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Rozvojové partnerství má nového předsedu a složení orgánů
"Supervolební" Valnou hromadu absolvovalo dne 16. 11.
2010 v příjemném prostředí zámecké konírny v Hustopečích
n.B. 31 členů. Na pořadu jednání bylo schválení Jednacího
řádu Valné hromady a poté aktualizace Stanov sdružení.
Nově např. vznikla funkce místopředsedy, upřesnilo se
zastupování nepřítomných členů a předsedu nyní volí přímo
Valná hromada. Poté proběhla volba nového složení orgánů
MAS. Předsedou se stal Vojtěch Skácel z Rakova, který
nahradil odstupujícího Ing. Filipa Konečného. Ten byl
vzápětí zvolen do funkce místopředsedy.

Volební Valná hromada v Hustopečích n.B.

» pokračování na straně 2

Čeští a polští žáci budou společně poznávat přírodu a tradice
V září se rozběhnul projekt S přírodou a tradicemi společně,
jež je společným dílem Mikroregionu Hranicko a obce
Kolonowskie v Opolském vojvodství v Polsku. Projekt má za
cíl zprostředkovat spolupráci mezi školami z těchto regionů.
České a polské školství má některé odlišnosti, které se
projevují ve výuce, přístupech k jednotlivým vědním disciplínám i postoji k rozvoji žáků. Projekt si klade za cíl navázat
spolupráci, jejímž prostřednictvím mohou učitelé i žáci
poznat přístup k jednotlivým oborům vzdělávání, postoje
k životu i navázat bližší vztahy se svými zahraničními sousedy. Sblížení v rámci projektu se stane základním stavebním
kamenem pro rozvoj další spolupráce.
» pokračování na straně 7

MASka rozbíhá projekt zaměřený na ovocnářství
Rozvojové partnerství pokračuje úspěšně také v získávání
dotací na vlastní tzv. Projekty spolupráce. Po mapování
nevyužitých prostor, pořízení mobilního vybavení a právě
vznikajících dvou venkovských minimuzeích je čerstvým
úspěchem nově schválený projekt „Moravské a slezské
ovocné stezky“. K jeho realizaci, která poběží od února 2011
do května 2012, se spojí hned 7 místních akčních skupin
z celé Moravy. Celkový rozpočet činí 4.326.570 Kč, na Rozvojové partnerství připadá 632.593 Kč.
Cílem projektu je propagace a znovuobnovení zájmu
o ovocnářství a činnosti s ním spojené. V současné době
vzniká pracovní skupina projektu, která bude aktivity řídit
a Rozvojové partnerství velmi stojí o aktivní účast lidí
www.regionhranicko.cz

„z branže“. Všechny níže uvedené aktivity jsou ve stadiu návrhů a mohou se
ještě přizpůsobit potřebám cílových
skupin. Proto tímto vyzýváme všechny
zájemce z řad členů zahrádkářských
a včelařských svazů, malých i větších
pěstitelů, zpracovatelů, znalců a historiků, abyste se přihlásili manažerovi MAS
Františku Kopeckému na tel. 773583020
či emailu f.kopecky@regionhranicko.cz.
Vítány jsou jakékoliv nápady a připomínky k aktivitám projektu.
» pokračování na straně 6
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Rozvojové partnerství má nového předsedu a složení orgánů
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Hlavní výkonnou jednotkou MASky je 13tičlenný Výbor partnerství, zvoleno bylo 5 nových členů.
Konečný Filip

(TJ Skiklub Hranice)

Škoda Dalibor

(Nový dvůr s.r.o., Hustopeče n.B.)

Lév Zdeněk

(Mikroregion Hranicko)

Veličková Alena

(SDH Horní Újezd)

(soukromý zemědělec, Provodovice) Maršálek František

(ZD Partutovice)

Voldán Josef

(obec Malhotice)

Juráňová Ludmila

(farma JUKO, Rouské)

Skácel Vojtěch

(fyzická osoba, Rakov)

Vykopal Libor

(obec Ústí)

Kočnarová Petra

(obec Skalička)

Stržínková Miluše

(obec Rouské)

Výbor partnerství v letech 2011-2013:
Černá Jana

(TJ SPV Střítež n.L.)

Hradil Arnošt

Devítičlenný Programový výbor má na starosti řízení a nastavení dotačního Programu LEADER "Měníme Hranicko". Zde se
objevili tři noví členové a šest jich bylo zvoleno opětovně.
(ZD Partutovice)

Veličková Alena

(SDH Horní Újezd)

Hradil Arnošt

(soukromý zemědělec, Provodovice) Stržínková Miluše

(obec Rouské)

Vykopal Libor

(obec Ústí)

Juráňová Ludmila

(farma JUKO, Rouské)

Světlíková Jana

(Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice)

Kopecký František

(fyzická osoba, Hustopeče n.B.)

Šnajdárek Oldřich

(soukromý zemědělec, Klokočí)

Programový výbor v letech 2011-2013:

Maršálek František

Všem zvoleným členům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich činnosti pro Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.

Dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“ je ve své polovině
Hned několik pozitivních zpráv přinesl letošní podzim vzhledem k realizaci dotačního Programu LEADER „Měníme
Hranicko“, který díky Rozvojovému partnerství v letech
2008-2013 přinese na Hranicko zhruba 50 miliónů Kč prostředků z fondů Evropské unie.

prostory pro setkávání a vzdělávání
členů sdružení. Velkou radost musí
mít v tomto období sportovci, děti
a mládež, díky LEADERu se totiž jen
za poslední půlrok na Hranicku
otevřela 3 nová hřiště. V Býškovicích starou nefunkční požární nádrž
nahradila nová asfaltová plocha
nabízející vyžití hráčům míčových
sportů stejně jako skateboardistům
či in-line bruslařům. V Drahotuších
vzniklo dětské hřiště s moderními
hracími prvky, průlezkami a kolotoči, ve Stříteži n.L. pak nevyužitou
louku vyměnili za hřiště vhodné
kromě fotbalu také k nácviku hasičských útoků. Program LEADER
ovšem myslí také na zemědělce
a lesní hospodáře. Aktuálně byl do
provozu uveden třistametrový úsek
lesní cesty v místní části Poruba
u Hustopeč n.B., výraznou modernizací prošla také masná a uzenářská
výroba Oldřicha Kubeši z Malhotic,
kde dotace pomohla vybavit jeho
novou provozovnu chladírenskou
a vzduchovou technikou.

Příjemci z roku 2008 už mají dotace proplaceny na
svých účtechAž po dvou a půl letech může MAS oznámit
definitivní uzavření finančních toků první výzvy programu
z podzimu 2008. Až koncem září 2010 obdržel dotaci na svůj
účet i poslední projekt a MAS tak může oznámit, že všech 11
příjemců své projekty úspěšně dotáhlo do zdárného konce
a u nikoho nedošlo k zásadnějším pochybením, které by
ohrozily proplacení dotací.
MAS v této Výzvě rozdělila přesně 6.939.100 Kč dotačních
prostředků, na účty příjemců bylo skutečně vyplaceno
6.848.385 Kč, což je 98,7 procenta alokované částky. Cca
77.000 Kč příjemci ušetřili a MAS je rozdělí znovu v příštím
roce, čtyřem příjemcům pak byly vyřazeny výdaje dohromady za 12.300 Kč. Na webu www.regionhranicko.cz/leader naleznete fotogalerie všech 11 podpořených projektů.
Rozvojové partnerství tak může
hrdě prohlásit, že díky němu již bylo
na Hranicku investováno prvních
téměř 7 miliónů Kč evropských
dotací, ke kterým příjemci přidali
dalších téměř 5 miliónů ze svého.

Provozní budova Aeroklubu Hranice

Víceúčelové hřiště Býškovice

Masná a uzenářská výroba O. Kubeša, Malhotice

Dětské hřiště v Drahotuších

Dalších 18 Žádostí aktuálně Travnaté hřiště ve Stříteži n.L.
schváleno
A že se koloběh dotačního programu nepřerušil ani na chvíli, to
dokazuje aktuální potvrzení výběru
projektů z letošní Výzvy, kdy MAS
v červnu 2010 doporučila k realizaci
rekordních 18 projektů. Po kontrolách koncem října naše rozhodnutí
potvrdil SZIF a další sada příjemců
se povětšinou hned z jara pustí do Lesní cesta u Hustopeč n.B.
realizace. V plánu je proinvestovat až 22 miliónů Kč, téměř
10 miliónů z toho budou tvořit dotace z Programu LEADER.

Dál přibývá ukončených projektů
Ke kýženému cíli úspěšné realizace
směřuje v tomto období také 14
příjemců z druhé Výzvy programu
vyhlášené v roce 2009. 5 příjemců
už dotace obdrželo, dalších 7 projektů je ukončených a prochází
kontrolou po realizaci, 2 projekty
finišují s posledními pracemi. Například Aeroklub Hranice na drahotušském letišti po letech dokončil
budovu, která kromě zázemí nabízí
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Obnovy se dočkají autobusové
zastávky v Opatovicích a v Horním
Újezdě, kde na ni dokonce umístí
fotovoltaický panel, který přes den
nashromáždí energii na večerní
osvětlení a elektrické hodiny.
V Partutovicích vznikne parkoviště
a točna u místního hřbitova,
v Teplicích klidová zóna u školky.
Autobusová zastávka v Horním Újezdě
Hřbitov ve Skaličce, náves v Paršovicích a křižovatku ve Všechovicích
čeká obnova zeleně a mobiliáře.
Nejvíce peněz však letos směřuje do
podnikatelského sektoru, kde se
dočká hned 9 záměrů.
V Partutovicích bude rekonstruován
sklad na brambory, nové investice
také směřují do drůbežárny
Centrum obce Všechovice v Horním Újezdě. Hned tři lesní
hospodáři z Hranicka si nakoupí
novou lesní mechanizaci, úspěšní byli také provozovatelé
penzionů a sportovišť. Penzion Ostravanka a turistická
ubytovna v Hranických Loučkách nabídnou vyšší komfort
ubytování, na Středolesí se chystá krytá jízdárna pro koně,
rekonstrukcí projde provozní budova minigolfu a kurtů
v areálu lázní.
Výčet doplňují dva projekty podpořené v rámci nově přidané oblasti budování turistických stezek. Hraničtí včelaři
pokračují dál v propagaci své činnosti založením včelařské

naučné stezky, na Potštátsku pak
příští rok konečně vznikne prvních
30 km dlouho připravovaných
hipostezek, tedy tratí přímo určených pro jízdu na koních.
Program je v polovině, pracujeme na aktualizaci
Dosud tedy bylo v Programu Zemědělský areál v Horním Újezdě
LEADER „Měníme Hranicko“ vyplaceno či přislíbeno 43 projektům
celkem 25 miliónů Kč. Program se
po třech letech dostal do své poloviny, což je ideální příležitostí pro
důkladnější rozbor dosud rozdělených financí. Ty mají totiž sloužit
k naplňování Strategického plánu
LEADER, který si Rozvojové partnerství stanovilo už v roce 2007. Budova SK Hranice, s.r.o. v areálu lázní
Nyní lze tedy porovnat, zda dotované projekty opravdu naplňují předsevzaté cíle, zda jednotlivé sektory podporujeme ve stanoveném rozsahu, jestli pro
výběr používáme vhodně zvolená preferenční kritéria.
Výsledkem této analýzy budou podklady pro následné
nastavení programu do konce roku 2013. Spolu s pracovními skupinami a veřejností tento proces zakončíme v březnu
2011, výsledkem může být i vznik nových oblastí podpory,
některé naopak třeba z dosavadního programu vypustíme.

Mobilní vybavení pro kulturní akce dorazilo na Hranicko
Dosud nejrozsáhlejší samostatný projekt dokončilo v říjnu
2010 Rozvojové partnerství, během letošního roku pořídilo
sadu mobilního vybavení, která bude sloužit pořadatelům
nekomerčních kulturních a sportovních akcí na Hranicku.
MAS se tak vybavila profipodiem 6x8m, dvěma velkokapacitními stany 6x15m, třemi stany 6x9m, dvěma stanovými
podlahami 6x9m, 20 sadami stolů a lavic, 6 jarmarečními
stánky, zvukovou aparaturou, dataprojektorem
s plátnem a dvěma výčepními zařízeními. V současné
době procházíme kontrolou
projektu, aby nám mohla
být proplacena dotace.
Mezitím byl stanoven
základní systém provozu
Pořízeno bylo též 20 sad tzv. pivních setů
vybavení, který bude
vetknut do dokončovaného provozního řádu. Základní
podmínky pro využití jsou: nekomerčnost akce (akce
neslouží primárně k zisku pořadatele, vybírané vstupné je
určeno na pokrytí nákladů, akce není postavena na sponzoringu komerčních subjektů), otevřenost akce (přístupná
široké veřejnosti), začlenění MAS jako spolupořadatele akce (umístění loga a nápisu na plakáty, označení vybavení cedulkami), uzavření smlouvy o zodpovědnosti za
svěřené vybavení (dodržení podmínek provozního řádu,
uhrazení manipulačního poplatku, poškození, krádež),
zákaz využití stánků a výčepů k prodeji.
Na dlouhodobém provozu vybavení se Rozvojové partnerství dohodlo se 4 partnery, obcemi Ústí a Skalička, městy-

sem Hustopeče n.B. a Mikroregionem Záhoran. V jejich
skladech bude vybavení umístěno, partneři zabezpečí
údržbu a funkčnost vybavení, budou zajišťovat dopravu,
montáž a demontáž a účtovat si manipulační poplatky na
úhradu nákladů s tím spojených.
Dostupnost vybavení bude možno ověřit v přehledném internetovém kalendáři. Na začátku objednávky bude stát
Kancelář MAS, technické detaily si pak zájemce dohodne
přímo s provozním partnerem. Po Hranicku je již distribuován informační leták, který zájemce seznámí se všemi
důležitými informacemi. Plné spuštění systému poskytování
vybavení je plánováno na začátek roku 2011. Bližší informace hledejte na webu www.regionhranicko.cz/
mobilni-vybaveni.

Nové podium zatraktivnilo letošní Den s regionem Hranicko

www.regionhranicko.cz
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letošní Svatební dobroty. Okruh naší činnosti je ale mnohem
širší. Například s našimi hosty v seriálu „Křesla pro patrioty“
probíráme různá výročí olšoveckých rodáků a osobností
nebo výročí ukončení těžby v místním kamenolomu.
V příštím roce bychom chtěli po pěti letech zopakovat setkání „stromových“ obcí, kdy se potkali občané Olšovce
s obcemi jako Hrušky, Jablůnka nebo Třešňová.
Vítáme spolupráci s jinými subjekty či osobami. Pořádali
jsme například zajímavou výstavku fotografií života na Hranicku od Ludmily Richters. Neopomenutelné jsou polní mše
na návsi za doprovodu trubačů nebo schol z okolních obcí.
Patříme také k „fan klubu“ hranické spisovatelky Jaroslavy
Černé, které pomáháme se křty jejích nových knih. Po vydání Anežky a krále se autorka dostala mezi 10 nejvydávanějších českých spisovatelů. Pod naší hlavičkou jsme vydali
soubor povídek F. J. Buchala,
který má díky nám pamětní
desku na rodném domě.
Zúčastňujeme se ankety
o strom roku. Po několika pokusech jsme uspěli s olšoveckým
morušovníkem, který získal
certifikát Strom hrdina 2006.
Býváme pravidelnými hosty
prezentačních akcí Klubu manažerek ČMA a Žena klub Praha.
Prezentujeme se zde našimi tradičními „dobrotami“, přispíváme do diskuze a profesionální organizace akcí je nám
inspirací pro další činnost. Ve vysílání Českého rozhlasu
jsme přispěli několikrát v rubrikách věnovaných dodržovaní
tradic, v televizi jsme se prosadili s tradičním draním peří.
A co je pro nás nejdůležitější? Přece to, že se setkáváme
s lidmi, kteří mají tento druh kultury rádi, kteří nám fandí
a podporují nás a přebírají některé nápady. To je pro nás
motor i odměna, protože pak přemýšlíme jak v činnosti
neustat a příště zase něčím překvapit. Široký záběr činnosti
nám byl podnětem k tomu, že jsme se přihlásili za člena
Rozvojového partnerství Regionu Hranicko.
Marta Pavelková, zástupce o.s. Patriot v MAS

Členové MAS se představují
TJ Sokol Ústí
Spolek patří mezi největší zájmové a velmi aktivní organizace v obci Ústí. Organizovaný fotbal se hraje v Ústí od roku
1953, kdy se klub přihlásil do mistrovských soutěží v okrese
Hranice. Finanční zajištění oddílu chybělo, proto si hráči
výstroj kupovali sami, starší dresy dostávali od TJ Sigma
Hranice.
První větší úspěch zaznamenal
v roce 1980 postupem do krajské I.B třídy, v roce 1990 pak
postoupil do I.A třídy. Rozkvět
ústeckého fotbalu se tím nezastavil, naopak v roce 2003 jsme
se dostali dokonce do krajského
přeboru KFS Olomouckého
kraje, kde hrajeme doposud.
Sokol má v současnosti dvě
mužstva dospělých, starší žáky
a starší přípravku. K dispozici je kromě hlavního též tréninkové hřiště s umělým osvětlením a renovované šatny. Nad
nimi byl v roce 2006 vybudován penzion Na návsi o kapacitě
25 míst, na který významně přispěla dotace z programu
LEADER ČR 2006. Spolu s autobusovou dopravou provozujeme ubytování jako podnikatelský subjekt, z čehož získáváme finanční prostředky na svou činnost. Pořádáme také
kulturní akce, plesy a turnaje. TJ Sokol Ústí patří mezi zakladatele MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a jeho
pověřeným zástupcem je v současnosti paní Ilona Honešová.
Ilona Honešová, zástupce organizace v MAS
Olšovecký Patriot nejsou jen koláče
Do podvědomí veřejnosti jsme vešli především soutěžemi.
Kdo by neznal jabkáč, ořecháč, trnkáč, vanilkáč, ale i témata jako Pečeme na hody, Dobroty z domova i Evropy nebo

Záhoran Miluší Stržínkovou. Trochu negativním překvapením pro mne spíše bylo, že se v celé MAS nenašel nikdo
další, kdo by na post předsedy sdružení kandidoval.

ROZHOVOR
Vojtěch Skácel, předseda MAS
Na úvod nám prosím řekněte něco
o sobě.
Jmenuji se Vojtěch Skácel, pracuji
v Cement Hranice, a.s., jsem ženatý
a mám tři dcery. Kvůli práci pro obec
mi mnoho času na záliby nezbývá,
největším koníčkem je pro mne ale
určitě rodina.

V MASce jste členem jako fyzická osoba od roku 2008. Jaký
byl motiv pro zapojení se do činnosti naší organizace? Jaké
je srovnání reality s Vaším očekáváním?
Hlavním motivem bylo aktivně se zapojit do jednotlivých
projektů a aktivit MASky a být nápomocen při jejich přípravě
a realizaci. Taktéž určitá „zvědavost“, jak podobná organizace funguje a co nového může přinést pro lepší a spokojenější život na vesnici. Dá se říci, že očekávání byla ve většině
případů naplněna.

Myšlenka ucházet se o předsednictví
je Vaše nebo jste byl někým osloven?
Bylo pro Vás zvolení překvapením?
Byl jsem osloven předsedkyní MR

V MASce působíte ve Výběrové komisi. Co na této práci považujete za nejtěžší?
Samotné rozhodování o podpoře a výběru projektů, jelikož
mnoho kvalitních projektů nemůže být podpořeno z důvodů

4

Činnost MASky je postavena na principech LEADER jako
např. přístup zdola, inovace, síťování, spolupráce sektorů.
Daří se tyto principy v rámci nastavení českého PRV naplňovat? A umíme to i uvnitř naší MAS?
Z mého pohledu je těžké hodnotit, jak jsou principy LEADERu naplňovány v rámci celého PRV. Jak mnozí z nás víme,
program doprovázely při jeho začátku mnohé „porodní
bolesti“. Je velmi obšírný a jsou zde do sebe vsazeny věci,
které možná zdánlivě spolu nesouvisí. Mám takový pocit, že
se na jeho vytvoření a fungování podílí mnoho „odborníků“,
kteří o skutečných potřebách dnešní vesnice nemají ani
zdání.
V naší MAS se daří naplňovat principy LEADERu rok od roku
lépe. Zejména aktivní zapojení lidí z obcí do přípravy i realizace projektů je nyní na daleko vyšší úrovni než tomu bylo
dřív. Díky tomu přicházejí s návrhy nových a lepších řešení,
inovacemi a často i velmi originálními nápady. Zejména se
jedná o mladší generaci, která má daleko lepší přehled
a možnosti tyto vlastnosti získat a nabýt. Jejich aktivity je
potřeba co nejvíce využít a to nejen v rámci LEADERu.

nedostačujících financí, i když by si to mnohé zasloužily.
Mnoho projektů, které jsem hodnotil, je mimořádných,
namátkou vzpomenu zahájení výroby sýrů na farmě Zdeňka
v Porubě nebo úprava návsi v Rouském.
S jakými plány do funkce předsedy MAS vstupujete?
Hlavním záměrem je klást zvýšený důraz na dodržování
a případné pružné zapracování změn v našem Strategickém
plánu LEADER dle aktuálních potřeb nejen členů MAS, ale
celého regionu. Důležitá je též velmi dobrá příprava vyhlašovaných fichí a podpora jednotlivých žadatelů ze strany
kanceláře i vedení MAS.

Donedávna jste působil jako starosta obce Rakov, nyní zde
zastáváte funkci místostarosty. Co Vám tato práce dala za
zkušenosti a jak je hodláte zúročit v MASce?
Zkušeností z práce starosty obce je zejména každodenní
kontakt s lidmi z vesnice, poznání a uspokojení jejich konkrétních potřeb a odstranění těch nejpalčivějších problémů.
Pro starosty jsou velmi důležité dobře připravené a přehledně zpracované podmínky v jednotlivých fichích, a taktéž aby
vyhlašované fiche odrážely skutečné potřeby obcí, což jsou MASka do regionu přinese v letech 2008-2013 cca 50 mil.
zejména obnovy chodníků a komunikací, modernizace obec- Kč. Považujete to za zásadní pomoc rozvoji regionu nebo
ních budov, rozvoj spolkového života v obcích.
jste přesvědčen, že stejně důležité je i dění okolo: vtahování
aktérů
rozvoje, hledání shody, fakt, že si o využití těchto
Jaký je Váš pohled obecně na venkov, co si představujete
peněz
rozhodujeme
sami a přijímáme za to také zodpovědpod pojmem trvale udržitelný rozvoj venkova?
nost?
Nejen náš kraj má převážně venkovský ráz. Zásadním kritériem pro spokojený a fungující život na vesnici jsou vzájem- Důležité je správné spojení všech Vámi vyjmenovaných věcí
né mezilidské vztahy místních obyvatel. Pokud je snahou a aktivit a nastavení priorit, které za uvedené finance chcepřevážné většiny občanů dohodnout se na společných prio- me řešit. Velmi důležitá je ona zodpovědnost za peníze,
ritách, pracovat ve spolcích a sdruženích, pak tyto vesnice které nám byly svěřeny do společného hospodaření. Ještě
určitě budou spokojeným a trvale udržitelným sídlem pro ne všichni si tuto zodpovědnost uvědomujeme. Je to však
život. Bez aktivního zapojení se lidí do práce a rozhodování také mimořádná příležitost ke správnému a plnohodnotnému využití těchto peněz, která se již nemusí znovu opakotoho dosáhneme velmi těžko.
vat. Proto se raději dvakrát rozhodujme a až poté rozděA Váš pohled na Hranicko? Jak například vnímáte vztah lujme.
města Hranice a okolních vesnic?
Tento vztah je v některých případech poznamenán odlišný- Jaké jsou Vaše osobní plány v blízkém období?
mi problémy a starostmi, které řeší velká města (a to zajisté Vůči MASce chci samozřejmě co nejrychleji vstřebat inforjiž Hranice jsou) a menší obce. Finanční možnosti dané mace týkající se celkového chodu a fungování organizace
nerovnoměrným rozpočtovým určením daní, ale též jiná a aktivně se zapojit do řešení jejích úkolů.
mentalita a zvyky života na vesnici a ve větším městě. Mám Závěrem si dovolím popřát nejen členům MAS, ale i všem
ale velmi dobré zkušenosti s pracovníky MěÚ všech odborů obyvatelům regionu Hranicko do Nového roku hlavně pevné
a oddělení, jelikož Hranice pro okolní vesnice plní funkci zdraví, štěstí, mnoho pracovních i osobních úspěchů a hlavjakéhosi malého okresu. Myslím si, že takováto spolupráce ně vždy dobrou náladu.
ze strany města by měla být zachována a do budoucna ještě
Děkuji za rozhovor, František Kopecký
více prohloubena a vylepšena.

MASka rozbíhá projekt zaměřený na ovocnářství
Ten se bude sestávat z řady tzv. „měkkých“ neinvestičních
aktivit, které jsou rozděleny do 4 okruhů. Jednak se bude
jednat o zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných ovocných stromů, alejí a sadů, starých a krajových odrůd ovoce a v neposlední řadě moštáren, palíren,
pěstitelů, školek apod. Výsledkem bude internetová databáze propojená s mapovým prostorovým zobrazením na
webu www.ovocne-stezky.cz, kde také dostanou
prostor pěstitelské návody, historické články, recepty,
kalendář akcí, diskuse zájemců apod.
Velkým okruhem aktivit bude propagace ovocnářství.
Kromě výpravné publikace, která představí to nejzajímavější ze všech 7 regionů, se bude jednat o různé letáčky, plakáwww.regionhranicko.cz

» pokračování ze strany 1

tya panely, dojde také např.
na hrací kvarteto starých
odrůd. Zajímavou inovací
bude aplikace REG-TIME,
která využívá technologie
GPS v mobilních telefonech.
Zájemce při pohybu v krajině může skrz mobilní telefon dostávat textové či
hlasové informace o zajímavém sadu či aleji, ke které zrovna dorazil. Projekt bude
prezentován na akcích v regionu, jako jsou různé výstavy
či košty. Na podzim 2011 by měla v Hranicích proběhnout
5
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Součástí bude jarmark (nejen ovocných výrobků, ale všech
typických regionálních produktů), výstavy, ochutnávky,
prezentace pálenic, pěstitelů, zahrádkářských svazů,
soutěž o nejlepší výpěstky, besedy s odborníky, kulturní
program, propagace projektu, výsledky mapování apod.
Zda proběhne akce samostatně, nebo se připojí k některé již
zavedené akci, bude teprve rozhodnuto.
Čtvrtým důležitým okruhem aktivit je pak vzdělávání.
Nejprve až pětidílný ovocnářský kurs, na kterém odborníci
předvedou hlavní ovocnářské činnosti od výsadby stromů
až po správné postupy zpracování ovoce. Dále to bude série
exkurzí na území partnerských MAS, stejnou mincí pak
oplatíme zájemcům v dubnu 2012, kdy předvedeme naše
moštárny, sady, aleje, pálenice či včelařské muzeum.
Těšíme se na plodnou spolupráci se všemi aktivními zájemci, projekt je kromě ovoce také o lidech, kteří ovocem žijí,
z něho žijí či ho rádi jedí. Velmi stojíme o to, abychom neřídili jeho realizaci jen z naší kanceláře, ale aby skutečně přinesl
plody do všech obcí Hranicka, aby pomohl vzbudit zájem o
pěstování ovoce také mezi mládeží a vůbec širkokou veřejností.

V plánu je uspořádání víkendové akce Ovocné dny

dvoudenní akce s pracovním názvem Ovocné dny, která se
pokusí o založení tradice a bude spojením co nejširšího
okruhu lidí, organizací, produktů za celý region Hranicko.

Krátce z dění v MAS
zatím máme v důkladnějším monitoringu programu a v zapojování mládeže.

Databáze nevyužitých prostor plně funkční
Již od září je v plném
provozu databáze
nevyužitých prostor,
která dává podrobný
přehled o zajímavých
a nyní nijak nevyužívaných objektech na
Hranicku. Stále tedy
platí nabídka Vaši
nevyužívanou nemovitost do databáze
doplnit a pomoci Vám
tak v hledání nového
využití. Databáze
funguje na webu
http://www.regionhranicko.cz/databaze.

MAS spustila poradenství Zelená úsporám
Krátce poté, co MAS rozběhla Nezávislé poradenské místo
k programu Zelená úsporám, došlo k jeho pozastavení
do února 2011. To ovšem nijak nebrání pokračovat
v konzultacích a přípravě Žádostí. Poradna tak nadále
poskytuje zájemcům informace o programu, oblastech
podpory a možnostech využití zelených dotací.
Poradenství je bezplatné. Informace naleznou zájemci
na www.regionhranicko.cz/zelenausporam.
Předáváme zkušenosti
Na prestižní seminář vyrazili 10.10.2010 na pražské ministerstvo zahraničních věcí Jan Balek za Mikroregion Hranicko
a František Kopecký za Rozvojové partnerství. Prezentovali
zde naši činnost zástupcům tzv. Východního partnerství
(bývalé sovětské svazové republiky), kteří se v ČR po dobu
jednoho týdne vzdělávali v demokratickém způsobu fungování a řízení státu, samospráv a neziskového sektoru.

Rozvojové partnerství obstálo v celorepublikovém
hodnocení MAS
V srpnu 2010 proběhl ze strany MZe, SZIFu a Národní sítě
MAS proces hodnocení všech 112 MAS v ČR, které se
účastní dotačního programu LEADER. Kromě zpětné vazby
bylo pro nás toto hodnocení důležité ve stanovení tzv.
„finančních bonusů“ na alokaci pro rok 2011. Zjednodušeně
řečeno, čím lépe jako MAS pracujeme, tím více peněz na
projekty dostaneme.
Ve zveřejněném seznamu jsme se umístili v nejlépe hodnocené skupině a v příštím roce tak můžeme počítat s bonusem vyšším než budou mít MAS zařazené do ostatních
třech kategoriích.
V hodnocení se odrazily např. bohaté webové stránky, kvalitní servis zájemcům a žadatelům či nízká chybovost podávaných projektů. Realizujeme hned 3 Projekty spolupráce,
což nás řadí mezi nejúspěšnější MAS v ČR. Rezervy naopak

O Hranicku se už ví i na východ od nás
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Čeští a polští žáci budou společně poznávat přírodu a tradice

Otázka č. 2:
Co od projektu S přírodou a tradicemi společně očekáváte,
jaké budou hlavní přínosy projektu pro Vaši školu?
ZŠ Střítež n.L.: Tento projekt byl pro nás atraktivní už od
počátku, a to hlavně proto, že školy, které se do něj zapojily
na české i polské straně jsou také "vesnické" a jsou nám
tedy blízké i svou velikostí
a počtem žáků. Víme tedy,
že jim můžeme být rovnocenným partnerem a máme
jim co nabídnout. Hlavní
přínos vidím v získání prvních zkušeností s takovými
projekty, které budeme moci
zhodnotit v budoucnu, ale
především nás láká možnost
bližšího poznání našich
sousedů, vrstevníků, jejich
tradic zvyklostí a zázemí.
ZŠ Hustopeče n.B.: Hlavním cílem je seznámit žáky
s místními tradicemi a kulturou obou regionů. Do projektu
jsou zapojeni kromě žáků partnerských škol i jejich pedagogové, vedení škol a široká veřejnost. Během výměnných
stáží získají žáci nové poznatky i zkušenosti. Projekt se
skládá z cíleně zaměřených
aktivit, kde se účastníci
seznamují s kulturou sousedního regionu, a tím se
vzájemně obohacují o místní
tradice, zvyky a obyčeje. Je
to i velká příležitost k navázání nových osobních kontaktů mezi pedagogickými
pracovníky a obohacení se
novými nápady při výměně
profesních zkušeností.
ZŠ Bělotín: Vzhledem k velkému množství vzájemných
setkání vidím obrovskou příležitost k navázání úzkých
vztahů mezi žáky a kantory z českých a polských škol, ale
také užší spolupráci venkovských škol v regionu. Každé
takové setkání nám může dát nový impulz, nové nápady
a také nové přátele.

Projekt se zaměří na tři oblasti, které jsou v současnosti
velmi důležité. Jedná se o poznávání tradic a zvyků, poznávání přírody a environmentální výchovu. Tyto oblasti prozkoumají žáci i učitelé všech škol prostřednictvím realizace
zajímavých aktivit v průběhu celého projektu od září 2010
do ledna 2012.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.
Do projektu S přírodou a tradicemi společně jsou zapojeny
tři školy z hranického regionu. U příležitosti zahájení realizace projektu jsme se zástupci škol udělali malou anketu
k tomu, co od projektu očekávají a na co se těší.
Ankety se zúčastnili Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel základní
školy Bělotín, Mgr. Jaroslav Běčák, ředitel základní školy
Hustopeče nad Bečvou a Mgr. Jiří Jordán, zástupce ředitelky
základní školy Střítež nad Ludinou.
Otázka č. 1:
Je projekt S přírodou a tradicemi společně Váš první mezinárodní projekt, či již máte s nadnárodní spoluprácí zkušenosti, případně máte zahraniční partnerskou školu?
ZŠ Střítež n.L.: Ano, tento projekt je naší první zkušeností
na poli mezinárodní spolupráce škol a v současné době
nemáme ani žádnou zahraniční partnerskou školu.
ZŠ Hustopeče n.B.: Projekt
S přírodou a tradicemi společně je náš první mezinárodní projekt, znamená to tedy,
že s nadnárodními projekty
a spoluprací nemáme žádné
zkušenosti, a jsme tedy v této
oblasti spolupráce naprostými nováčky a prozatím i bez
zahraniční partnerské školy.
ZŠ Bělotín: Po delší době se opět vracíme k rozsáhlejší
aktivní mezinárodní spolupráci. Naše obec má dvě partnerské obce v Německu, na úrovni školství se však aktivita
takového rozsahu nerealizuje. Překážkou vzájemných
setkávání jako v tomto projektu je především vzdálenost
partnerských obcí a také trochu jazyková bariéra.

www.regionhranicko.cz

» pokračování ze strany 1
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Hranická rozvojová agentura

Destinační management v turistické lokalitě Hranicko
Po ukončení projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi na konci
září koordinuje cestovní ruch na Hranicku Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s obcemi regionu
a místními podnikateli
(poskytovateli služeb
v oblasti cestovního
ruchu). Prostřednictvím manažera cestovního ruchu vyvíjí
aktivity, jejichž hlavním cílem je zvyšování návštěvnosti
regionu Hranicko a podpora odbytu služeb cestovního
ruchu.
Systém destinačního managementu - řízení turistické
lokality - je postaven právě na partnerské spolupráci,
spolupráci veřejného sektoru (města, obce, svazky obcí,

kraje) a soukromého sektoru (poskytovatelé služeb v cestovním ruchu). Destinační management stojí na pěti pilířích:
Propagace, Vzájemná spolupráce, Produkty cestovního ruchu, Monitoring návštěvnosti a Partneři soukromé i veřejnoprávní subjekty, které s Hranickou
rozvojovou agenturou v letošním roce uzavřeli partnerskou
smlouvu o spolupráci, propagaci a zprostředkování prodeje
služeb. Jsou to Lázně Teplice nad Bečvou, a.s., Penzion
Franz Josef, Motorest
Vápenka, Penzion Diana,
Příleský mlýn, Penzion u
Tomášů, Penzion Ostravanka a za veřejné subjekty je
to Město Hranice a dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko.

Dotační příležitosti v Operačním programu Životní prostředí
Státní fond životního prostředí chystá na příští rok další
výzvy z OP Životní prostředí a příležitostí pro získání dotace
je opravdu dost. Žadatelé by již mohli uvažovat, zda některý
z jejich záměrů nemá šanci na získání dotace.
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí umožňuje
žadatelům financovat aktivity týkající
se výsadby a regenerace izolační zeleně
nebo pořízení strojů na úklid komunikací za účelem snížení prašnosti.
V prioritní ose 3 - Udržitelné využívání
zdrojů energie, mohou žadatelé získat
prostředky na výstavbu elektráren na
biomasu, větrných elektráren nebo
zateplení obvodových konstrukcí
budov.
Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických
zátěží je název prioritní osy 4, kde

mohou žadatelé podávat
projekty zaměřené na
separaci a svoz separovaných složek komunálního
odpadu, výstavbu nových
sběrných dvorů nebo
rekultivaci starých skládek.
Prioritní osa 6 je zaměřena
na zlepšování stavu přírody
a krajiny a nabízí nejširší škálu oblastí podpory. Mezi oblíbené patří obnova krajinných struktur a regenerace urbanizované krajiny (aktivity zaměřené na zakládání a obnovu
krajinných prvků a revitalizaci sídelní zeleně). Dále optimalizace vodního režimu krajiny, kde budou podporovány
projekty realizující opatření vedoucí ke zvyšování retenční
schopnosti krajiny, ochraně přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku povodní.
O aktuálních výzvách vás budeme informovat na webových
stránkách www.regionhranicko.cz.

Dotace na míru
Agentura působí jako servisní organizace Mikroregionu Hranicko a poskytuje služby v oblasti
přípravy žádostí, realizace projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Nabízíme zkušenosti z přípravy, řízení a hodnocení projektů, koordinace rozvoje cestovního
ruchu, realizace propagačních kampaní, vytváření místních partnerství, zapojování veřejnosti do
přípravy projektů.

Naše služby zahrnují například:
• bezplatné konzultace a vstupní poradenství
• kompletní zpracování žádostí o dotace
• dotační management
• realizace zadávání veřejných zakázek
• monitoring dotačních zdrojů
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