
 
 
 

 
 
 
 

 

Zápis ze schůzky rozvojového partnerství ze dne 20.6.2005 
 

Zúčastnění: 

Antonín Němec (ÚSP Skalička) 

Michala Bláhová (místostarostka obce Horní Těšice) 

Jiří Leisser (lázně Teplice nad Bečvou) 
 

Jan Balek (manažer rozvoje Mikroregionu Hranicko) 

Roman Haken (workshop moderátor) 

Ivo Škrabal (CpKP Střední Morava) 

Jitka Bucherová (projektový asistent Mikroregionu Hranicko) 
 

Omluveni: 

Antonín Horník (soukromý zemědělec Hustopeče n/B) 

Ing. Pavel Remeň (ÚP Hranice) 

Miluše Stržínková (starostka obce Rouské) 

Petr Flajšar (ředitel SSOŠ Hranice) 

Libor Vykopal (starosta obce Ústí) 

Veronika Polusová (Charita Hranice) 

František  Maršálek (ZD Partutovice) 

Marie Kolaříková (senioři Všechovice) 

Tomáš Koláček (Pálenice a lihovar Střítež n/L) 

Jana Černá (TJ Střítež n/L) 

Vladimír Jahn (farář Hustopeče n/B) 

Robert Váhala (fa Váhala a spol. Hustopeče n/B) 
 

Program: 

1) Pár slov o obci a Ústavu sociální péče 
2) Informace o postupu prací na jednotlivých sub-projektech 
3) Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

1) Pár slov o obci a Ústavu sociální péče 
 

Uvítání v obci a představení Ústavu sociální péče pro mládež a dospělé se ujal jeho ředitel pan Němec. 

Ústav sociální péče ve Skaličce je jedním ze čtyřech v přerovském okrese. V současné době má plně 

obsazenou kapacitu představující 82 míst. Domov zajišťuje pro ženy a dívky od tří do osmdesáti let 

věku. Jednotlivá oddělení jsou rozdělena podle stupně postižení. O přítomné se stará 50 zaměstnanců – 

zdravotníků a vychovatelů. V ústavu je zajištěna pro klienty nabídka volnočasových aktivit – 

keramika, tkalcovství, vazba suchých květin, umělecký ateliér. Výrobky svých klientů prezentuje 

ústav na výstavách v Hranicích, Olomouci či Brně. V letošním roce se konaly oslavy 80ti let od 

založení ústavu ve Skaličce. V roce 2003 byl v areálu vybudován společenský sálek, který využívá pro 

slavnostní příležitosti také obec.  

___ 
Po přivítání se ujal slova pan Haken a znovu ve stručnosti shrnul smysl rozvojového partnerství. 

Důležité je chápat partnerství jako systém, protože partnerství bude fungovat i po ukončení projektu 

INNOREF. Mělo by zajistit kontinuitu vývoje mikroregionu. Po ukončení by mohlo být přetaveno do 

místní akční skupiny (MAS), kterou je nutnou vytvořit pro realizaci programu LEADER. Vzhledem 

k současné situaci, kdy se jeví tento program jako způsob rozvoje venkova pro budoucnost, je 

vytvoření MAS přirozeným vývojem. Rozvojové partnerství by svým složením splnilo i podmínku pro 

vznik MAS, kdy více jak 50 % členů musí být z neveřejné sféry. Navíc příští rok se budou konat 

komunální volby, které mohou přinést spoustu změn ve vedení obcí, což by mohlo zbrzdit 

nastartovaný rozvoj regionu. Partnerství by tedy mělo zajistit kontinuitu vývoje.   

 

Slečna Blahová: Bude moci zůstat starosta/místostarosta v rozvojovém partnerství i pokud nebude 

v komunálních volbách zvolen?  

Pan Haken: Samozřejmě, nebude tam coby starosta/místostarosta, ale coby soukromá osoba se zájmem 

podílet se na rozvoji regionu, např. se specifickým zájmem o nějaký sektor (cestovní ruch, kultura, ...). 

Pan Balek: Rozvojové partnerství je otevřená skupina, pokud má zájem, může dotyčný docházet 

samozřejmě i nadále. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

2) Informace o postupu prací na jednotlivých sub-projektech 
 

Shrnutí harmonogramu podávání sub-projektů v rámci projektu INNOREF: 20. dubna byla vyhlášena 

veřejná výzva pro předkládání sub-projektů, 2. května se konal v Hranicích seminář pro potenciální 

žadatele o sub-projekty, řádně vyplněné žádosti je třeba odevzdat do konce června, v červenci bude 

probíhat vyhodnocování na úrovni Rady partnerů (manažeři rozvoje ze všech partnerských regionů, za 

Hranicko je to pan Balek) a Řídícího výboru (političtí zástupci jednotlivých regionů, za Hranicko jde o 

pan Daneše), konečné výsledky budou známy na konci července, v září se potom budou podepisovat 

smlouvy a začne samotná realizace vybraných sub-projektů.  

 

Aktuální stav sub-projektů: 

Regionální trh s biomasou  

- mikroregionální sub-projekt (zapojí se všechny obce) 

- nositel: Regionální energetické centrum z Valašského Meziříčí  

- rozpočet: 3,5 mil Kč 

- základem je zpracování podrobné energetické koncepce mikroregionu, na základě vyplynuvších 

faktů, pak budou realizovány pilotní studie; všeobecně jde o úspory energií a využívání obnovitelných 

zdrojů energií 

Rozvoj cestovního ruch 

- mikroregionální sub-projekt (zapojí se všechny obce) 

- nositel: město Hranice 

- rozpočet: 2,5 mil Kč 

- základem je vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu pro celé Hranicko, následně plánování 

turistických tras mikroregionem, vydávání propagačních materiálů 

Certifikace místních produktů a služeb  

- nositel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  

- popis: vytvoření mikroregionální značky, která bude udělována místním specifickým produktům a 

službám, stanovení parametrů a kritérií pro udělování této značky, která by měla zajišťovat a 

označovat kvalitu  

Revitalizace městské památkové zóny v Hranicích  

- nositel: město Hranice 

- rozpočet: 2 mil Kč 

- popis: posílit obchodní síť v centru, podpořit vlastníky obchodů na náměstí, přilákat obyvatele zpět 

na náměstí a celkově náměstí oživit a zatraktivnit 



 
 
 

 
 
 
 

Revitalizace center venkovských obcí  

- nositel: obec Střítež nad Ludinou  

- zapojeny jsou i další obce – Hustopeče nad Bečvou a Potštát 

- jedná se o podobný sub-projekt tomu předchozímu, ale je aplikován na venkovské obce, cílem je 

oživit a revitalizovat centrum obcí 

Kulturní spolupráce  

- nositel: Hustopeče nad Bečvou 

- cílem je podpora neziskových organizací, které jsou hlavním organizátorem kulturního života 

v obcích, zavedení internetového portálu kulturního života regionu, vytvoření nadačního fondu, který 

by byl grantovým programem mikroregionu  

Podpora malého a středního podnikání  

- nositel: původní měla být nositelem hospodářská komora z Přerova, která však není způsobilým 

žadatelem (podmínka vlastnictví z více jak 50 % z veřejných zdrojů), nyní se zvažuje možnost 

zapojení odborné školy živnostenské v Přerově 

- popis: společný internetový portál k podpoře exportu místních firem 

Rozvoj sociálních služeb  

- nositel: Charita Hranice 

- popis: vytvoření centra pro postižené lidi, kde budou mít zajištěny služby, zpřístupnění internetového 

vzdělávání 

Inovativní využívání geografických informačních systémů 

- nositel: Univerzita Palackého Olomouc 

- popis: zavádění Geografického informačního systému na úrovni mikroregionu, jeho využití v oblasti 

prostorového plánování, krizového řízení a sledování stavu životního prostředí.  

Efektivní řízení vodních zdrojů  

- nositel: obec Potštát 

- další zapojené obce: Olšovec, Radíkov, městské části Hranic – Středolesí, Uhřínov 

- popis projektu: naplánování a vytvoření nezbytných studií a dokumentací pro zajištění vodovodní 

sítě pro část mikroregionu 

Zdravotnická informační síť 

- nositel: Fakultní nemocnice Olomouc 

- jedná se o sub-projekt, který se netýká čistě jen Hranicka, ale celého Olomouckého kraje 

- popis: vybudování informační sítě a systém sdílení a výměny lékařských dat mezi 

zdravotními institucemi 



 
 
 

 
 
 
 

Regionální školící a internetové výukové centrum pro venkov 

- nositel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 

- popis: projekt vznikl na základě školy obnovy venkova, která měla své sídlo v regionu v obci 

Radíkov, ale jejíž činnost upadala; cílem je obnovit tuto činnost a pomoci vnést více informací do 

venkovských oblastí a využít proto internetové sítě 

 

Na závěr pan Balek znovu upozornil, že se jedná se o neinvestiční akce ve kterých nejsou zapojeny jen 

obce ale i další aktéři rozvoje, jako je rozvojové partnerství. V září by se mohla uskutečnit schůzka 

rozvojového partnerství i s nositeli sub-projektů.  

 

Pan Haken: V rozvojovém partnerství by měl být za každý realizovaný sub-projekt někdo zastoupen.  

 

3) Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu 
 
Původní strategie rozvoje mikroregionu byla vypracována v roce 1998 Regionální agenturou pro 

rozvoj střední Moravy, v současné době provádí CpKP Střední Morava její aktualizaci. Na aktualizaci 

strategie bude spolupracovat také rozvojové partnerství. 

Časový harmonogram práce na strategii: 

leden-duben  SWOT analýza 

květen   definování vize rozvoje mikroregionu 

červen   připomínkování situační analýzy původní strategie 

červen   aktualizace situační analýzy 

srpen   návrhy priorit a opatření strategie 

září   projednání konceptu strategie na rozvojovém partnerství 

   zapracování principů Leader 

říjen   vytvoření akčního plánu strategie 

listopad   stanovení monitorovacích ukazatelů strategie 

prosinec definitivní podoba strategie, schválení rozvojovým partnerstvím a valnou 

hromadu mikroregionu 
vysvětlivky: 
situační analýza – základní popis regionu, územní a administrativní poloha, údaje o obyvatelstvu, dopravní situaci, 
hospodářství, ... 
akční plán – je zpracován v rámci strategie pro kratší časový úsek, např. 3 roky, jsou tu stanoveny konkrétní aktivity a 
činnosti, které budou v daném období vykonány 
monitorovací ukazatele – dle nich se bude měřit efektivita strategie  
 

Základním stavebním kamenem, kromě původní strategie, je vize mikroregionu, SWOT analýza a také 

realizované sub-projekty, které mají vypovídající hodnotu o tom, co je pro mikoregion důležité a 



 
 
 

 
 
 
 

zajímavé realizovat. Jelikož dnes platí, že mikroregion je z velké části pohlcen realizací projektu 

INNOREF, budou samozřejmě principy projektu také do strategie zapracovány. Současně budou 

zohledněny principy programu Leader, kterým může mikroregion navázat po ukončení projektu 

INNOREF.  

Pan Haken: Co bude na strategii dělat CpKP, rozvojové partnerství a co sekretariát? Sekretariát se 

pokusí sehnat původní verzi strategie v elektronické podobě, popřípadě zašle oficiální dopis na 

RARSM s žádostí o zaslání podkladů, podle nichž byla původní strategie zpracována. CpKP bude 

zpracovávat samotnou strategii. Rozvojové partnerství bude poradním a kontrolním orgánem.  

Pan Balek: Situační analýzu není třeba vytvářet, protože odpovídající údaje jsou obsaženy ve 

zpracované SWOT analýze.  

Pan Haken: SWOT analýza není dostatečně podrobná a nejsou v ní zahrnuty všechny potřebné údaje.  

 

Pan Haken: Od rozvojového partnerství čekáme zpětnou vazbu na strategii – říci, zda je vše 

srozumitelné, jasné a pravdivé.  

Slečna Blahová: Jaký je hlavní cíl strategie? 

Pan Haken: Strategie je dlouhodobějším plánem pro rozvoj mikroregionu. Slouží nejen pro 

mikroregion prezentovaný starosty jednotlivých obcí, ale také pro rozvojové partnerství. Všichni by se 

na strategii měli shodnout.   

Slečna Blahová: Celá strategie se jeví příliš obecná, bude se nějak konkretizovat?  

Pan Škrabal: Na každé tři roky bude zpracováván akční plán, kde už budou uvedeny konkrétní kroky a 

akce (+ zodpovědná osoba) k naplňování jednotlivých cílů strategie.  

Pan Haken: Do strategie budou zapracovány i principy programu Leader, který je podobný projektu 

INNOREF. Mikroregion dostane finance a sám musí rozhodnout jak s nimi vynaloží, do jakých dílčích 

projektů je vloží.  

Pan Haken: Jaký bude výstup strategie? Pro popularizaci mezi širokou veřejností budou např. 

vytištěny brožury s výtahem nejdůležitějších faktů ze strategie.  

Pan Haken: Menší mikroregiony, působící na území Hranicka, Záhoran a Rozvodí mají už své 

strategie zpracovány. Budou tedy použity a zapracovány do společné strategie rozvoje mikroregionu 

Hranicko.  

Pan Balek: Jak menší mikroregiony, tak město Hranice mají své strategie. Proto není třeba zacházet ve 

společné strategii příliš do podrobností, ale spíše se soustředit na to najít společné zájmy a na nich 

spolupracovat v rámci Hranického mikroregionu.  

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

Závěrem  

 

Příští setkání partnerství se uskuteční v druhé polovině září v lázních Teplice nad Bečvou. 

Pan Haken: Jak motivovat k účasti v partnerství?  

- Vytvořit vizitky členům partnerství? 

- Zveřejnit na webových stránkách seznam členů s kontakty na ně?  

- Proplácet cestovné? 

- Zajistit zpestření programu – prohlídka obce, ochutnávka místních produktů, ...? 

Slečna Blahová: Problém je, že v současné době vlastně nevíme, kdo je členem partnerství a kdo ne.  

Pan Haken: S mailem se zápisem z dnešní schůzky partnerství půjde současně výzva k prohlášení 

zapojených osob, zda chtějí být i nadále členy partnerství, či zda o členství nemají zájem. Současně 

budou dotázáni, zda souhlasí s uveřejněním kontaktních údajů o své osobě na webových stránkách 

mikroregionu v sekci Rozvojové partnerství.  

 

Pan Haken: Pokud uvažujeme o přetransformování rozvojového partnerství po ukončení projektu 

INNOREF na místní akční skupinu pro program Leader, bude potřeba mu udělit právní subjektivitu. 

Pan Balek: S přípravou na tento krok bude třeba začít v průběhu podzimu.  

 

Pan Balek: Pravděpodobně v září plánujeme uspořádat setkání všech starostů a zastupitelů z obcí 

mikroregionu. Součástí by mohla být také prezentace jednotlivých obcí a mikroregionu. Cílem bude 

seznámit všechny se sub-projekty, o kterých v té době již budeme vědět, že budou realizovány. 

Spojíme tuto schůzku se schůzkou rozvojového partnerství? 

Slečna Blahová: Lépe by bylo nechat tyto schůzky oddělené. V opačném případě by bylo jednání příliš 

dlouhé a náročné a tím také méně efektivní. S tímto souhlasili všichni přítomní.  

 

Zapsala: Jitka Bucherová 

 

 

Ověřil: Roman Haken 


