DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKOREGION HRANICKO
Sídlo svazku: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

Sekretariát:
Obecní úřad
Náměstí míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou

Zápis ze schůzky rozvojového partnerství ze dne 6.4.2005
Zúčastnění:
Antonín Němec /ředitel ÚSP Skalička/
Michala Blahová /místostaroskta obce Horní Těšice/
Antonín Horník /starosta obce Hustopeče n/B./
Ing. Pavel Remeň /ředitel ÚP Hranice/
Miluše Stržínková /starostka obce Rouské/
Petr Flajšar /ředitel SSOŠ Hranice/
Libor Vykopal /starosta obce Ústí/
Polusová Veronika /ředitelka Charity Hranice/
Maršálek František / zástupce zemědělců ZD Partutovice/
Ing. Pavel Papežík /spolek pro ochranu přírody Podhájí, Klub zdraví Hranice /
Dr. Strnad Jaroslav / profesor cestovního ruchu SSOŠ Hranice/
Kolaříková Marie /senioři Všechovice /
Jiří Daneš, Roman Haken /CpKP střední Morava/
Jan Balek, .../ sekretariát DSO MR Hranicko /
Program
1/Diskuse – co by pro vás jako partnery mohl dělat sekretariát DSO MR Hranicko? Co
očekáváte na oplátku za členství v rozvojovém partnerství?
2/SWOT analýza mikroregionu Hranicko
3/Definování vize rozvoje mikroregionu
4/Náměty na sub-projekty a pracovní skupiny k sub-projektům
1/Diskuse
Pan Haken přivítal zúčastněné a přečetl všechny, kdo byli pozváni. Celkem bylo pozváno 23
lidí. Zúčastnilo se 12 z pozvaných zájemců o rozvojové partnerství. Pan Haken představil roli
rozvojového partnerství v projektu a řekl, že bude třeba hledat další lidí z hlediska plošného,
aby bylo vykryto větší území MR Hranicko. Pan Balek stručně představil projekt INNOREFF

pro všechny. Zdůraznil, že podstatou projektu je nastartovat trvale udržitelný rozvoj
mikroregionu (MR), udržet trvalou hodnotu v MR do budoucna a zvýšit přidanou hodnotu
regionu Hranicko. Představil další zahraniční regiony, kteří na projektu spolupracují a
představil strukturu řízení projektu a sub-projektů. Má být celkem 8 sub-projektů, z toho 2
strategické by se měly odehrávat přímo v mikroregionu Hranicko coby hlavní partneři. M.
Blahová navrhla, že MR by měl informovat všechny obce regionu ohledně možností získávání
dalších dotací a to i na tvrdé projekty.
2/SWOT analýza mikroregionu Hranicko
Pan Haken přečetl SWOT analýzu a zahájil diskusi. Uvedl silné a slabé stránky regionu. Swot
analýza má 12 sektorů a každý má obodovat, jaká tvrzení se mu v daném sektoru zdají
správná, popř. nebodovat. Všichni mohli tvrzení uvedené v jednotlivých sektorech odmítnout,
schválit nebo navrhnout přeformulování. Přeformulování navrhli: Pan Horník k sektoru
průmysl: Ohrožení pro řemeslníky, je nedostatek učebních oborů pro slabší žáky, malá
možnost praxe pro tyto žáky.
Paní Stržínková k sektoru demografie: Navrhla prověřit průměr věku obyvatel Hranicka.
Nesouhlas neprojevil nikdo.
3/Definování vize rozvoje mikroregionu
Vybudovat systém celoživotního vzdělávání, dlouhodobé pobývání turistů v oblasti
Hranicka,vytvoření sítě mezi jednotlivými sektory, v sociální oblasti: Pečovatelský dům
rodinného typu, domov pro matky s dětmi a osamělé ženy, Dům na půl cesty – pro mladé lidí,
kteří odcházejí z dětských domovů, existence podporovaných chráněných dílen, řešení
bezdomovců, dostatek pracovních míst, možnost kulturního a sportovního vyžití na venkově,
vybudování ochranných valů před povodněmi, rozvoj agroturistiky, existence domácích
produktů

přímo

z farem,
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k podnikatelství, udržení mozků v regionu, znalosti moderních technologií, spolupráce se
zahraničními regiony, nízká kriminalita, budování hrdosti na region, zdraví obyvatelstva.
4/Náměty na sub-projekty
Paní Polusová nabídla projekt pro handicapovanou mládež a navrhla tento projekt umístit na
webové stránky INNOREFU v angličtině. Pan Balek představil projekty, se kterými přišel
mikroregion Hranicko a dále přečetl další projekty z partnerských regionů /v přiložených
materiálech /.Navrhl vytvořit pracovní skupiny týkající se těchto témat a všichni zúčastnění

měli možnost přihlásit se do jednotlivých pracovních skupin. Zároveň byly jednotlivé skupiny
doplněný o návrhy jmen dalších možných účastníků.
1/ Energetické zdroje, bioodpady, biomasa : p. Ing. Papežík /Klub zdraví Hranice, Spolek pro
ochranu přírody Podhájí/, p. Ing. Remeň ředitel Úřadu práce Hranice , p. Vykopal /starosta
obce Ústí /, sl. Blahová / místostarosta obce Horní Těšice /, Rajmund Sláma /starosta obce
Potštát/, M. Vinkler /fa Ekoltes Hranice a.s./, zástupce univerzity z Olomouce.
2/ Strategie školství, škola obnovy venkova: p. Flajšar/ředitel SSOŠ Hranice/, p.Stržínková
/starostka obce Rouské/ , p. Kolaříková /senioři Všechovice/, p. Ing. Papežík /Klub zdraví
Hranice, Spolek pro ochranu přírody Podhájí/, Radovan Mikuš /starosta obce Všechovice/, p.
Foltýnek /starosta obce Radíkov/, p. Kandler /starosta obce Partutovice/, p. Bušina /vedoucí
odboru školství a kultury MěÚ Hranice/, p. Navrátil /ředitel ZŠ Bělotín/, ředitelka MŠ
z regionu, zástupci kulturních organizací.
3/ Strategie turistického ruchu, vytvoření značky domácích produktů: Dr. Strnad /profesor
cestovních ruchu SSOŠ Hranice/, p. Vykopal/ starosta obce Ústí /, p. Horník/předseda
mikroregionu Hranicko/, p. Maršálek / představitel zemědělců ZD Partutovice /, Michala
Blahová /místostarosta obce Horní Těšice/, Jana Černá /odbor školství, kultury, tělovýchovy a
cestovního ruchu MěÚ Hranice/, Jaroslav Juráň /JUKO Rouské/, Lenka Dočkálková /MIC Hranice/.

P. Horník si vzal na starost zajištění skupiny strategie cestovního ruchu.
4/ Informační technologie, plánovací nástroje /GIS/: nikdo se nepřihlásil
5/ Pitná voda pro region: Ing. Miroslav Dundálek /VaK Přerov/, Ing. Josef Pilař /fa Voding
Hranice/, Ing. Ivana Zaoralová /vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Hranice/, Mgr. Miroslav
Wildner /místostarosta MěÚ Hranice/, Rajmund Sláma /starosta obce Potštát/, Ing. Pavlína Špirutová
/odbor rozvoje města MěÚ Hranice/

6/ Revitalizace historických center, historické objekty a významné památky: PhDr. Vladimír
Juračka /starosta města Hranice/, Ing. Adlerová /Zámecký hotel/, Ing. John /Welart/, p. Šváčková
/Femina/, Galas Josef /květinářství/, p. Zacharová /CK Via Tour/, Honzík Bohumil /knihkupectví/, p.
Vavříková /drogerie/, PhDr. Patricie Juračková /Galerie a knihkupectví Sklep/, p. Dřímal, Rajmund
Sláma /starosta obce Potštát/

7/ Sociální služby na Hranicku – ochrana proti vyloučení ze společnosti: p. Polusová /Charita
Hranice/, Ing. Remeň /ÚP Hranice/, p. Němec /ÚSP Skalička/, pí. Dančáková /SZS Hranice/,
zástupce Mateřského centra Dráček, zastupce Denniho centra pro deti se zdravotnim handicapem.
Paní Polusová si vzala na starost zajištění skupiny sociální služby na Hranicku

5/Závěr
Bylo dohodnuto, že příští schůzka partnerství proběhne v Horních Těšících dne 10.5. 2005 ve
14 hodin.

Zapsala: Dvořáková Světlana, DSO MR Hranicko
Ověřil: Roman Haken, CpKP střední Morava

