DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKOREGION HRANICKO
Sídlo svazku: M Ú Hranice, Pern tejnské nám stí 1, 753 37 Hranice

Sekretariát:
Obecní ú ad
Nám stí míru 21
753 66 Hustope e nad Be vou

Zápis ze sch zky rozvojového partnerství ze dne 6.4.2005
Zú astn ní:
Antonín N mec / editel ÚSP Skali ka/
Michala Blahová /místostaroskta obce Horní T ice/
Antonín Horník /starosta obce Hustope e n/B./
Ing. Pavel Reme / editel ÚP Hranice/
Milu e Str ínková /starostka obce Rouské/
Petr Flaj ar / editel SSO Hranice/
Libor Vykopal /starosta obce Ústí/
Polusová Veronika / editelka Charity Hranice/
Mar álek Franti ek / zástupce zem d lc

ZD Partutovice/

Ing. Pavel Pape ík /spolek pro ochranu p írody Podhájí, Klub zdraví Hranice /
Dr. Strnad Jaroslav / profesor cestovního ruchu SSO Hranice/
Kola íková Marie /senio i V echovice /
Ji í Dane , Roman Haken /CpKP st ední Morava/
Jan Balek, .../ sekretariát DSO MR Hranicko /
Program
1/Diskuse

co by pro vás jako partnery mohl d lat sekretariát DSO MR Hranicko? Co

o ekáváte na oplátku za lenství v rozvojovém partnerství?
2/SWOT analýza mikroregionu Hranicko
3/Definování vize rozvoje mikroregionu
4/Nám ty na sub-projekty a pracovní skupiny k sub-projekt m
1/Diskuse
Pan Haken p ivítal zú astn né a p e etl v echny, kdo byli pozváni. Celkem bylo pozváno 23
lidí. Zú astnilo se 12 z pozvaných zájemc o rozvojové partnerství. Pan Haken p edstavil roli
rozvojového partnerství v projektu a ekl, e bude t eba hledat dal í lidí z hlediska plo ného,
aby bylo vykryto v t í území MR Hranicko. Pan Balek stru n p edstavil projekt INNOREFF

pro v echny. Zd raznil,

e podstatou projektu je nastartovat trvale udr itelný rozvoj

mikroregionu (MR), udr et trvalou hodnotu v MR do budoucna a zvý it p idanou hodnotu
regionu Hranicko. P edstavil dal í zahrani ní regiony, kte í na projektu spolupracují a
p edstavil strukturu ízení projektu a sub-projekt . Má být celkem 8 sub-projekt , z toho 2
strategické by se m ly odehrávat p ímo v mikroregionu Hranicko coby hlavní partne i. M.
Blahová navrhla, e MR by m l informovat v echny obce regionu ohledn mo ností získávání
dal ích dotací a to i na tvrdé projekty.

2/SWOT analýza mikroregionu Hranicko
Pan Haken p e etl SWOT analýzu a zahájil diskusi. Uvedl silné a slabé stránky regionu. Swot
analýza má 12 sektor a ka dý má obodovat, jaká tvrzení se mu v daném sektoru zdají
správná, pop . nebodovat. V ichni mohli tvrzení uvedené v jednotlivých sektorech odmítnout,
schválit nebo navrhnout p eformulování. P eformulování navrhli: Pan Horník k sektoru
pr mysl: Ohro ení pro emeslníky, je nedostatek u ebních obor

pro slab í áky, malá

mo nost praxe pro tyto áky.
Paní Str ínková k sektoru demografie: Navrhla prov it pr m r v ku obyvatel Hranicka.
Nesouhlas neprojevil nikdo.

3/Definování vize rozvoje mikroregionu
Vybudovat systém celo ivotního vzd lávání, dlouhodobé pobývání turist

v oblasti

Hranicka,vytvo ení sít mezi jednotlivými sektory, v sociální oblasti: Pe ovatelský d m
rodinného typu, domov pro matky s d tmi a osam lé eny, D m na p l cesty

pro mladé lidí,

kte í odcházejí z d tských domov , existence podporovaných chrán ných dílen, e ení
bezdomovc , dostatek pracovních míst, mo nost kulturního a sportovního vy ití na venkov ,
vybudování ochranných val
produkt

p ímo

z farem,

p ed povodn mi, rozvoj agroturistiky, existence domácích
napln né

k podnikatelství, udr ení mozk

podmínky

ÚSES

-zalesn né

meze,

výchova

v regionu, znalosti moderních technologií, spolupráce se

zahrani ními regiony, nízká kriminalita, budování hrdosti na region, zdraví obyvatelstva.

4/Nám ty na sub-projekty
Paní Polusová nabídla projekt pro handicapovanou mláde a navrhla tento projekt umístit na
webové stránky INNOREFU v angli tin . Pan Balek p edstavil projekty, se kterými p i el
mikroregion Hranicko a dále p e etl dal í projekty z partnerských region /v p ilo ených
materiálech /.Navrhl vytvo it pracovní skupiny týkající se t chto témat a v ichni zú astn ní

m li mo nost p ihlásit se do jednotlivých pracovních skupin. Zárove byly jednotlivé skupiny
dopln ný o návrhy jmen dal ích mo ných ú astník .
1/ Energetické zdroje, bioodpady, biomasa : p. Ing. Pape ík /Klub zdraví Hranice, Spolek pro
ochranu p írody Podhájí/, p. Ing. Reme

editel Ú adu práce Hranice , p. Vykopal /starosta

obce Ústí /, sl. Blahová / místostarosta obce Horní T ice /, Rajmund Sláma /starosta obce
Pot tát/, M. Vinkler /fa Ekoltes Hranice a.s./, zástupce univerzity z Olomouce.
2/ Strategie kolství, kola obnovy venkova: p. Flaj ar/ editel SSO Hranice/, p.Str ínková
/starostka obce Rouské/ , p. Kola íková /senio i V echovice/, p. Ing. Pape ík /Klub zdraví
Hranice, Spolek pro ochranu p írody Podhájí/, Radovan Miku /starosta obce V echovice/, p.
Foltýnek /starosta obce Radíkov/, p. Kandler /starosta obce Partutovice/, p. Bu ina /vedoucí
odboru kolství a kultury M Ú Hranice/, p. Navrátil / editel Z

B lotín/, editelka M

z regionu, zástupci kulturních organizací.
3/ Strategie turistického ruchu, vytvo ení zna ky domácích produkt : Dr. Strnad /profesor
cestovních ruchu SSO

Hranice/, p. Vykopal/ starosta obce Ústí /, p. Horník/p edseda

mikroregionu Hranicko/, p. Mar álek / p edstavitel zem d lc ZD Partutovice /, Michala
Blahová /místostarosta obce Horní T ice/, Jana

erná /odbor kolství, kultury, t lovýchovy a

cestovního ruchu M Ú Hranice/, Jaroslav Jurá /JUKO Rouské/, Lenka Do kálková /MIC Hranice/.

P. Horník si vzal na starost zaji t ní skupiny strategie cestovního ruchu.
4/ Informa ní technologie, plánovací nástroje /GIS/: nikdo se nep ihlásil
5/ Pitná voda pro region: Ing. Miroslav Dundálek /VaK P erov/, Ing. Josef Pila /fa Voding
Hranice/, Ing. Ivana Zaoralová /vedoucí odboru ivotního prost edí M Ú Hranice/, Mgr. Miroslav
Wildner /místostarosta M Ú Hranice/, Rajmund Sláma /starosta obce Pot tát/, Ing. Pavlína pirutová
/odbor rozvoje m sta M Ú Hranice/

6/ Revitalizace historických center, historické objekty a významné památky: PhDr. Vladimír
Jura ka /starosta m sta Hranice/, Ing. Adlerová /Zámecký hotel/, Ing. John /Welart/, p.

vá ková

/Femina/, Galas Josef /kv tiná ství/, p. Zacharová /CK Via Tour/, Honzík Bohumil /knihkupectví/, p.
Vav íková /drogerie/, PhDr. Patricie Jura ková /Galerie a knihkupectví Sklep/, p. D ímal, Rajmund
Sláma /starosta obce Pot tát/

7/ Sociální slu by na Hranicku

ochrana proti vylou ení ze spole nosti: p. Polusová /Charita

Hranice/, Ing. Reme /ÚP Hranice/, p. N mec /ÚSP Skali ka/, pí. Dan áková /SZS Hranice/,
zástupce Mate ského centra Drá ek, zastupce Denniho centra pro deti se zdravotnim handicapem.
Paní Polusová si vzala na starost zaji t ní skupiny sociální slu by na Hranicku

5/Záv r

Bylo dohodnuto, e p í tí sch zka partnerství prob hne v Horních T ících dne 10.5. 2005 ve
14 hodin.

Zapsala: Dvo áková Sv tlana, DSO MR Hranicko
Ov il: Roman Haken, CpKP st ední Morava
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