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TISKOVÁ ZPRÁVA – 22. 2. 2021 

Zrodil se nový dobrovolný svazek obcí: DSO Region Moravská cesta!  

Za nelehkých podmínek ovlivněných současnou epidemiologickou situací vznikl v úterý 16. února DSO Region 
Moravská cesta. Jeho ustavující členská schůze se uskutečnila v kulturním domě v Haňovicích. Několik 
starostů se muselo zúčastnit pouze online. I tak ale představitelé členských obcí probrali všechno, co bylo 
třeba. 

Nový mikroregion, jenž tvoří celkem 15 obcí z MAS Moravská cesta, má přinést obcím nové příležitosti. Jde 
zejména o další dotace a možnosti spolupráce, na které běžně místní akční skupiny ani samotné obce 
nedosáhnou.  

Předsedou DSO je starosta Haňovic, místopředsedkyní starostka Měrotína 

Účastníci ustavující členské schůze si za svého předsedu zvolili starostu obce Haňovice Arnošta Vogela, za 
místopředsedkyni starostku obce Měrotín Miroslavu Vaňkovou. Do rady dobrovolného svazku obcí zasednou 
zástupci obcí Cholina, Červenka, Skrbeň, Náklo a Dubčany. V kontrolní komisi se budou potkávat starostové 
obcí Křelov-Břuchotín, Střeň a Příkazy.  

První společný projekt?  

Kromě schválení Strategického plánu rozvoje DSO Region Moravská cesta na období 2021 – 2027, rozpočtu a 
výše členských poplatků došlo i na schválení prvního společného záměru. Tím je projekt na pořízení vybavení 
pro spolkové a společenské aktivity DSO. 

Setkání jednou za dva měsíce 

Předseda DSO Arnošt Vogel by byl rád, kdyby se schůze se všemi členy svazku konaly jednou za dva měsíce. 
Uvítal by také, kdyby se v jejich pořádání obce střídaly. „Všichni tak budou mít možnost blíže poznat své 
sousedy, inspirovat se v dalších obcích, sdílet dobré i špatné zkušenosti, jichž se pak ostatní mohou vyvarovat,“ 
řekl. 

Činnost DSO začala už vloni v říjnu 

Podklady pro zapsání do registru svazku obcí předal předseda Arnošt Vogel na Krajském úřadě Olomouckého 
kraje hned následující den po ustavující schůzi. DSO zahájil svou činnost už vloni v říjnu. Tehdy jeho manažerka 
Libuše Literová začala spolu s představitelkami MAS navštěvovat obce, které projevily zájem do mikroregionu 
vstoupit. Na procházkách se starosty zjišťovaly konkrétní plány, potřeby a problémy obcí, také záměry, jež by se 
v rámci DSO mohly uskutečnit.  

Marie Šuláková 
PR manažerka 
Tel.: +420 703 666 755  
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