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Programu Dne s regionem Hranicko vévodil nejen golf, ale spousta dalších atrakcí

Den s regionem
Hranicko 2014
V sobotu 31. května 2014 proudily
do areálu Golfového Clubu na Radíkově zástupy lidí. Konal se tu již
sedmý ročník akce s názvem Den
s regionem Hranicko.
Tradičním místem akce bývaly Valšo
vice a petanqueový turnaj, který jsme
letos vyměnili za golf a spoustu dalších
atrakcí. Návštěvníci a to nejen míst
ní, se mohli zapojit hned do několika
vyhlášených soutěží – hra na jamky,
patování, odpaly na cíl a miniturnaj
ve cvrnkání kuliček. Vítěze jednotli
vých soutěží čekaly zajímavé odměny,
a to jak k snědku, tak užitku. Ti, kteří
se nechtěli zapojit do soutěží, si mohli
vyzkoušet cvičné odpaly pod vedením

zkušených instruktorů. Děti měly pak
svého „dětského“ instruktora.
Doprovodný program byl také veli
ce pestrý: ukázka akrobatického letu,
sjíždění Radíkovem na koloběžkách,
jezdecká show, ježdění na ponících
i koních nebo ukázka hasičské tech
niky. O kulturní sekci se postarala
dvě hudební tělesa – Mlynářská ka
pela z Hustopečí nad Bečvou a polská
blues-rocková skupina Rooster. Ta při
jala pozvání na tuto akci již podruhé.
Mikroregion Hranicko má několikale
tou partnerskou spolupráci s polským
regionem v oblasti města Kolonowskie.
pokračování na straně 7 ▸

Informační centrum IC Moravská brá
na je spojením hned několika služeb
zaměřených na oblast cestovního ru
chu, kterými lákáme více návštěvníků
a turistů do regionu a zároveň oživuje
me centrum města. Prostory v přízemí
hranického zámku nabízejí turistické
informační centrum, prodejnu regio
nálních produktů nesoucích zna
čku
kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionál
ní produkt®, malou kavárnu s veřej
ným internetem, půjčovnu kol a ko
loběžek. Turistické informační centrum zůstalo pod záštitou města Hrani
ce, ostatní služby provozuje Hranická
rozvojová agentura, z. s.
Půjčovna nabízí celkem 15 kol, hor
ských i krosových, a 15 koloběžek urče
ných na asfalt i do lehčího terénu.
pokračování na straně 2 ▸

MAS mění název
a představuje
nové logo
Místní akční skupina letošní rok věnu
je především přípravě na budoucí pro
gramovací období Evropské unie (více
v samostatném článku na straně 3), která
také zahrnuje úpravy vnitřní organi
zační struktury, zavedení tzv. standar
dů MAS, které v mnohých parametrech
sjednotí dosud poněkud roztříštěnou
úroveň fungování MAS v celé České re
publice.
pokračování na straně 2 ▸
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MAS mění název
a představuje nové logo
◂ pokračování ze strany 1
Místní akční skupina letošní rok věnuje
přípravě na budoucí programovací období
Evropské unie (více v samostatném člán
ku), která také zahrnuje zavedení jednot
ných standardů MAS, které sjednotí dosud
poněkud roztříštěnou úroveň fungování
MAS v celé České republice. Změny také
přináší nový občanský zákoník, kdy se
i naše MAS jako dřívější občanské sdru
žení stala spolkem a musí tak dle zákona
do svého názvu připojit označení „spolek“,
„zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“. Tyto
skutečnosti se ukázaly jako vhodný mo
ment pro změnu názvu naší organizace.
Dosavadní jméno Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko sice vystihovalo na
ši činnost, název byl však příliš dlouhý
a marketingově nepříliš podařený. Naopak
neobsahoval zkratku MAS (místní akční
skupina), jež je hlavním poznávacím zna
kem a dnes již součástí názvu drtivé vět
šiny obdobných subjektů, kterých po celé
České republice existuje už na 180. I v Olo
mouckém kraji jsme byli mezi 16 MAS
kami jedinou, která neměla zkratku MAS
v názvu. Členové MAS se tak na začátku
roku shodli na změně názvu, jehož plné a
oficiální znění je MAS Hranicko z.s. Při
běžném písemném a mluveném styku pak
postačuje používat název MAS Hranicko.
Akt změny názvu bude dokončen zápi
sem do rejstříku spolků, který proběhne
v létě letošního roku. Změnu názvu pak
doprovodilo i vytvoření nového vizuální
ho stylu a loga MAS, které tímto čtenářům
v premiéře představujeme. Doufáme také,
že změna názvu napomůže k lepší orienta
ci veřejnosti mezi 3 rozvojovými subjekty
působícími na Hranicku:
MAS Hranicko je samostatným a niko
mu nepodléhajícím spolkem, který sdru
žuje aktivní zástupce podnikatelů, země
dělců, zájmových spolků a obcí, stejně

Starostové na svém společném setkání v Černotíně ztvrdili podpisem společné listiny souhlas jednotlivých zastupitelstev 31 obcí Hranicka se zařazením do území působnosti MAS
Hranicko na období 2014–2020
jako fyzické osoby, které jsou v MAS pouze
samy za sebe. Funguje na tzv. principech
LEADER, což jí umožňuje získávat pro
středky EU a státního rozpočtu na vlastní
projekty a dotační programy. Ty jsou posta
veny na předpokladu, že místní aktéři sami
nejlépe znají potřeby svého regionu a umí
dostatečně efektivně a transparentně tyto
prostředky rozdělit konečným žadatelům.
Mikroregion Hranicko je dobrovolným
svazkem obcí, tedy typem organizace defi
novaným i zákonem, kde se potkávají a spo

lupracují výhradně zástupci samospráv,
typicky tedy starostové a místostarostové.
Mikroregion i MAS působí na stejném úze
mí 31 obcí vymezeném tzv. ORP Hranice,
tedy výkonem správy obce s rozšířenou pů

sobností. Nutno dodat, že ne všechny obce
ale jsou a musí být členy obou sdružení.
V MAS Hranicko jich jako členové působí
9, v mikroregionu 22. Na Hranicku půso
bí další 3 mikroregiony, Záhoran, Rozvodí
a Podlesí, přičemž se členství obcí v jed
notlivých subjektech může i překrývat, tj.
obec může být členem více mikroregionů,
stejně jako žádného, vše stojí na dobrovol
ném principu a rozhodnutí zastupitelstev.
Hranická rozvojová agentura je pak
zájmovým sdružením právnických osob,
kterou si spoluzaložily MAS a Mikrore
gion proto, aby se vytvořil profesionální
tým odborníků pomáhajících s přípravou
a realizací projektů nejen z řad samotných
obcí, ale i spolků či podnikatelů a to nejen
z Hranicka, ale i z okolních regionů.
Důležitá poznámka: Zásadním faktem je,
že ani jedna ze 3 organizací nikomu nepatří
a pod nikoho nespadá, tedy ani pod Městský
úřad Hranice, jak se veřejnost často mylně domnívá. Jejich činnost a rozhodnutí vyplývají
výhradně z vůle členské základny, u agentury
pak z rozhodnutí správní rady, která je složena z reprezentantů MAS a mikroregionu.

Hranicko nabízí další služby
kol, prodejna regionálních
◂ pokračování ze strany 1 K vypůjčení
jsou i cyklistické přilby, zajistit lze dět
skou sedačku na kolo, či tažný vozík za
kolo. Na koloběžkách se zájemci mohou
projet nejen po Cyklostezce Bečva, ale
jsou vhodné i do městského provozu. Při
jede-li vám rodina či známí, ukažte jim
krásy našeho regionu ze sedla kola nebo
za použití koloběžky z naší půjčovny.

Hranická rozvojová agentura, z. s. se
v roce 2012 stala koordinátorem značky
kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální
produkt® a otevřením prodejny přiblížila
oceněné místní produkty nejen turistům
a návštěvníkům, ale především obyva
telům z regionu. Po kvalitních regionál
ních potravinách je stále větší poptávka
a vy je může nalézt na jednom místě v IC
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Krátce z dění v MAS
Místní akční skupiny
jsou pevně zakotveny
ve struktuře dotací
z EU 2014–2020
Díky včasnému a intenzivnímu vyjed
návání Národní sítě MAS ČR se poda
řilo „komunitně vedený místní rozvoj“
(jako následovník metody LEADER,
nově pod zkratkou CLLD z anglického
Community-led Local Development)
a místní akční skupiny jako jeho hlavní
nositele pevně ukotvit do vznikajících
struktur distribuce dotačních pro
středků pro následující roky. V tzv. Do
hodě o partnerství, hlavním smluvním
aktem mezi Českou republikou a Ev
ropskou komisí je popsán přínos prin
cipu, který odpovědnost za rozdělení
malé části evropských peněz přenáší
přímo na aktéry venkovského regionu,
kteří nejlépe znají jeho potřeby a mají
recepty na řešení místních problémů.
Je zde rovněž uveden konkrétní finanč
ní obnos nejméně 20 miliard korun,
což přepočteno vychází velmi zhruba
na 25 miliónů Kč ročně pro území Hra
nicka. Region tedy může očekávat cca
trojnásobné navýšení prostředků, kte
ré budou skrz MAS rozdělovány koneč
ným žadatelům.
Jasné kontury také dostává způsob
zapojení komunitně vedeného míst
ního rozvoje v jednotlivých operač
ních programech. MASky dosud znají
pouze Program rozvoje venkova (PRV),
který bude pokračovat obdobně i v ná
sledujících 6 letech. Změní se ovšem
oblasti podpory. Zemědělci hrají jasný
prim a dosud velmi přínosná a hojně
využívaná podpora rozvoje obcí, kul
turního dědictví či cestovního ruchu
zřejmě zcela zmizí. Otěže rozvoje obcí
má převzít Integrovaný regionální ope

Náves v Horním Újezdě krášlí nová autobusová zastávka, obnovena byla také okolní zeleň

rační program (IROP), kde vznikne pro
MASky zcela samostatná osa a tím také
větší prostor pro kreativitu. V operač
ním programu Vzdělávání, věda a vý
zkum (VVV) se s MASkami počítá jako
subjekty, které budou školám pomáhat
zdarma připravovat jednotlivé projek
ty. Operační program Zaměstnanost
(OP ZAM) bude v oblasti CLLD výrazně
územně cílen, počítá se s výběrem 50
nejohroženějších území, kde MASky
rozběhnou svůj vlastní dotační pro
gram, ve zbytku republiky mohou při
pravit své vlastní individuální projekty.
Obdobně Operační program Životní
prostředí (OP ŽP) MASky vtáhne do
děje pouze v území chráněných krajin
ných oblastí a parků. Největší otazník
pak visí nad Operačním programem
Podnikání a inovace pro konkuren
ceschopnost (OP PIK), kde se snažíme
přesvědčit tvůrce programu, že MASky
jsou vhodným distributorem dotací
pro mikropodniky a drobné živnost
níky. Ministerstvo zatím prosazuje

výhradní zapojení agentury CZECHIN
VEST, která sice umí podporovat velké
podniky či lákat zahraniční investice,
ovšem podpora malého podnikání, živ
né půdy pro soběstačnost venkova, je
pro ni dosud zcela neznámou.
Jednotlivé dotační programy se budou
rozbíhat až v roce 2015, MAS se tak po
celý letošní rok zabývá přípravnými
kroky, bez nichž výše uvedené přísli
by nebude možno pro region Hranic
ko zajistit. Kromě získání Certifikátu
standardizace MAS od Ministerstva ze
mědělství je to hlavně vznik Strategie
rozvoje regionu Hranicko 2014–2020
(viz samostatný článek na straně 8).

Dalších 11 projektů
v Programu LEADER
dokončeno
V Programu LEADER „Měníme Hranic
ko“ se v roce 2014 už pouze dokončuje
realizace projektů z dřívějších Výzev

pro cestovní ruch — půjčovna
potravin, kavárna…
Moravská brána. Malá kavárna, která
je také součástí provozu, nabízí zákus
ky vyrobené právě u místních cukrářek
a osvěžit se můžete regionálním pivem
či moštíkem. Nabídku neustále rozšiřu
jeme a v současné době kromě sýrů
kravských nabízíme i sýry kozí, ale třeba
i uzeninu. Brzy se také můžete těšit na
výrobky okolních regionálních značek.

V obchůdku máme zastoupeny i řemesl
né regionální výrobky.
Otevřením IC Moravská brána vznikl
také prostor pro obce celého regionu,
které se zde mají možnost formou celo
denní prezentace představit.
IC Moravská brána je otevřeno pondělí
až pátek 9:00–18:00 a o víkendu 9:00–
–17:00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu!

MAS Hranicko z. s.
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Lis a balička sena pana Holčáka

Mulčovací násada pana Kozáka

Nová dojírna na Farmě Zdeňka

Půjčovna kol a koloběžek na zámku v Hranicích

Secí stroj pana Ondrouška

Venkovní posilovací stroje ve Všechovicích

Fitness a sauna v penzionu U Tomášů

Nová prodejna vytápění fy VT Hranice s.r.o.

Zrekonstruovaná hala v ZD Partutovice

programu. Od prosince 2013 hlásí ho
tové dílo dalších 11 projektů, do konce
roku to pak bude posledních 9 záměrů,
čímž se sedmiletá realizace programu
uzavře na úctyhodné číslovce 81 zrea
lizovaných projektů s celkovou dotační
podporou necelých 45 miliónů korun.
Tak například firma VT Hranice s.r.o.
nedávno otevřela v Hranicích blízko
letního kina prodejnu alternativního
vytápění. Peníze posloužily k vybavení
prodejny a pořízení ukázkových kotlů
či vytápěcích technologií. Tradičně ak
tivní byli zemědělci. Ve firmě Skalagro
a.s. ve Skaličce už slouží nová poskliz
ňová linka, v lučických sadech Eduarda
Kozáka využívají mulčovací násadu na
traktor a troje elektrické nůžky na pro

řez stromů, Zdeňka Horníková z Poru
by zmodernizovala technologii dojírny
a zakoupila traktor. Lubomír Holčák z
Jindřichova si pořídil lis a baličku sena
a slámy, Alois Ondroušek pro změnu
secí stroj na kukuřici. V ZD Partutovice
nákup traktorového návěsu doplnila
rekonstrukce haly pro zimní úschovu
mechanizace.
V oblasti cestovního ruchu nově slou
ží půjčovna kol a koloběžek, kterou na
hranickém zámku provozuje Hranická
rozvojová agentura. Penzion U Tomá
šů ve Všechovicích rozšířil zázemí pro
ubytované o posilovnu, saunu a dětský
koutek. Ve dvou projektech veřejných
prostranství zvelebil Sportovní klub
Všechovice plochu u dětského hřiš

tě včetně vybudování WC, v Horním
Újezdě se obnovy dočkala autobusová
zastávka a parčík na návsi.

Monitorovací indikátory

pořízení
nových
technologií
v zemědělství

podpořené
místní
produkty

obnovené
lesní cesty
(m)

Skutečnost
za celý
program

7

5

1015

12

Původní
závazek dle
SPL

10

4

1015

70%

125%

100%

Plnění

pořízená
lesnická
technika
(ks)

obnovená
veřejná
prostranství

MAS naplní
indikátory vůči SZIF
S ukončením Programu LEADER 20072013 je spojeno rovněž jeho závěrečné
vyhodnocení a to nejen zde v regionu,
ale také vůči SZIF, který je naším kon
trolním orgánem. Program povinně
obsahoval sadu tzv. „monitorovacích
indikátorů“ a jejich koncové hodno
ty po ukončení programu. Jednoduše
řečeno, MAS se musela zavázat, kolik
čeho za celý dotační balík 45 miliónů

počet obnovených
prostor pro
rozvoj společ. aktivit

počet nových sportovních
ploch

počet
nových
zařízení
pro rozvoj
mikropodniků

Nová pracovní místa

15

13

8

3

17

16

15

16

6

5

19

75%

100%

81%

133%

60%

89%
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Kč pořídí a co konkrétně podpoří, tak
aby byla zajištěna efektivita distribuo
vaných prostředků. Nyní už můžeme
naše závazky porovnat s realitou a vy
světlit případné rozdíly.
Z tabulky je například vidět, že se
MAS nepodařilo zcela naplnit indiká
tor „pořízení nových technologií“ u ze
mědělců. Při míře dotace kolem 40%
o tyto investice nejevili příliš zájem. Až
později byl umožněn též mobilní ná
kup zemědělské techniky, kdy se jí poří
dilo celkem 13 kusů. Úspěchu bylo do
saženo v počtu podpořených místních
produktů či obnovených veřejných
prostranství, naopak MAS se už nepo
daří naplnit závazek pořízené lesnické
techniky především kvůli odstupová
ní podpořených žadatelů od realizace.
Dva indikátory ve Fichi č. 6 spolu úzce
souvisí, a tak jestliže není dosaženo vý
sledku v indikátoru „počet prostor pro
rozvoj společenských aktivit“, bude
naopak překonán indikátor „počet no

Zpravodaj Region Hranicko 15/2014

Posklizňová linka fy Skalagro

vých sportovních ploch“. Můžeme tak
konstatovat, že cíle v této oblasti byly
splněny. Počet nových pracovních míst
za dobu realizace programu MAS na

začátku odhadla na číslovku 19. V reá
lu se pak podařilo dosáhnout vzniku 17
nových míst, což můžeme stále pova
žovat za velký úspěch.

Budování venkovských
muzeí úspěšně pokračuje
MAS Hranicko se od roku 2010 intenziv
ně zaměřila na podporu budování ven
kovských stálých expozic. Reaguje tak
na silnou poptávku z řady obcí a spolků
na Hranicku, do konce roku bude do
končeno už sedmé takové muzeum.

Jak to funguje
Princip vzájemné spolupráce je stále
stejný a měl by fungovat i v budoucím
období 2014–2020, bude-li o vznik dal
ších muzeí zájem. Obec musí mít před
stavu o zaměření muzea, mít vhodné
prostory, které může místní akční sku
pině pronajmout na dobu udržitelnos
ti (5 let od vybudování muzea) a musí
pomoci s nutným předfinancováním
a spolufinancováním projektu. MAS pak
připraví Žádost o dotaci do opatření tzv.
Projektů Spolupráce, dotačního titulu
v rámci IV. osy LEADER Programu rozvo
je venkova ČR určeného pouze MASkám
na společné projekty 2 či více MAS z tu
zemska i zahraničí. MAS Hranicko patří
v Projektech spolupráce mezi nejúspěš
nější v Česku, na kontě má již 7 takových
projektů, z toho poslední 4 jsou zaměře
ny již čistě na budování muzeí.
Na začátku projektu vznikají tzv. „lib
reta“, tedy odborně připravené koncepty

celého muzea vč. vizualizace budoucí
podoby, všech doprovodných textů, po
pisu kde co bude vystaveno, jaký náby
tek se k tomu využije, celkově pak jaké
hlavní téma, poselství bude muzeum
přinášet. I velikostí skromnější expozice
musí být dostatečně atraktivní a nesmí
návštěvníka zahltit množstvím expo
nátů či strohých informací. Cílem není
vymést všechny půdy v obci a sesbírat
hromadu starých věcí, ale v historii hle
dat příběhy, osoby a odkazy, které dokáží
pobavit a poučit i dnešního člověka. Dů
ležité je také vydefinovat hned na začát
ku, na jaké cílové skupiny návštěvníků
bude muzeum zaměřeno. Někdy je to víc
dovnitř obce, určeno obyvatelům, rodá
kům a lidem z blízkého okolí, někde by
zase měli nejvíce přicházet cykloturisté,
právě jedoucí kolem.
Kromě samotné investiční části, která
se většinou skládá ze stavební rekon
strukce dosud nevyužitých prostor, ná
kupu různých výstavních vitrín, panelů
a dalšího nábytku, budování zázemí
v po
době WC, různých kuchyňských
koutků apod. jsou neméně zásadní vý
daje i na tzv. „měkké aktivity“ zaměře
né jednak na získávání znalostí pro lidi,
kteří se na budování a provozu muzeí
přímo podílejí, jednak pak na poli pro
pagace, kdy MAS vidí ve vzniku husté

sítě venkovských muzeí šanci odlišit se
od okolních regionů a vytvořit z tohoto
faktu atraktivní téma pro cestovní ruch.

Aktivity na poli
vzdělávání
a propagace
Vzdělávání probíhá formou jednoden
ních seminářů s odbornými lektory
nebo formou vícedenních exkurzí, kdy
jsme navštívili např. region Kyjovského
Slovácka nebo Dolinu Malej Panwi v Pol
sku. Cílem je předání příkladů dobré,
ale i třeba méně úspěšné praxe, vše jako
poučení a inspirace pro muzea vznikající
na Hranicku.
Zásadnější, ale i mnohem pestřejší
jsou však aktivity zaměřené na propa
gaci a síťování muzeí. Zde se snaží MAS
kromě 7 svých muzeí zahrnout a do spo
lupráce vtáhnout taktéž ostatní už exis
tující expozice na Hranicku (přehled viz
tabulka).
Následující soupis představuje všechny
dosud vykonané a chystané aktivity na
tomto poli.
• Propagační letáky
Ke každému projektu vznikl leták, který
představuje vždy právě vznikající expo
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Naváděcí cedule na Potštátě

MAS Hranicko z. s.

Tabule lákají do dalších muzeí

www.regionhranicko.cz/muzea

Výstavní síň B. Fuchse ve Všechovicích

čích. Probíhá stavební rekonstrukce,
důležitý je také historický výzkum a sběr
podkladů, dokumentů, notových zázna
mů, fotografií a hudebních nahrávek pro
samotnou hudební část expozice. Poda
řilo se také už pořídit několik historic
kých klávesových nástrojů východoně
mecké značky VERMONA. Pro filmovou
část je nyní nejdůležitější zajištění digi
talizace historických filmových zázna
mů, jejichž sběr byl v regionu ukončen
v dubnu. Podařilo se shromáždit cca 20
kotoučů 8 a 16mm filmů a přes 50 kazet
VHS a Hi8. Tyto zdigitalizované zázna
my se stanou základem pro Audiovizuál
ní digitální archiv přístupný přes inter
net a samozřejmě i v samotné expozici.
Postupně budou do archivu dodány
i další záznamy, které už digitalizací pro
šly dříve, ať už si je zajistili sami majitelé
záznamů nebo v rámci obdobného sbě
ru, který proběhl v Hranicích před 5 lety.
Hustopečské muzeum bude dokončeno
do konce letošního roku. MAS vyzývá
všechny pamětníky a zájemce o pomoc
se sběrem podkladů k hudební části mu
zea. Pokud máte nějaké zajímavé vzpo
mínky, archiválie, věci, zvukové zázna
my související s osobnostmi hranického
hudebního života, prosíme, obraťte se na
manažera MAS Františka Kopeckého na
tel. 773583020 nebo email f.kopecky@regionhranicko.cz.

zice. Hlavní obsah tvoří fotografie a zá
kladní popis expozice, nechybí kontakty,
otevírací doba a pár slov o projektu či
MAS Hranicko. MAS už vydala 3 takové
letáky.
• Webové stránky
MAS vytvořila specializovaný web www.
regionhranicko.cz/muzea, na kterém zá
jemci najdou portréty všech 12 muzeí na
Hranicku. Kromě základních informací
jako adresa, otevírací doba a kontakt ob
sahuje web textové představení expozic,
fotogalerii, u některých pak i 3D prohlíd
ku. Aktuálně je dokončen administrač
ní systém, kdy si provozovatelé muzeí
mohou sami doplňovat různé aktuality,
pozvánky na akce či nové fotogalerie, ne
chybí také lokalizace na mapě. Cílem to
hoto webu je koncentrovat nabídku mu
zeí na jednom místě, kde zájemce najde
všechny potřebné informace, které byly
doposud hodně roztříštěné či dokonce
na webu zcela chyběly.
• Vzájemné propagační panely expozic
Prozatím do šesti vlastních muzeí MAS
vytvořila jednotné plechové tabule NA
VŠTIVTE MUZEA NA HRANICKU, které
návštěvníky jednoho muzea upozorní
na existenci dalších 11 včetně lokalizace
v mapě, adresy a otevírací doby.
• Navigační cedule
K navigaci turistů slouží také jednotný
styl navigačních cedulí s názvem muzea
a šipkou. V 6 obcích, kde MAS provozuje
dosud vybudovaná muzea je takovýchto
cedulí hned 14.
• Kapesní průvodce po muzeích Hranicka
Naopak všech 12 existujících expozic za
hrnuje propagační sada, jejímž obsahem
je 12 karet s barevnou fotografií, krátkým
popisem, kontakty, otevírací dobou a lo
kalizací v mapě. Kartičky jsou spojeny
karabinou se závěsem na krk. Průvodce
bude nabízen turistům a zájemcům pře
devším v Informačním centru Moravská
brána, v lázních a v expozicích provozo
vaných MASkou.
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• Zábavná hra s tématem expozic
• a sada ozdobných razítek
Před dokončením je terénní hra s hracím
plánem, tzv. hledačka, která návštěvníky
láká k návštěvě expozic a zodpovězení
otázek, které hra obsahuje. Při návštěvě
také hráč obdrží do hracího plánu oz
dobné razítko, na ty nejaktivnější, kteří
takto navštíví všech 12 expozic čeká v IC
Moravská brána odměna věnovaná ně
kterým s provozovatelů muzeí.

Aktuální stav
budování muzeí
V současné době jsou čerstvě v provozu
Výstavní síň architekta Bohuslava Fuch
se ve Všechovicích a expozice Historie
Potštátska na zdejším zámku. Rozběh
nutí provozu doprovází hned několik
akcí. Zástupci především akademické
obce z Brna slavnostně otevřeli expozici
v sobotu 21. 6. u příležitosti 119. výročí
narození Bohuslava Fuchse, na Potštátě
pak muzeum poprvé navštívili účastníci
19. Potštátských slavností v půlce června.
Zástupci MAS Hranicko, MAS Mohelnic
ko a polské partnerské LGD Kraina Dino
zaurów obě muzea slavnostně otevřou
v červenci 2014.
Intenzivně se také pracuje na vybudo
vání Hudebního a filmového muzea re
gionu Hranicko na zámku v Hustope

Výhled od budoucna
Dosud úspěšný model spolupráce MAS
a obcí na budování venkovských muzeí
by měl nadále fungovat i v současném
programovacím období Evropské unie
2014–2020. Celý proces vzniku expozice
od nápadu po slavnostní otevření je ale
běh na několik let, proto pokud existují
v regionu další záměry na vznik venkov
ských expozic, je dobré na jejich přípravě
začít pracovat už nyní. MAS nabízí tak
jako dosud pomocnou ruku. Zveme Vás
k návštěvě všech muzeí na Hranicku, po
drobnosti naleznete v tabulce u tohoto
článku nebo na webu www.regionhra
nicko.cz/muzea.
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přehled muzeí na Hranicku
Muzea provozovaná MAS Hranicko ve spolupráci s obcemi:
Pamětní síň
ThDr. Jaroslava Studeného
Bělotín

Bělotín 1, tel. : 581 612 100
Otevřeno: duben až říjen: čtvrtek 17–18 h
nebo po telefonické domluvě

Kdo byl Jaroslav Studený a jaká byla jeho dráha k postu
papežského preláta?

Místní muzeum Býškovice

Býškovice 76, Tel. : 775 702 688
Otevřeno: pátek 10–12 h a 14–16 h
neděle 16–18 h
nebo po telefonické domluvě

Poznejte osudy válečného hrdiny generála Bohuslava
Závady. Jak žili a čím se živili lidé v Býškovicích?

Muzeum námořníka Tomáše Vítka
Skalička

Skalička 88, tel. : 774 140 667
Otevřeno: duben–říjen: neděle 14–18 h
nebo po telefonické domluvě

Může se suchozemec stát námořníkem, projet celý svět
a stavět zaoceánské lodě? Prohlédněte si Tomášovy
fotografie, suvenýry z dalekých cest a mladí odvážlivci
mohou složit zkoušku námořníka.

Expozice Jak se žilo v Ójezdě
Horní Újezd

Horní Újezd 75, tel. : 581 622 693
Otevřeno: duben–říjen: neděle 14–16 h
nebo po telefonické domluvě

Jaké to bylo, narodit se jako dvořák a kdo byl hofer? vyprá
vění čtyř průvodců Vás zavede do různých dob. Zjistíte, jak
vzniklo přísloví „žereš jak prajz“ nebo po kterém rodákovi
byla pojmenována jedna z planetek.

Výstavní síň
architekta Bohuslava Fuchse
Všechovice

Všechovice 40, tel.: 581 622 632,
602 514 404
Otevřeno: středa 13–17 h,
neděle 14–16 h
nebo po telefonické domluvě

Poznejte život a dílo všechovického rodáka a jednoho
z nejvýznamnějších českých meziválečných architektů
v interaktivní expozici.

Expozice Historie Potštátska
Potštát

Zámek Potštát, tel.: 581 624 275
Otevřeno: středa 13–16h
nebo po telefonické domluvě

Atraktivně podaný přehled historie tohoto krásného kraje
poznamenaného poválečným odsunem či sousedstvím
vojenského újezdu.

Hudební a filmové muzeum
regionu Hranicko
Hustopeče nad Bečvou

Muzeum bude otevřeno v prosinci 2014

Významní skladatelé, digitální archiv filmových záznamů
z regionu, hranické kapely co to někam dotáhly či výstava
hudebních nástrojů a starých promítaček. A to vše se
sluchátky na uších nebo před plátnem s 3D projekcí!

Muzea jiných provozovatelů, které MAS podporuje v rámci svých propagačních aktivit:
Lapidárium a řeznické muzeum
Hustopeče nad Bečvou

Původní originály renesančních arkád i unikátní řeznické
zámek Hustopeče nad Bečvou,
stroje z rodinné sbírky firmy Váhala.
tel. : 581 626 111
Otevřeno: květen, červen, září: ne 14–17 h
červenec, srpen: so, ne 14–17 h
nebo po telefonické domluvě

Městské muzeum a galerie
Hranice

Radniční ul. 1, Hranice, tel. : 581 601 390
www.mmghranice.cz
Otevřeno: út–so 09–12. 30 h a 13–16 h,
neděle 09–12. 30 h a 13–17 h

Navštivte zajímavé expozice v renesanční budově staré
radnice a v bývalé židovské synagoze.

Včelařské muzeum
Hranice

Potoční ul. 818, Hranice, Tel. : 605 876 949
Otevřeno dle telefonických objednávek

Chov včel i tradiční výroba včelích produktů v expozici
hranických včelařů.

Síň odboje
Hranice

Kasárna gen. Zahálky budova č. 4,
Tř. Československé armády, Hranice
Otevřeno: informace podá TIC Hranice
tel. : 581 607 479

Historie československých legií a významných osobností
vojenské akademie v Hranicích, jako byl generál Heliodor
Píka.

Malé muzeum minerálů
Střítež nad Ludinou

Střítež nad Ludinou 123, Tel. : 737 771 826
Otevřeno dle telefonických objednávek

Krásné minerály z Moravské brány, polodrahokamy z
Afriky a řada dalších rarit ze soukromé sbírky pana Petra
Čočka.

Den s regionem Hranicko 2014
◂ pokračování ze strany 1
A tak i na letošní ročník Dne s regi
onem byli přizváni zástupci partner
ského regionu. Akce byla též finančně
podpořena Olomouckým krajem z pro
gramu PODPORA ROZVOJE ZAHRA
NIČNÍCH VZTAHŮ OLOMOUCKÉHO
KRAJE.
V průběhu dne měli účastníci mož
nost ve stánku organizátorů ochutnat
či zakoupit produkty nesoucí značku
kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionál

ní produkt® – med a svíčky ze Včelí far
my ze Skaličky, sýry z Farmy Zdeňka v
Porubě, kozí sýry z Farmy kozí hrádek
v Hustopečích nad Bečvou, výborný
jablečný mošt a křížaly od pana Kozáka
z Lučic.
Návštěvnost akce byla v letošním roce
zaručeně nejvyšší, odhadujeme, že do
areálu GolfClubu Radíkov zavítalo přes
250 návštěvníků.
Tuto akci společně připravil Mikro
region Hranicko, Hranická rozvojová
agentura a MAS Rozvojové partnerství

Regionu Hranicko. Již nyní se na vás
těšíme při dalším ročníku v roce 2015!

Akce se konala za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje
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Příprava Strategie
rozvoje regionu pokračuje
Celý rok 2014 jev MASce věnován vzniku
Strategie rozvoje regionu Hranicko na
roky 2014–2020. Tento dokument je ne
zbytným základem a klíčem k budoucí
mu získání nemalých dotací pro náš regi
on a to pozor, nejen cestou distribuce přes
místní akční skupinu, ale také pro ostat
ní žadatele a jejich individuální projekty.
Končená podoba dokumentu by tak měla
zajímat širokou paletu aktérů, podnika
telů, zemědělců, neziskovek a obcí v re
gionu. Nesoustřeďujme se ale jen na do
tace. Strategie obsahuje spoustu návodů
a plánovaných aktivit, které bude záhod
no realizovat i bez jakékoliv dotační pod
pory, prostě jenom proto, že to bude pro

nás pro všechny přínosem. Na přípravě
se podílí pracovní skupiny, které se pravi
delně scházejí, nyní dostane větší prostor
i samotná veřejnost, abychom jí hlavní
body představili a mohli sbírat zpětné re
akce a náměty. Tabulka níže představuje
6 stanovených priorit a hlavní cíle, které
chceme dosáhnout, následně budeme
definovat konkrétní opatření a aktivity
k dosažení těchto cílů. Sledujte informa
ce a materiály k připomínkování na ad
rese www.regionhranicko.cz/strategie.
Příprava strategie je podpořena z pro
jektu financovaného Operačním progra
mem Technická pomoc a probíhá za fi
nanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Návrh priorit a specifických cílů
Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

(verze 06/2014 určena k připomínkování veřejnosti)

Priorita 1. Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zaměstnanosti a vzdělávání
Specifické cíle:
Cíl 1: Podpůrná síť pro zakládání a rozvoj malého a středního podnikání
Cíl 2: Udržení nezaměstnanosti na hranici celostátního průměru
Cíl 3: Propojování místní výroby a spotřeby
Cíl 4: Nárůst odbytu místních zemědělských výrobků s vyšší přidanou hodnotou
Cíl 5: Zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání
Priorita 2. Rozvoj komunitního života a kvalitní trávení volného času
Specifické cíle:
Cíl 1: Pestrá a dosažitelná nabídka trávení volného času v obcích
Cíl 1: Další rozvoj a údržba zázemí pro spolkovou činnost
Cíl 3: Zlepšení zapojování obyvatel do života obce
Priorita 3. Podpora sociálního začleňování, kvalitní sociální služby
Specifické cíle:
Cíl 1: Zlepšování úrovně a rozšíření nabídky sociálních služeb regionu
Cíl 2: Podpora sociálního podnikání
Cíl 3: Zabránění vzniku a odstranění stávajících sociálně vyloučených lokalit
Priorita 4. Veřejná infrastruktura a komunikace
Specifické cíle:
Cíl 1: Doplnění chybějící veřejné infrastruktury v návaznosti na stanovení minimálního
				 standardu občanské vybavenosti v obcích
Cíl 2: Podpora sociálního bydlení
Cíl 3: Odstranění havarijních stavů a zlepšení stavu komunikací
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Cyklostezka
Bečva
letos symbolicky
otevřena již
na konci dubna!
Již únorové počasí nám napovídalo, že
cyklistická sezóna začne letos o něco dří
ve a tak jsme už v sobotu 26. 4. 2014 sáhli
pro pomyslný klíč a otevřeli Cyklostezku
Bečva pro rok 2014.
Opět se zapojila města a obce ležící po
celé délce cyklostezky a opět se cyklisté
i koloběžkáři mohli těšit na společnou
projížďku a doprovodný kulturní či spor
tovní program. Z Tovačova, Přerova, Lip
níka nad Bečvou, Hranic, Valašského Me
ziříčí a Vsetína vyjeli v onu dubnovou
sobotu skupinky cyklistů, koloběžkářů či
in-line bruslařů, zkrátka všech, kteří
chtějí a na cyklostezku můžou. Opět kaž
dý, kdo na start dorazil, obdržel drobný
dárek – reflexní pásek s logem cyklostez
ky. Cíle, kam se účastníci dopravili, byly
tentokrát jen dva – Osek nad Bečvou u Ja
dranu a Halenkov na fotbalovém hřišti.
Do Oseka nad Bečvou dorazili i „přes
polní“ a to cyklisté z Valašského Mezi
říčí. Na místě byla cykloškola pro děti,
mobilní informační centrum, nafuková
ní balónků, stánek BESIP. U skateparku
v Lipníku nad Bečvou byla zřízena mini
půjčovna, kde si zájemci mohli vyzkou
šet jízdu na koloběžkách.
V mobilním informačním centru byly
krom jiného zveřejněny informace k Cy
klobusu Bečva, který v letošním roce jez
dí od června do konce srpna a to každou
sobotu i neděli. Byla navýšena kapacita
vozíku pro kola, který uveze až 30 kol.
Zastávky jsou v Přerově, Lipníku nad
Bečvou, Hranicích, Valašském Meziříčí,
Rožnově pod Radhoštěm, na Horní Beč
vě, Bílé a Bumbálce. Více informací a po
stup pro rezervaci se dozvíte na webo
vých stránkách www.cyklostezkabecva.
com nebo v informačních centrech v Pře
rově, Lipníku a Hranicích.

Priorita 5. Zlepšování stavu životního prostředí
Specifické cíle:
Cíl 1: Zvyšování energetických úspor a optimalizace hospodaření s energiemi
Cíl 2: Efektivní systém likvidace odpadu
Cíl 2: Prevence a snížení dopadů negativních jevů jako jsou povodně, eroze, kůrovec,
				polétavý prach
Cíl 4: Dokončení komplexních pozemkových úprav
Cíl 5: Ekologické nakládání s odpadními vodami
Priorita 6. Rozvoj cestovního ruchu
Specifické cíle:
Cíl 1: Zvýšení návštěvnosti a prodloužení pobytu návštěvníků v regionu
Cíl 2: Profesionální a efektivní marketing turistické lokality
Cíl 3: Propojování a zkvalitnění stávajících služeb cestovního ruchu
Cíl 4: Zpestření nabídky turistických cílů a aktivit
Cíl 5: Podpora záchrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví

Čelo pelotonu na chvíli ovládly i manažerky
Hranické rozvojové agentury
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Projekt meziobecní
spolupráce běží i na Hranicku
Od prosince 2013 se dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Hranicko zapojil do
projektu zaměřeného na meziobec
ní spolupráci. Jeho nositelem je Svaz
měst a obcí a projekt byl podpořen z OP
Lidské zdroje a zaměstnanost. Působ
nost projektu je celorepubliková.
Do června 2015 plní realizační tým
cíle projektu, tím hlavním je vytvoření
podmínek pro dlouhodobý rozvoj me
ziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční
zkušenosti jednoznačně prokazují, že
spojení sil umožní zkvalitnit a zefektiv
nit veřejné služby a tím získat pro obce
a města další finanční prostředky pro

jejich rozvoj. To je také záměrem Mik
roregionu Hranicko. Z dlouhodobého
hlediska je snahou zajistit podporu
státu pro meziobecní spolupráci. Stát
by měl výrazně finančně podporovat ty
obce, které budou spolupracovat v úze
mí na zajištění svých zákonných kom
petencí. Realizační tým pracovníků, za
výrazné podpory tzv. „motivujících sta
rostů“ (na Hranicku je to Eduard Kavala
z Bělotína a Petr Pajdla ze Stříteže nad
Ludinou) a metodické podpory ze stra
ny Svazu měst a obcí, umožní vytvořit
ucelené analytické a strategické mate
riály pro náš region, který kopíruje hra

nice ORP Hranice. Tyto studie se sta
nou podkladem pro diskusi zástupců
obcí, jak řešit dostupnost základních
škol nebo sociálních služeb v území,
jaké jsou možnosti řešení dopravní ob
služnosti, jak společně zadávat výběro
vá řízení, jak výhodně řešit odpadové
hospodářství, jak společně nakupovat
energie či jiné služby.
Věříme, že projekt bude přínosem pro
malé i velké obce na Hranicku a o je
ho aktivitách průběžně informujeme
na webových stránkách www.region
hranicko.cz/obcesobe nebo přímo na
webových stránkách projektu www.
obcesobe.cz.

Krátce z dění v mikroregionu
álním vyloučením. Konkrétně se jednalo
o nezaměstnané z věkové kategorie nad
50 let, kteří jsou buď dlouhou dobu v evi
denci, mají zdravotní omezení nebo jiný
handicap. Mimo zaměstnání na 20 měsí
ců prošli účastníci také vzdělávací částí,
účastnili se motivačních kurzů a indivi
duálního poradenství, rekvalifikací z růz
ných oblastí – práce s ruční motorovou
pilou a křovinořezem, údržba veřejné
zeleně, pracovník v sociálních službách,
práce s vysokozdvižným vozíkem, řidič
ské oprávnění na traktor. Celkem se do
projektu zapojilo 25 účastníků, kteří vy
konávali práci v 11 obcích mikroregionu
Hranicko.

V rámci rekvalifikací se zaměstnanci učili pečovat také o veřejnou zeleň
Mikroregion Hranicko jako dobrovolné
sdružení 22 obcí našeho regionu stále
pokračuje v realizaci řady společných ak
tivit, aktuálně například bylo potvrzeno
získání dotace na vydání stolního kalen
dáře a obrazové publikace, které před
staví přes 100 projektů realizovaných
v letech 2007–2013 v obcích, spolcích či
u podnikatelů na Hranicku.

Projekt na podporu
zaměstnanosti ukončen
Po téměř 2 letech realizace byl ukončen
projekt Pracujme pro naše obce a vzdě
lávejme se. Během projektu vzniklo 20
pracovních míst, které byly obsazeny
nezaměstnanými lidmi ohroženými soci

Grantový program
regionu Hranicko je
stabilním
podporovatelem
společenského dění
Již po sedmé rozjíždí Mikroregion Hra
nicko společně s významnými společ
nostmi Grantový program regionu Hra
nicko. S podporou programu získají
pořadatelé zajímavých akcí, které se ko
nají v našem regionu, až patnáctitisícový
příspěvek na podporu propagace, orga
nizaci a uskutečnění akce. Díky partne
rům programu – Cement Hranice, a.s.,

Zpravodaj Region Hranicko 15/2014 Mikroregion Hranicko / Hranická rozvojová agentura 10
CS STEEL, a.s., Hranická rozvojová agen
tura, z.s., KUNST spol. s.r.o., SSI Schäfer
s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o.,
Váhala a spol. s r.o. a Mikroregion Hra
nicko – se podařilo dát na podporu kul
turních, sportovních a vzdělávacích akcí
200 tis. Kč a podpořit 16 žadatelů. Šíře
a zaměření akcí je skutečně velká – kul
turní, sportovní, vzdělávací, oslavy vý
znamných výročí spolků s doprovodným
programem, akce zaměřené na propagaci
tradic. Podpořené jsou jak tradiční akce
probíhající již několik let, tak ale i zcela
nové podniky, které si své návštěvníky
budou teprve hledat.
Velké poděkování patří partnerům pro
gramu za jejich přispění, ale také organi
zátorům akcí za jejich práci.

Společné nákupy energií
ušetří obcím tisíce
Již tříletou zkušenost mají obce Mikro
regionu Hranicko se společnými náku
py elektrické energie a zemního plynu.
A touto cestou hodlají pokračovat i na
dále. Tím, že se obce spojily a poptávají
energie společně, se podařilo dosáhnout
velmi příznivých cen a ušetřit tak obcím,
školám nebo dalším organizacím zřizo
vaným obcemi tisíce korun.

Kompostéry pořád „frčí“
Bohaté zkušenosti ze dvou již realizo
vaných projektů a neutuchající zájem
obyvatel přispěl k podání již třetí žádosti
o dotaci na nákup kompostérů. Tento
krát se jedná o pořízení 330 kompostérů
biologicky rozložitelného odpadu z do
mácností a také nákup velkoobjemových
kontejnerů pro obce, určených rovněž na
svoz biologického odpadu. Předpokláda
né náklady projektu jsou cca 1.330.000
Kč, výše dotace je 90 %. Pokud bude pro
jekt úspěšný, budou kontejnery a kompo
stéry pořízeny ještě v letošním roce.

Žadatel

Název akce

Termín akce

Příspěvek v Kč

SDH Hluzov

Kácení máje s dětskou olympi
ádou

31. 5. 2014

15 000

SDH Hranice

Oslavy 140 let od založení SDH
Hranice

27. a 28. 6.
2014

15 000

Klub rodičů a přátel školy
při ZŠ Hustopeče n. B.

STORY& MOVIE& FUN ( Příběh
a překvapení v animaci)

15. 11. 2014

15 000

Myslivecké sdružení
Nihlov – Těšice

Myslivecké odpoledne

26. 4. 2014

12 000

SDH Hustopeče nad
Bečvou

Oslavy 130 let od založení SDH
Hustopeče nad Bečvou

29. 6. 2014

15 000

Sportovní klub Hranice

43. ročník Hranické dvacítky a
47. ročník Běhu vítězství

12. 4. 2014

12 000

Judo Femax Engineering
Hranice

Přebor ČR družstev starších
žáků a žaček, Mistrovství ČR
družstev dorostenek a žen judo

24. 5. 2014

10 000

SDH Opatovice

Oslavy 125 let založení SDH
Opatovice

16. 8. 2014

15 000

O. s. Ochránci záhorské „Býškovice v souladu s přírodou
přírody a vod – Býškovice a tradicemi“

18. a 19. 7.
2014

10 000

FC Dukla Hranice

„Dukla a vojáci baví dětské
domovy“

15. 5. 2014

8 000

Tělocvičná Jednota Sokol
Hranice

Všichni společně v pohybu

4. 10. 2014

15 000

Dámský spolek Partu
tovice

Všeználek v Partutovicích –
sportovně vzdělávací branný
závod – IV. ročník

27. 9. 2014

10 000

Modelářský klub Aero
klubu Hranice

Hranické polétání & RC Para
gan meeting 2014 – 12. ročník
propagační akce hranických
modelářů

12. a 13. 7.
2014

10 000

ZŠ a MŠ Šromotovo Hra
nice

Vánoční jarmark na ZŠ a MŠ
Šromotovo

XI a XII, jar
mark 5. 12.
2014

13 000

Klub juda a účelové sebe
obrany Hranice

Přebor České republiky mlad
ších žáků a žaček 2014 (věk
11–12 let)

22. 11. 2014

10 000

Občanské sdružení Včelí
království U zeleného úlu

5. ročník včelařské výtvarné
soutěže – téma pro rok 2014
„Život včely v úle“

16. 6. 2014

10 000

„Mlynářství“ na Hranicku
Hranická rozvojová agentura zahájila již
devátý ročník soutěže Mlynářský kra
jánek 2014 v rámci regionální cyklotra
sy Po stopách vodní a větrné energie.
V tomto případě tedy nejde o oživení pro
dukce kvalitní mouky, ale o cyklisty, kteří
se každoročně vydávají poznávat boha
tou historii mlynářství v tomto regionu
v rámci cyklistické soutěže.
Cyklisté sbírají odpovědi na záludné
otázky o mlynářství, které se nacházejí
v blízkosti existujících, či zaniklých mlý
nů a zvyšují tak svou odbornost. Celkem

již bylo pasováno34 pantátů. Je to nejvyš
ší hodnost, kterou může každý účastník
získat. Než se k ní účastník soutěže pro
pracuje, musí být pasován na práška, to
varyše, mládka a stárka.
Na trasu cyklisté vyrážejí na vlastní pěst
nebo se mohou zúčastnit několika spo
lečných výletů organizovaných Hranic
kou rozvojovou agenturou. V letošním
devátém ročníku celosezónní cyklistické
soutěže budou připraveny dva společné
výlety, které se budou konat mezi zahá
jením a ukončením soutěže. Účastníci,

kromě výhry mnoha věcných cen, mají
možnost dozvědět se něco o historii mly
nářského řemesla na Hranicku. V Měst
ském informačním centru na zámku
v Hranicích jsou k dispozici jednotlivé
průkazy, do kterých účastník postupně
nasbírá kontrolní razítka z hospůdek po
trase a především odpoví na mlynářské
otázky, s nimiž pomohou informační
tabule rozeseté po všech třech okruzích
mlynářské cyklotrasy.
Letošní soutěž jsme zahájili společným
výletem do Nejdku, místní části Bělotína,
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Národní platforma poradí
neziskovkám s novým
Občanským zákoníkem

Díky školením od přímých tvůrců Občanského zákoníku bude Hranická rozvojová agentura
umět odborně poradit všem spolkům v regionu
Skupina neziskových organizací stojí za
vznikem sítě poradců k novému Občan
skému zákoníku. O víkendu 8. a 9. února
2014 se na školení poradců ve Veselí nad
Moravou sjelo 20 účastníků z deseti kra
jů České republiky. Po dva dny školitelé
JUDr. Lenka Deverová (jedna ze spolu
autorek nového občanského zákoníku)
a Ing. Petr Pajas z Prahy předávali svoje
zkušenosti a připravovali poradce na je
jich budoucí roli. „Novým občanským
zákoníkem končí porevoluční úprava
legislativy pro neziskový sektor. Většina

neziskovek neboli nestátních nezisko
vých organizací se dříve či později bude
muset s novou legislativou seznámit
a zareagovat na ni,“ prohlásil Ing. Roman
Haken, koordinátor platformy. „Proto
jsme přišli s národní platformou kvali
fikovaných, erudovaných poradců, kteří
pomohou neziskovkám se změnami vy
žádanými novým občanským zákoní
kem,“ dodal Roman Haken.
Nový občanský zákoník se dotýká vět
šiny neziskových organizací a řada z nich
bude potřebovat konzultační pomoc. Pře-

devším občanská sdružení jsou stresová
na nejrůznějšími výklady v tom smyslu,
že všechna občanská sdružení k 31. pro
sinci 2013 zanikla a jako nově vzniklé
spolky ztratily právní kontinuitu. Zde je
potřeba všechny uklidnit, jelikož uvede
né výklady nemají oporu v novém ob
čanském zákoníku. Občanská sdružení
sice jsou od 1. ledna 2014 považována za
spolky, ale mají tříletou lhůtu k přizpů
sobení se novému občanskému zákoní
ku úpravou stanov nebo k rozhodnutí
pro transformaci na ústav nebo sociální
družstvo. Základním předpokladem pro
to, aby občanské sdružení neměnilo svou
právní formu, je fungující členská samo
správa – tzn. že subjekt má členy, kteří
mohou svobodně, demokraticky rozho
dovat o sdružení.
V současné době národní platforma
připravuje detailní metodiku nejen pro
legislativní poradenství, ale i pro účetní
a daňovou stránku transformace. Pokud
vyjde některý z připravovaných podpůr
ných projektů, potom bude součástí i pra
videlné školení po regionech, stejně jako
on-line help desk.
Z našeho regionu je součástí platfor
my Hranická rozvojová agentura, která
v tomto směru nabízí poradenství jako
svou doplňkovou službu. V případě žá
dosti o radu k NOZ ve věci neziskového
sektoru se můžete obrátit na Michae
lu Škrobánkovou z Hranické rozvojové
agentury, e-mail: skrobankova@hranic
karozvojova.cz.

stále žije
kde jsme se zúčastnili 13. ročníku hodo
vého fotbalového turnaje o Pohár SDH
Nejdek. Cestou jsme nasbírali první od
povědi do našich průkazů.
Další společné cyklovýlety jsou pláno
vány na začátek července, ke konci srpna
a na podzim proběhne slavnostní zakon
čení soutěže s pasováním nových kraján
ků za členy Cechu mlynářského regionu
Hranicko a losováním o hodnotné ceny.
Podrobnosti o všech akcích naleznete na
webových stránkách cyklotrasy www.
hranicko.eu.

Potštátské náměstí: ideální cíl cykloturisty na Hranicku, foto Bronislav Tučný
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Značka MORAVSKÁ BRÁNA
doplnila seznam o dalšího výrobce
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o výsledcích již III. výzvy k získání
značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, která proběhla na podzim loň
ského roku. Kromě už zmíněných 3 nových držitelů přibyl dodatečně také PRVNÍ
SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLEČENSKÝ s. r. o, který podával žádost již v I. výzvě
v roce 2013. Až nyní se nám ale podařilo vyjednat výjimku, kdy může tento lipen
ský výrobce užívat naši značku přesto, že sídlí na území značky jiné.
Značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, v níž se ukrývá stylizované
písmeno M i lomený oblouk brány, se dnes pyšní již 17 výrobků od 14 výrobců:
• Farma Zdeňka, Poruba u Hustopeč nad Bečvou – Mléčné výrobky
• Včelí farma Skalička – Skaličský med a svíčky z pravého včelího vosku
• Eduard Kozák, Sady Lučice – Bělotín – 100% ovocná a zeleninová šťáva a kří
žalky
• Včelí království u zeleného úlu, Hranice – Med
• Pekárna Potštát – Potštátský chléb
• Zemědělské družstvo Partutovice – Brambory konzumní a sadbové a Partutov
ské domácí cukroví a Partutovická bramborová bábovka
• Teplická pekárna – Libor Mrkva – Teplické pecáky a svatební koláčky
• WELLART, v. o. s. – Hranický Wellartův chléb a další pečivo
• Sochařský ateliér DŘEVOTVOR – Uměleckořemeslné výrobky ze dřeva
• Řeznictví a uzenářství – Kubeša Oldřich – Uzenářské a masné výrobky z Malho
tic
• Bohumil Kučera – BIO ovoce z Opatovic u Hranic
• Farma kozí hrádek Hustopeče nad Bečvou – Hustopečské kozí sýry
• Světlana Manna / MANNAS - MANNAS – sklo, porcelán a drát z Moravské brány
• PRVNÍ SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLEČENSKÝ s. r. o. – Svatovar Originelní Lip
nické pivo
S přibývajícími výrobky jsme se rozhodli v loňském roce otevřít prodejnu regi
onálních produktů, kde kromě certifikovaných výrobků provozujeme i další služ
by cestovního ruchu – kavárnu, půjčovnu kol a koloběžek a Turistické informační
centrum, které zaštiťuje Město Hranice.
I v letošním roce se podílíme na propagaci našich certifikovaných výrobců. Mezi
nejvýznamnější akce patřily: REGIONTOUR 2014 v Brně, TOURISM EXPO Olo
mouc 2014, DOVOLENÁ OSTRAVA 2014, Farmářské trhy v Hranicích, Dny Morav
ské brány 2014, Veletrh cestovního ruchu v polském Opole 2014, Den s regionem
Hranicko a budou následovat další. V současné době také probíhá prezentace
jednotlivých výrobců v Českém rozhlase Olomouc, kdy v sobotu ve 14.30 hodin
si můžete vyslechnout rozhovor s výrobci v rádiu. Projekt je věnován všem regio

Světlana Manna ze Stříteže nad Ludinou
tvoří mimo jiné krásné šperky ze skla

nálním značkám v Olomouckém kra
ji. Letos také připravujeme propagaci
pomocí katalogu, kde každý výrobce
bude mít svou katalogovou kartičku.
Regionální značka garantuje původ
výrobku z Moravské brány, originalitu
a vazbu na toto území, a zároveň slouží
ke zviditelnění místní produkce a tu
ristického regionu Hranicko a části Li
penska.
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