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Slovo ředitele MAS
Vážení spoluobčané.
Všichni jste jistě prožili zimní období v duchu vánoc, relaxace
a odpočinku. Nabrali nových sil a připravili se na nový rok.
Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje, které
mapuje uplynulé období a přibližuje dění v naší Místní akční
skupině Rýmařovsko.
Určitě je trošku škoda, že je v něm prezentován především pohled
z pozice samosprávy a úzkého okruhu lidí, kteří zpravodaj tvoří. Byli
bychom velice rádi, kdyby se formou podnětů a svých pohledů zapojili
také občané Rýmařovska. Přivítáme názory a pohledy z druhé strany,
třeba i kritické. Jsem si vědom skutečnosti, že jsme vytvořili poměrně
zdařilé internetové stránky MAS, ale pokud s nimi nebudeme pracovat
a budou statické, zastarají a jejich vypovídací schopnost informovat o dění
v mikroregionu přestane být aktuální.
Bylo by třeba zapojit schopné a ochotné lidi, kteří by chtěli pomoci
a podílet se na oživení jak zpravodaje, tak internetových stránek. Každá
pomoc a nápad je vítán.
Ing. Petr Klouda, ředitel MAS

Co nového na Rýmařovsku
Loňský rok byl poměrně úspěšný v získávání dotačních
příspěvků a bylo možno začít s realizací plánovaných
a připravených investičních a neinvestičních akcí.

Sběrná místa odpadů na Rýmařovsku
Na podzim 2010 se započalo s akcí „Drobná sběrná místa odpadů
v mikroregionu Rýmařovska“. Jedná se vybudování sběrných míst odpadů
v 13-ti obcích našeho regionu. Obce Rýmařovska v současné době
postrádají místa k dočasnému soustřeďování odpadů do doby jejich
odvozu k využití či likvidaci. Jednotlivé obce provádějí svoz vytříděných
odpadů cca 2x ročně, což je z hlediska kvality nakládání s odpady
nedostačující. V obcích chybí shromažďovací místa a to jednak jednoduché
"sběrné dvory" s možností odkládání druhotných surovin, objemného
odpadu, odpadu ze zeleně a odpadu stavebního, jednak dostatečná síť
vybavených "sběrných míst" a zařízení na mobilní sběr nebezpečných
odpadů.
V regionu je potenciál cca 1200 tun využitelných složek DO, z uvedeného
množství je využito
cca 146 tun odpadů, což je asi pouze 13 %
vytříděných využitelných složek odpadů. V rámci Moravskoslezského kraje

2

jsme tak na jednom z posledních míst ohledně množství vytříděných
odpadů. Stávající systém svozu 2x ročně v obcích znamená, že je
prakticky jak technicky tak lidsky nemožno dotřídit využitelné složky
odpadů, vysbírané z jednotlivých obcí (interval svozu 2x ročně je příliš
nízký, občané raději odpady spálí, odhodí na černou skládku nebo jinak
nevhodně zlikvidují). Nebezpečné složky odpadů jsou v současné době
občany likvidovány různým nevhodným způsobem, tyto by bylo možno
v pravidelných intervalech svážet nákladním autem se speciální nástavbou
na uložení a přepravu těchto odpadů (tj. mobilní svoz NO), které
v současné době nemáme. Z empirických zkušeností platí, že čím větší
frekvence svozu, tím vyšší vytříděnost odpadů. V návaznosti na nové
odpadové centrum Rýmařov je možno v případě navýšení svozu
předtříděných odpadů do odpadového centra Rýmařov tyto dotřídit, tím
zvýšit vytříděnost odpadů i nebezpečných na obyvatele a ušetřit nemalé
prostředky na náklady na dopravu a uložení odpadů na skládku.
Cena za realizaci dosáhne cca 12 mil.Kč. Na akci získalo Sdružení obcí
Rýmařovska dotaci z Operačního programu životní Prostředí na 85%
celkových nákladů.

Projekt spolupráce REGTIM
Dalším projektem v rámci MAS Rýmařovsko , který bude na začátku
tohoto roku finišovat je projekt Spolupráce čtyř místních akčních skupin.
„Regionální turistický informační manažer“, který se ve spojení s mobilním
telefonem vybaveným GPS promění v inteligentního průvodce, který vás
při vašich toulkách Jeseníky upozorní na turistické zajímavosti v okolí.
Moderní technologie hýbají našimi životy. A nápomocné nám mohou být i
při cestování a výletech. K toulkám po našich horách vám tak bude stačit
mobilní telefon vybavený GPS a přístup k internetu. Z něj si turisté
stáhnou vše, co potřebují vědět pro své cesty. A navíc se dozví mnoho
zajímavého o pamětihodnostech či jiných zajímavostech po cestě.
Regionální turistický informační manažer (RegTIM) zatím obsahuje přes
osm stovek zajímavých bodů – významné turistické, historické nebo
přírodní zajímavosti. Díky GPS je systém schopen zjistit vaši polohu a
nabídnout vám výběr nejbližších zajímavostí a nabídne vám základní
informace o nich. Budete tedy mít na výběr, které body zvolíte, systém
vám spočítá i vzdálenost, která vás od cíle dělí. V budoucnu se ale počítá i
s dalšími aktualizacemi a tak kromě zajímavostí v daném regionu se díky
systému mohou návštěvníci dozvědět také o připravovaných kulturních
akcích.
Nikola Velebná , manažer SOR
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Přehled vybraných projektů v rámci
realizace SPL – výzva 04/2010

Projekty realizace SPL Rýmařovsko 2010
Poř. číslo
1
2
3
4
5
6

RÝMAŘOVSKO, O.P.S.

7

8
9

Název žadatele

Název projektu

Fiche

Celkové
výdaje

3

1.140.612,-

3

1.739.308,-

4

419.000,-

4

1.700.127,-

4

268.434,-

201.325,-

4

251.304,-

188.478,-

4

2.241.020,-

1.680.765,-

5

2.598.839,-

1.800.000,-

Obec
Dolní Obnova veřejného osvětlení v
Moravice
Dolní Moravici
Obec Stará Ves
Obnova a modernizace centra
obce Stará Ves
Přátelé Tvrdkovska, Pozvánka do Tvrdkova
o.s.
Obec Tvrdkov
Odpočívadlo u vodní nádrže
Tvrdkov-Rýmařovsko
Obec Ryžoviště
Modernizace
kanceláří
OÚ
Ryžoviště
Obec Václavov
Ať se lidi baví
Obec Dětřichov nad Částečná rekonstrukce obecního
Bystřicí
úřadu a vybudování zdravotního
střediska
Město Břidličná
Chráníme kulturní dědictví a
tradice na vsi
Obec Malá Štáhle
Keramická dílna

4

839.382,1.304.481,377.100,1.279.694,-

93 749,-

125.000,10.483.644,-

Celkové výdaje/ Výše dotace

Výše dotace

7.764.974,-

Nudíte se, nevíte co dělat o víkendu, kde shlédnout výstavu či se
pobavit u příjemné muziky?
Společenské a kulturní akce na Rýmařovsku
KDY :

KDE:

Kdo,
Kdo, CO:
CO:

To vše ke každé události v regionu naleznete na našich stránkách
www.rymarovsko.cz
Pozn. Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou.
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