
 

 

 

 

Zápis ze schůzky rozvojového partnerství ze dne 23. listopadu 2005 
 
 
Zúčastnění: 

Michala Bláhová /místostarostka obce Horní Těšice/ 

Ing. Pavel Remeň /ředitel ÚP Hranice/ 

Miluše Stržínková /starostka obce Rouské/ 

Libor Vykopal /starosta obce Ústí/ 

Jiří Leisser /Lázně Teplice n. B./ 

Kolaříková Marie /senioři Všechovice / 

Miroslav Wildner /místostarosta města Hranice/ 

Lumír Kuchařík /projektový manažer RECOVER, Ekocentrum RS ČSOP N.J./ 

Zdeněk Štekl /projektový manažer BRIE, REC V.M./ 

Dagmar Prachniarová /CpKP střední Morava/ 

Roman Haken /CpKP střední Morava/ 

Ivo Škrabal /CpKP střední Morava/ 

Jan Balek /MR Hranicko/ 

Miloslava Caletková /MR Hranicko/ 

 

Omluveni: 

Antonín Němec /ředitel ÚSP Skalička/ 

Antonín Horník /starosta obce Hustopeče n/B./ 

Jan Strnad /SSOŠ Hranice/ 

Polusová Veronika /ředitelka Charity Hranice/ 

Maršálek František  / zástupce zemědělců  ZD Partutovice/ 

Jana Černá /TJ Střítež n/L/ 

Vladimír Jahn /ŘFK Hustopeče nad Bečvou/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program: 

1) Přivítání v obci Ústí 

2) Informace o průběhu sub-projektů, představení garantů sub-projektů 

3) Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu 

4) Informace o programu LEADER +, ČR 

5) Další aktivity na území MR Hranicko (Cyklostezka po stopách vodní a větrné energie, 

Středisko služeb venkovu, Komunitní plánování sociálních služeb) 

6) Různé 

  

 

1) Přivítání v obci Ústí 

Pan starosta Vykopal všechny přivítal v obci, stručně představil obec, historii obce a popsal jak 

probíhala rekonstrukce kulturního domu, odkud získali finanční prostředky a jaké projekty připravují 

do budoucna. Zmínil se též o aktivních spolcích v obci.   

P. Haken znovu přečetl seznam členů a uvedl kdo je omluven. Představil zástupce sub-projektů – p. 

Wildnera, p. Kuchaříka a p.Štekla, zástupce sekretariátu MR Hranicko a zástupce CpKP.   

 

2) Informace o průběhu sub-projektů, představení garantů sub-projektů 

R. Haken vyzval zástupce sub-projektů, aby stručně informovali o novinkách a uvedli, zda již mají 

určené garanty sub-projektů, kteří zastupují sub-projekt v Rozvojovém partnerství. Upozornil, že 

garanti by měli být pokud možno z Hranicka, protože v budoucnu by mohli být zároveň členy  Místní 

akční skupiny (MAS) – viz níže v zápise: LEADER. 

Ing. Štekl informoval o průběhu projektu BRIE, zmínil průběh pracovního jednání v Itálii. 

S vedoucím partnerem (Lead participantem) z Udine bude velmi dobrá  spolupráce, i s řeckým 

partnerem, obtížnější komunikace bude s partnerem z Friuli, jelikož projektový manažer mluví jenom 

italsky. Výstupy do konce roku dodrží bez problémů, nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky 

na cestovné, jelikož neproběhne původně plánovaný meeting v Řecku. Prac.skupina se sešla 22.11., 

garantem sub-projektu měl být ředitel firmy Ekoltes p. Vinkler, ale Ekoltes neschválil přistoupení 

k projektu. Další pracovní skupina proběhne 20.12.05. Mgr. Wildner doplnil, že svolá jednání se 

starostou města Hranice a představenstvem firmy Ekoltes a znovu budou jednat o přistoupení Ekoltesu 

do projektu.  

Za projekt EWARU informoval garant projektu místostarosta Wildner, projekt běží podle plánu, 

v nejbližší době začne vybraná firma zpracovávat projektovou dokumentaci. Pracovní skupina se 

schází pravidelně, zatím se na jednáních nezabývali strategií MR Hranicko.     



 

 

Projekt RECOVER představil p. Kuchařík. Pracovní skupina není úplná, zatím jsou členy p.Pajdla, 

sl.Majerová a p.Ptáček, bude zapojen ještě zástupce Potštátu a Hustopeč n.B.. Sestavují také místní 

pracovní skupiny na obcích. Nebyla schválena smlouva o partnerství na Potštátě, bude se znovu 

předkládat ke schválení na zastupitelstvu Potštátu dne 15.12.. Díky tomu se zpožďují platby, jelikož na 

společný účet vložila finanční prostředky pouze Střítež. Proběhla první schůzka v Řecku, které se 

účastnil p. Ptáček, další schůzka proběhne 5.-6.12. v Itálii, které se zúčastní p.Ptáček a p.Lév. 

Garantem sub-projektu bude pravděpodobně p.Pajdla. 

Další sub-projekty neměly  na jednání rozvojového partnerství zástupce, stručně o průběhu těchto sub-

projektů informoval Ing. Balek.  

PROAGRI – momentálně kontaktují podnikatele, proběhla mezinárodní schůzka, ze které vyplynulo, 

že zahraniční partneři chtějí pracovat s agroturistikou a agrofarmami. Na české straně chceme 

certifikaci rozšířit na certifikaci venkovských služeb. 

STRASSE – proběhla mezinárodní pracovní schůzka, 7.12. je naplánovaná pracovní schůzka v 

Opatovicích. Získaná data budou integrována do GISu, nastaví indikátory vlivu z hlediska dopadu na 

území. Vycházet se přitom bude z indikátorů MR Záhoran.  

INNOMED – o tomto sub-projektu máme velice málo informací, probíhají pracovní schůzky s lékaři 

FN Olomouc, proběhla mezinárodní schůzka, usilují o spolupráci s Hranickou nemocnicí. 

AEDES – přestože proběhly již 2 schůzky s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, stále 

nevíme, kam chtějí sub-projekt směřovat, projekt je zaměřen na zavádění enviromentálního 

managementu, principy EMAS. Zatím není stanovena  pracovní skupina, do konce roku proběhne 

první schůzka.  

STS – sešla se pracovní skupina, jednání bylo spíše informativní, byly prezentovány probíhající 

aktivity v oblasti cestovního ruchu na Hranicku. Pracovní skupina je zároveň koordinační skupinou 

pro celý mikroregion, aby se zabránilo duplicitám v aktivitách na území MR Hranicko. Mezinárodní 

schůzka proběhne ve stejném termínu jako u sub-projektu RECOVER. Začíná se se zpracováním 

marketingové studie. 

P. Haken stručně shrnul informace o sub-projektech, p.Balek doplnil že proběhla schůzka 

projektových a finančních manažerů v Černotíně. Upozornil také, že projektoví manažeři by měli 

informovat sekretariát o termínech pracovních schůzek, aby nedocházelo k duplicitám.  

Starostka Stržínová navrhla, aby informace o schůzkách s místními občany, spolky a podnikateli  

inzerovali projektoví manažeři také v místním tisku (Hranický týden i obecní/mikroregionální 

zpravodaje), propagace přes obecní úřady není dostatečná, jelikož obce nemají kontaktní údaje na 

všechny podnikatele.   

 

 



 

 

 

3) Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu 

Strategii představil Mgr. Škrabal. Shrnul způsob zpracování strategie a uvedl co je do strategie 

zapracováno k dnešnímu dni. Prezentoval  zejména doplněné aktivity, jelikož 5.ledna 2006 od 16:00 

hod. proběhne v Radíkově samostatný workshop se členy Rozvojového partnerství (RP), starosty, 

manažery sub-projektů, zastupce spolků a podnikatelské veřejností k připomínkování strategie. Do 

konce roku by měli členové RP zaslat komentář ke strategii a pracovní skupiny sub-projektů budou 

připomínkovat strategii i konkrétní aktivity. V polovině ledna bude dokument zpracovaný do 

definitivní podoby. P. Škrabal požádal sekretariát MR Hranicko i zástupce sub-projektů, aby pozvánky 

na zasedání pracovních skupin zasílali i na CpKP, aby se zástupci CpKP mohli schůzek zúčastnit a 

připomínky rovnou do strategie zapracovat. Dokument by měl být konzultován i s MR Záhoran a 

městem Hranice. P. Stržínová upozornila, že aktivity Záhoranu nejsou do strategie zahrnuty.  P.Haken 

připomenul důležitost strategického plánování. Strategie MR Hranicko bude podrobná, ve které jsou 

detailně rozpracovány jednotlivé aktivity.  P. Remeň připomenul, že je důležité zapojovat starosty 

nečlenských obcí a vysvětlit jim  výhody zapojení se do zpracování strategie. P.Balek uvedl, že 

nečlenské obce do aktivit MR Hranicko jsou již zapojovány. Proběhlo setkání s nečlenskými obcemi, 

byly jim rozeslány podklady do zastupitelstev. Např. obec Olšovec se již zapojila do sub-projektu 

EWARU.  

 

4) Informace o programu LEADER +, ČR 

Prezentaci o programu LEADER přednesl p.Balek. Uvedl, že strategie pro LEADER bude vycházet ze  

strategie MR Hranicko a prezentoval zkušenosti s programem LEADER v Rakousku a v ČR. Viz 

powerpointová prezentace (www.mikroregion-hranicko.cz) 

P. Haken – upřesnil co je to LEADER, kdo může tvořit Místní akční skupinu (MAS), RP je ideální 

platforma. Je otázka, zda může být člen fyzická osoba nebo zástupce instituce. Vyhlášení LEADERu 

ČR bude vyhlášen asi v lednu 06, projekty jsou i zemědělské, investiční, mají různý poměr 

kofinacování, projekt mohou podávat i nestátní neziskové organizace (NNO) i příspěvkové organizace 

(PO). Pokud chce nějaký region vstoupit do LEADERu, musí mít založené občanské sdružení nebo 

obecně prospěšnou společnost, tzn. musí mít schválenou strategii rozvoje i právní subjektivitu.  

Dnes se musíme domluvit, jestli chceme jít do LEADERu v příštím roce, musíme založit občanské 

sdružení. Je potřeba navrhnout členy přípravného výboru. P.Stržínková navrhuje Ing. Pavlu 

Krbálkovou, p.Haken upozornil že administrativu bude dělat sekretariát, bylo by dobré, aby  z každého 

MR byl jeden zástupce - doporučuje oslovit zástupce MR Rozvodí i Podlesí. Měl by tam být i některý 

z členů RP. Navržena byla paní starostka Stržínková a souhlasila. Mikroregion Záhoran měl schůzku s 

představiteli mikroregionu Záhoří, ale dává přednost LEADERu s Hranickem.  

http://www.mikroregion-hranicko.cz


 

 

P. Haken upozornil, že RP a MAS budou 2 tělesa, která by se měla sjednotit.  

Mikroregion Hranicko není celistvý, ale sekretariát oslovuje i nečlenské obce. Ty mohou dát 

vyjádření, že mají zájem na LEADERu participovat, s tím že nemusí vkládat peníze. Stačí formální 

spolupráce.  

 

5) Další projekty, realizované v současnosti na území MR Hranicko (Cyklostezka po stopách 

vodní a větrné energie, Středisko služeb venkovu, Komunitní plánování sociálních služeb) 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)“ krátce prezentovala Ing.Dagmar 

Prachniarová z CpKP střední Morava, uvedla co je to KPSS, cíle, principy a přínosy KPSS. Viz 

powerpointová prezentace (www.mikroregion-hranicko.cz) 

Projekt „Cyklostezka po stopách vodní a větrné energie“ prezentoval p. Balek. Cyklostezka využívá 

stávající komunikace, spojující prvek je historie vodních a větných mlýnů. Na trase najdou návštěvníci 

infotabulky informující o stávajících i zaniklých mlýnech. Pro návštěvníky bude připravena soutěž 

Mlynářský krajánek. Na projektu budeme spolupracovat s podnikateli na trase, 7.12.05 proběhne 

v Hustopečích nad Bečvou setkání, kde jim bude projekt představen a nabídnuta spolupráce na 

projektu ve formě prezentace jejich podniku na mapě cyklostezky.  

Projekt „Středisko služeb venkovu“ představila p.Stržínková. Na projekt byla na poloviční úvazek 

přijata manažerka projektu, které je zároveň manažerkou MR Záhoran. Právě otevřeli info kiosek, bylo 

osloveno 60 nezaměstnaných, čtvrtina přišla na schůzky do Opatovic a Všechovic. Zatím se k projektu 

přihlásilo 13 uchazečů, proběhl 1.audit. Jedná se o administrativně náročný projekt, zaměřený na 

řešení nezaměstnanosti v mikroregionu Záhoran.  

P.Haken představil další projekt, který CpKP stř. Morava na území Hranicka realizuje, a to projekt 

„Dobrovolnictví“. Kontaktní osoba je ing. Jitka Krabicová, 581 210 502, a partnerem projektu pro 

Hranicko je Mateřské centrum Dráček Hranice. Dobrovolníky mohou prostřednictvím Mateřského 

centra využívat nejen neziskové organizace, ale i obce. Dobrovolníci jsou pojištěni,  mohou dostávat 

příspěvek na stravné a cestovné, mohou se účastnit motivačních kurzů nebo intenzivního školení, co a 

jak je potřeba pro „rozjezd“ podnikání, které pořádá Hospodářská komora Přerov. V evidenci CpKP 

stř. Morava pro Přerovsko, Hranicko a Lipensko je registrováno asi 100 dobrovolníků, v podstatě 

jakýkoliv nepodnikatelský subjekt si je může k sobě vzít na výpomoc.  Viz powerpointová prezentace 

(www.mikroregion-hranicko.cz) 

 

 

 

 

 

http://www.mikroregion-hranicko.cz
http://www.mikroregion-hranicko.cz


 

 

6) Různé 

Další setkání proběhne 5.1.2006 v 16:00 hod v Radíkově. Na programu setkání bude projednání 

strategie MR Hranicko, budou přizváni i zástupci obcí, spolků a podnikatelů. Setkání bude trvat cca 3 

- 4 hodiny.  

P. Haken všem poděkoval za účast a popřál příjemný večer a vše nejlepší do Nového roku. 

 

 

Zapsala: 

Miloslava Caletková,  sekretariát MR Hranicko 

 

Ověřil:  

Roman Haken , CpKP střední Morava 

 


