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Zprávy z Centra společných služeb
13. prosince 2016 proběhlo v rámci projektu CSS druhé
setkání starostů, které se uskutečnilo v obci Krchleby.
Starostové byli informováni o činnosti centra za první
půlrok jeho působnosti. Nejvíce aktivit centrum
vykázalo v oblasti poradenství a konzultací, a to
především k tématům týkajících se dotací/grantů
(zejména vyhledávání dotačních možností na
plánované projekty obcí a konkrétních podmínek
dotačních programů). Poradenství se týkalo i dalších
témat, na která se dotazovali nejen obce, ale i občané
- registr smluv, pronájem obecních prostor, způsob
účtování darů, nakládání s odpady, dostupnost parcel
pro výstavbu v obcích a mnoho dalších.
K dalším důležitým aktivitám centra patřila, a i nadále
bude
patřit,
propagace
akcí
pořádaných
Mikroregionem, obcemi i dalšími subjekty z regionu.
Zajímavé sportovní, kulturní a společenské akce jsou
zveřejňovány na webu, facebooku a kulturní kalendář
na nadcházející měsíce naleznete v zadní části
zpravodaje.
Aktivity centra byly v prvním měsíci letošního roku
doplněny o spolupráci při vyplňování žádostí o dotace
z dotačních programů Olomouckého kraje a
národních dotačních zdrojů.
Na druhém setkání starostů byl proveden průzkum
spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných
služeb, a to formou dotazníku. Z celkových 13
rozdaných dotazníků se vrátilo 11 (84% návratnost).
Spokojenost starostů s rozsahem nabízených služeb
byla ohodnocena průměrnou známkou 1,36. Stejnou
známkou byla ohodnocena i spokojenost s kvalitou
poskytovaných služeb.

Pracovnice centra průběžně absolvují školení,
pořádaná pro zaměstnance CSS ze všech zapojených
Mikroregionů. Na podzim proběhla školení na téma
dotační management, základy správního řádu, zákon
o obcích č. 128/2000 Sb. a CBA analýza. Školení budou
následovat i v dalším půlroce a budou se týkat např.
využití
moderních
marketingových
nástrojů
k propagaci
činnosti
mikroregionu,
využití
víceúčelového financování projektů, dotačních
možností obcí, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, autorských práv, základů
účetnictví a rozpočtování obcí či práce s nástrojem
Google Analytics (měření návštěvnosti webových
stránek).
11. října 2016 se v obci Bohuňovice sešli pracovníci
center z Olomouckého a Moravskoslezského kraje se
zástupci Svazu měst a obcí ČR. Diskutovány byly
novinky v projektu a pracovníci center si vyměňovali
zkušenosti a příklady aktivit, které realizují ve svých
CSS. Obdobná setkání by měla proběhnout v březnu
v Jeseníku a v červnu v Olomouci.

Projekt „Všechno je to o lidech“
Mikroregion Mohelnicko předložil v loňském roce
žádost o dotaci do výzvy č. 33 Efektivní veřejná
správa, která byla vyhlášena v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.

Výzva byla určena pro územní samosprávné celky a
jejím cílem je optimalizovat procesy a postupy ve
veřejné správě, zejména prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich
fungování a snížení administrativní zátěže a dále
profesionalizovat
veřejnou
správu
zejména
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností
jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti
lidských zdrojů.
Celkem bylo předloženo přes 200 žádostí o dotaci a
náš projekt s názvem „Všechno je to o lidech“ byl
jedním z vybraných projektů k podpoře. Projekt je
plánován jako dvouletý, od listopadu 2016 do října
2018. Má tři klíčové aktivity (KA):
1. Podpora strategického řízení obcí,
2. Zpracování studií proveditelnosti k projektům
obcí,
3. Vzdělávací programy pro zaměstnance a
zástupce obcí.
Každá z obcí využije aktivity a výstupy projektu jinou
měrou. Většina z nich se bude prostřednictvím
zástupců obecních úřadů, zastupitelů a starostů
účastnit školících a vzdělávacích aktivit (KA3). Ty
budou zaměřeny na témata: veřejné zakázky, právní
minimum, tvorba obecně závazných vyhlášek a
nařízení, komunikaci s veřejností, krizové řízení,
zvýšení počítačové gramotnosti nezbytné k výkonu
funkce, úřední korespondence, pokročilé využívání
nástrojů eGovernmentu a příprava na audit.

Stěžejní
aktivitou
projektu
je
zpracování
strategických rozvojových plánů obcí (KA1).
Celkem devět obcí využije pomoc odborníků a pustí
se do zpracování plánu rozvoje obce na období
následujících cca 10 let. Dobře připravený plán musí
obsahovat minimálně analýzu území, tzv. SWOT
analýzu (silné a slabé stránky regionu, příležitosti a
hrozby pro rozvoj regionu), analýzu problémů a
potřeb, stanovení strategických priorit rozvoje a
návrh opatření k jejich naplnění. Velký důraz
klademe na vypracování plánů obcí kombinací
expertní a komunitní metody. To znamená, že
odborník dokáže kvalitně zpracovat získané a
dostupné údaje, ale postup jeho práce je založen na
opakovaných setkáních a diskuzích s místními aktéry
rozvoje a občany. Ti se pod vedením odborníka sami
podílejí na zpracování dokumentu, sami formulují
problémy a návrhy k jejich řešení. Odborník
vystupuje v roli koordinátora.
V loni byl zpracováván
rozvojový plán obce
Klopina a komunitní
metoda práce se setkala
s pozitivním
ohlasem
místních
obyvatel.
Komunitní tým tvořený
místními obyvateli se
sešel celkem čtyřikrát.

Skutečnost, že se starostové obcí rozhodli společně
vytvořit tento projekt a samotné jeho zaměření,
svědčí o jejich snaze zapojit veřejnost do plánování
rozvoje a následných aktivit v obci. Chtějí zlepšit
způsoby komunikace mezi lidmi, odstranit bariéry
mezi úřadem a občanem. Projekt je brán jako pilotní
vlaštovka těchto změn a nastartování nového
přístupu k řízení a rozvoji obcí. Uvedené změny by
měly vést k vylepšení vztahů a zvýšení vzájemné
pospolitosti obyvatel obcí, což může mít pozitivní vliv
na snadnější řešení problémů. Jako důsledek projektu
si slibujeme změnu v kvalitě fungování veřejné správy
na úrovní obcí a současně změnu v přístupu k řešení
rozvoje obcí se zapojením veřejnosti do plánovacích
procesů.

Plán tradičních akcí Mikroregionu na rok 2017
Stejně jako každý rok jsou pro příznivce Mikroregionu
Mohelnicko, a tedy pro všechny místní obyvatele,
připraveny čtyři tradiční akce. Máte-li zájem dozvědět
se zajímavosti z historie a geografie regionu, projít se
pěknou přírodou, lépe poznat jednotlivé obce
regionu, potkat se se známými, pobavit se,
zasportovat si a zasoutěžit, pak jste na akcích vítáni.

Mikroregionem na kole se pojede letos 26. srpna.
Společným cílem bude sportovní areál obce Stavenice,
kde se koná tradiční Stavenický škrpál. Obě akce letos
proběhnou současně. Čeká vás příjemné odpoledne se
soutěžemi, hudbou, akcemi pro děti a občerstvením.

Na sobotu 18. března je naplánováno Josefovské
setkání obcí. Účastníci si tradičně vyslechnou pověst
vázanou k tomuto místu, sousedsky si povykládají,
připijí na zdraví a rozejdou se zpět do svých domovů.
K akci patří, a za dobrý skutek se považuje, sběr
odpadků a věcí, které do lesa nepatří, na zpáteční
cestě.

Pravidelné každoroční setkání obyvatel Mikroregionu
ve vybrané obci neboli Den Mikroregionu se
uskuteční 17. června v Maletíně. Stejně jako v loňském
roce byla akce spojena s významným výročím obce
Mírov, tak letos proběhne společně s oslavami 700 let
od první zmínky o obci Maletín. Stánky jednotlivých
obcí budou jako každý rok nabízet informace z obcí,
drobné občerstvení a výrobky od šikovných obyvatel
obcí. Hlavně však budou místem pro společenské
setkání a diskusi. Součástí programu bude sportovní
klání družstev v různých disciplínách, kulturní
vystoupení, návštěva památek či jiných zajímavostí
v obci, výstava o historii obce, a kdo vydrží až do
konce, dočká se i překvapení.

Po stopách švédských vojsk se můžete letos vydat
v pondělí 8. května z Mírova. Cílem turistické
vycházky, je „švédská cesta“ u sloupu Nejsvětější
Trojice za Mírovem směrem na Krchleby. Součástí
akce je poutavé vyprávění o historii Mírova a jeho
okolí nebo o místopisných zajímavostech. Chránit si
ušní bubínky je třeba během obléhání hradu Mírov
švédskými vojsky, které nám přiblíží praktickou
ukázkou historická skupina.

Ostatní aktivity Mikroregionu
Na přelomu září a října předešlého roku se vypravili
zástupci obcí na poznávací seminář na Vysočinu
do
Mikroregionu
Novoměstsko.
Součástí
třídenního programu byla jednak velmi zajímavá
diskuse s manažerem tamního mikroregionu, dále
prohlídka výrobního závodu Sporten, prohlídka
zajímavostí Nového Města na Moravě, návštěva
památky UNESCO Zelená hora, pohádkové vesničky
Podlesí a krátký turistický výšlap. Akce byla zaměřena
jednak na poznávání nových regionů ČR a výměnu
zkušeností, ale současně také na upevňování
přátelských vztahů mezi členy Mikroregionu.

Nové logo Mikroregionu a MAS
Snaha o sjednocení prezentace mohelnického regionu
stojí za změnou log jak Mikroregionu, tak i Místní
akční skupiny. Autorem návrhů je firma Walker
reklama z Prostějova. První logo je společné, pro
využití na propagačních materiálech a pro prezentaci
regionu. Druhé logo patří Mikroregionu a třetí MAS
Mohelnicko, z.s.

Mikroregion Mohelnicko společně s mohelnickým
turistickým informačním centrem se letos v lednu
zúčastnil veletrhu REGIONTOUR v Brně. Opět jsme
využili nabídky Olomouckého kraje na umístění
stánku v rámci jeho expozice. Kromě tradičních
tvarůžků, nabízel mohelnický stánek ještě další
regionální produkty, a to jablíčka z Klopiny a müsli
tyčinky z Úsovska. Potenciální návštěvníky našeho
regionu jsme lákali na lovecko-lesnické muzeum na
zámku Úsov, na židovské památky, vyhlídku z věže
mohelnického kostela, procházku po naučné stezce
lišky Bystroušky kolem Pavlova, ale i všechny ostatní
zajímavosti, které v regionu máme.

Co ještě plánujeme na rok 2017
V květnu by se mělo uskutečnit druhé sousedské
setkání mikroregionů. Letos jsme pozvali na
návštěvu našeho západního souseda Mikroregion
Moravskotřebíčsko a Jevíčsko. Pozvání přijali, rádi jim
tedy ukážeme zajímavosti našeho regionu a těšíme se
na seznámení se se zajímavými lidmi a výměnu rad a
zkušeností s rozvojem regionu a řízením obcí.
Pustili jsme se do natáčení krátkého dokumentárněpropagačního filmu o našem regionu. V něm
budou představeny zajímavosti jednotlivých obcí,
které stojí za to vidět a znát. Pokud se bude dařit, film
bude hotov do konce roku.

Akce Ukliďme Česko – v sobotu 8. dubna
Mikroregion Mohelnicko se v letošním roce domluvil
se Spolkem pro trvale udržitelný rozvoj Mohelnicka
(STURM) na spolupráci při realizaci akce „Ukliďme
Česko“ v našem regionu.

akce na www.uklidmecesko.cz. Na této stránce se
také můžete k úklidu ve Vámi vybrané lokalitě
přihlásit. V březnu zveřejníme letáky a plakáty
s podrobnými
informacemi
a
kontakty
na
organizátory v jednotlivých lokalitách.

Tato akce je realizována každoročně od roku 2012.
Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která
probíhá na území celé České republiky.
Již v minulých letech se do akce zapojili také
obyvatelé mohelnického regionu z několika našich
obcí. Zástupci STURM spolu s dobrovolníky loni
čistili několik kilometrů podél řeky Moravy a velkou
část komunikace protínající CHKO Litovelské
Pomoraví. Dohromady se na těchto úsecích
nashromáždilo 200 pytlů odpadu o celkové hmotnosti
1,5 tuny.
Budeme rádi, když se letos do úklidu zapojí ještě více
dobrovolníků. Obyvatelé všech obcí budou mít
možnost zúčastnit se úklidu v blízkosti svého
domova. Během února probíhají přípravy – vymezení
lokality úklidu, stanovení koordinátora, registrace

Jestli Vám není lhostejné, v jakém prostředí žijete, a
už máte dost odpadků a nepořádku všude kolem a
v místech kam očividně nepatří, přidejte se letos
k akci také.

Kalendář kulturních a společenských akcí obcí Mikroregionu Mohelnicko na 1. pololetí 2017
Přehled kulturních, společenských a sportovních aktivit v jednotlivých obcích Mikroregionu je rozdělen
do jednotlivých měsíců prvního pololetí 2017. Jedná se o předběžný plán akcí, které v době vydání již byly
známy. Kalendář bude průběžně zpřesňován a doplňován. Aktuální tabulka s přehledem akcí na nejbližší
měsíc bude zveřejňována na facebooku a webových stránkách Mikroregionu.

Centrum společných služeb
Mikroregionu Mohelnicko
Sídlo kanceláře: Moravičany 330
Úřední hodiny: Po – Pá: 8:00 – 14:00
(případně dle domluvy)

Kontakt na pracovnice CSS:
Ing. Michaela Friedlová
(manažerka)
tel.: 775 882 861
e-mail: friedlova@mohelnice.cz

Mgr. Jitka Macháčková
(specialistka na rozvoj mikroregionu)
tel.: 731 104 001
e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz

www.mikroregionmohelnicko.cz

