
Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 29. června 2006 
 
místo setkání: Hranice (salónek Hotelu Centrum) 
 
Přítomni: 
Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.) 
František Maršálek (ZD Partutovice) 
Miluše Stržínková (Obec Rouské) 
Libuše Sehnálková (Hostinec U Libora) 
Libor Vykopal (Obec Ústí) 
Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran) 
Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 
Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou) 
 
hosté:  
Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
Miloslava Caletková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
 
omluveni: 
Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o.) 
Jiří Čoček (soukromý zemědělec Střítež n.L.) 
Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 
Veronika Polusová (Charita Hranice) 
 
 

Program: 
1/ Studijní cesta do MAS Český Západ – dopracování programu 

2/ Logo Rozvojového partnerství  

3/ Leták Rozvojového partnerství 

4/ Příprava Hranicka na programové období Evropské unie 2007 - 2013 

5/ Další aktivity RoPa v roce 2006  

6/ Různé  

 
1/ Studijní cesta do MAS Český Západ  

Sl. Valová stručně shrnula podkladový materiál týkající se studijní cesty. Uvedla, že MAS Český 

Západ (dále jen MAS ČZ) navrhnul předběžný program na 3 dny, je nutné abychom si vybrali 

z nabídky projektů, které bychom chtěli během exkurze navštívit. Výbor partnerství bodováním vybral 

tyto projekty: 

- Cyklostezky (značení na území dvou mikroregionů; spolupráce se sousedními mikroregiony na jejich   

  propojení; školení cykloprůvodců a propagace) – 4 body 

- Zasaďte si své kořeny – zapojení mladých lidí do rozvoje regionu – 4 body 

- Lanové centrum Dolní Polžice – podnikatelský projekt – 3 body 

- Krasíkov - dominanta regionu (společná priorita obcí, opravy historické zvonice, Slavnosti jablek,  

  internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko) – 2 body 



- Kostel sv. Jana Křtitele, Okrouhlé Hradiště – oživení a opravy kostela, farský dvůr – 2 body 

- Práce jako na kostele – péče o místní kostely (Domaslav, Lestkov, Slavice) – 2 body 

- Obec Svojšín (Zelená stuha Vesnice roku ČR 2005) – rekonstrukce zámku, opravy kostela, dětské  

  hřiště, školní arboretum, naučná stezka – 1 bod 

- Obec Zhoř – rekonstrukce hasičské zbrojnice a kulturního domu; jízdárna – 1 bod 

- Obec Kostelec (veřejná prostranství, místní soutěž vesnice roku) – 1 bod 

- Zámek Slavice – rekonstrukce zámku – 1 bod 

 

Pan Škoda uvedl, že pořadí projektů by mělo být zachováno při podrobnějším zpracování programu 

zájezdu. 

Poté sl. Valová uvedla, že MAS ČZ vyhovuje námi navržený termín 5.-7. října 2006, výbor se rozhodl 

vzít tento termín jako závazný. 

Z nabízených možností ubytování ( buď 2-3 menší penziony poblíž sebe nebo Hotelu Jitřenka) se 

výbor rozhodl pro Hotel Jitřenka včetně snídaně. 

Sl. Valová také uvedla, že MAS ČZ odhaduje své služby na cca 10 000 Kč, v této částce jsou zahrnuty 

služby dvou pracovníku, kteří se nám budou po celý zájezd věnovat a také je zde zahrnuta uvítací 

večeře. Dále uvedla, že uvažujeme o autobusové dopravě firmy pana Jaroslava Šindlera z Partutovic, 

který má k dispozici autobus ze 45 místy. Nakonec shrnula předběžnou kalkulaci zájezdu. 

NÁKLADY NA DOPRAVU 

Doprava (celkem 924 km) 24 kč/km 22 176 Kč 

        doba čekání 100 kč/hod. 5 700 Kč 

Doprava celkem 27 876 Kč 

 

NÁKLADY NA STRAVOVÁNÍ 

Stravování (3 dny)                   200 Kč/osobu za den 600 Kč 

Celkem za 35 osob 21 000 Kč 

Cena za stravování bude pravděpodobně nižší, protože snídaně je v ceně 
ubytování a úvodní večeři hradí MAS Český Západ 

 

NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ HOTEL JITŘENKA 

Ubytování  (Kč/osobu za 
noc) 

420 Kč (vč. snídaně) 

3 dny  tzn. 2 noci  840 Kč 

Celkem za 35 osob 29 400 Kč 

 

NÁKLADY ZA SLUŽBY MAS ČESKÝ ZÁPAD (cca) 10 000 Kč 

 

CELKOVÉ NÁKLADY ZA ZÁJEZD 88 276 Kč 



 

Poté výbor pověřil Sekretariát MR Hranicko, aby z MAS ČZ navrhli definitivní znění programu 

z podrobnějším rozvrhem. Sekretariát pak vytvoří přihlášky a rozešle je na členy Rozvojového 

partnerství, kteří je dále postoupí členům v rámci jejich organizace.  

Zájemci se mohou hlásit do konce července. Zájezdu se zúčastní maximálně 40 osob. 

 

2/ Logo Rozvojového partnerství 

Pan Balek uvedl, že všichni členové Rozvojového partnerství dostali k výběru náměty 4 log, ze 

kterých mohli zvolit to, které se jim nejvíce líbí a odpověď zaslat na sekretariát e-mailem. Výbor 

diskutoval nad logy A a D, které se staly favority. Nakonec zvítězilo logo A. Výbor poté navrhnul, aby 

grafik dopracoval logo A i D. U loga A navrhli: dokreslit žlutou nožičku, tak jak je to u typu C a také 

vylepšit nápis. U loga D navrhli: zesílit barevné obrysy.  

Výsledné návrhy log budou poté rozeslány všem členům Rozvojového partnerství (32 členů) a logo, 

které dostane vyšší počet hlasů, bude logem Rozvojového partnerství Regionu Hranicko. 

 

3/ Leták Rozvojového partnerství 

Pan Balek uvedl, že na předchozí schůzce bylo dohodnuto, že po výběru loga by mělo Rozvojové 

partnerství vydat leták ze stručnými informacemi o sobě, regionu, Leaderu atd. 

K tomuto bodu proběhla diskuse jejímž výsledkem byly následující návrhy. 

Pan Škoda navrhnul, aby leták byl velikosti pohlednice a jedna jeho část skutečně pohlednicí byla. 

Výbor poté navrhnul obsah letáku:  

- účel organizace 

- poslání Rozvojového partnerství 

- co je to místní akční skupina 

- uvést zapojené organizace v Rozvojovém partnerství 

- kde se nacházíme, mapka 

- obrázky ze setkání, obrázky z MR Hranicko 

- článek o strategii se zaměřením na cestovní ruch a zemědělství 

- popis programu Leader, úspěchy v tomto programu 

- možnost stát se členem Rozvojového partnerství 

- kontakty, odkaz na web MR Hranicko 

- část udělat jako pohlednici ( v textu napsat, pokud se chcete stát členem Rozvoj. part. přihlaste se  

  pohlednicí) 

- anketní lístek slosovatelný o ceny – otázky typu: nápad na projekt, jak by se mělo Rozvojové      

  partnerství rozvíjet, kam by mělo směřovat 

- jazyková mutace – jen anglickou verzi, kdy celá jedna strana skládačky (letáku) bude v češtině a ten  

  samý text bude přeložen na druhé straně do angličtiny 



Výbor poté uvedl, aby sekretariát dal grafikovi návrh koncepce letáku a nechal jej vykalkulovat a 

následně připravit grafický návrh k připomínkování výborem. 

 
4/ Příprava Hranicka na programové období Evropské unie 2007 - 2013 

Pan Balek na základě prezentace uvedl, že se chceme připravit na plánovací období Evropské unie 

2007-2013, abychom využili co nejvíce peněz ze strukturálních fondů. K tomu by měl posloužit 

regionální systém přípravy na využití evropských fondů. Základem je vytvoření regionální databáze 

projektových námětů, které získají servis od MR Hranicko. Uvedl, že proj. náměty získaly od obcí a 

neziskovek jako sběrači projektových nápadů, chceme provádět cílené poradenství (soustředit se na 

prioritní náměty, sledovat dotační tituly a propojovat je s nositeli proj. námětů) a v konečné fázi 

provádět přípravu a realizaci projektů.  Koncepce je zatím v návrhu.  

 

Paní Černá uvedla, že sekretariát je velice užitečný v získávání dotací a realizací projektů.  

Pan Konečný uvedl, že bychom měli využívat peněz z Evropské unie, ale naučit se také využívat toho, 

co region nabízí. Poté se zeptal jakou roli by v přípravách Hranicka na programové období Evropské 

unie 2007-2013 by mělo hrát Rozvojové partnerství. 

Pan Balek mu sdělil, že sekretariát chce do září vytvořit promyšlený návrh, jak by to mělo fungovat a 

jak zapojit do tohoto systému Rozvojové partnerství. 

 
 
 
Termín další schůzky je předběžně stanoven na  září. 
 
 
Zapsala: Žaneta  Valová      
 
Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 
 
 
 


