
 

                                                            

Vážená paní, vážený pane, 

tímto si Vás dovolujeme pozvat na exkurzi 

OŽIVENÍ CENTER OBCÍ 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z HORNÍHO RAKOUSKA  

v rámci projektu MagNet: 

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21  

16. 4. 2018, 10:00 až 16:00 hodin 

Exkurze se uskuteční do obcí Weitersfelden a Gutau v Horním Rakousku. 
 

 
Cílem exkurze je představit účastníkům příklady úspěšných obcí, v nichž 
se podařilo centrum obce nějakým způsobem oživit. V řadě venkovských obcí, 
především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto 
nebezpečí do budoucna. Právě různé formy oživení či zatraktivnění centra obce 
mohou představovat jednu z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově 
a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem, kde žijí, nebo jak lze přispět ke 
snižování odlivu mladé generace do měst či k navrácení života do center obcí. 

Obce Weitersfelden a Gutau k takovým obcím patří. Během exkurze vystoupí 
představitelé obou obcí i jednotlivých místních iniciativ, součástí bude 
i prohlídka obcí. Představena budou jak vybraná investiční opatření, tak 
i zajímavé „měkké“ projekty, které centrum obce oživují. 

 

 



 

                                                            

Program exkurze: 

10:00 – setkání účastníků ve Weitersfeldenu (obecní úřad, Weitersfelden 11) 

10:00 – 11:00 – představení obce a jednotlivých projektů 

Intenzivní zapojování občanů v rámci MA21 k problematice utváření 
centra obce a obecního domu (starosta obce Dipl.Ing. Franz Xaver Hölzl) 

Weitersfeldner Immobilien- und Errichtungsges.m.b.H – Angažovaná 
vlastní iniciativa lokálního hospodářství – rekonstrukce zchátralého domu 
v centru obce a vytvoření bytů (Ewald Wahlmüller) 

Oživení starého domu v centru obce: Tu was Otelo Mühlviertler Alm – 
představení konceptu OTELO – „Otevřených technologických laboratoří“ 
– prostor otevřený všem aktivním skupinám a osobám ke kreativním 
činnostem (Theresa Schachinger a Klaus Preining, Mühlviertler Alm) 

11:00 – 12:15 – prohlídka centra obce a jednotlivých objektů 

cca 12:15 – 13:00 – oběd (Gasthof zur Post) 

cca 13:00 – 13:30 – přejezd do Gutau  

13:30 – 16:00 – představení obce Gutau a následně její prohlídka (starosta obce 
Josef Lindner, společně se zástupci muzea a pracovníky MA21) 

Představení obce využívající MA21 a zapojování občanů již 10 let jako 
nástroj úspěšného rozvoje obce 

Rozvoj kulturní nabídky v centru obce s muzeem modrotisku 
a kompetenčním centrem modrotisku včetně každoročního barvířského 
trhu a mediatéky; „dílna budoucnosti“ – prostor v obecním domě, který 
je otevřen všem spolkům a angažovaným osobám; vytvoření nové 
koncepce dopravy se zapojením občanů; vědomé zachování obchodů 
a struktur v centru obce 

Představení dalších zajímavých projektů z Horního Rakouska (Christine 
Rehberger, MA, Regionalmanagement OÖ) 

cca 16:00 – ukončení exkurze 

 
 



 

                                                            

 
Účastníci exkurze mohou využít společnou dopravu. Celá exkurze bude 
tlumočena. 
 
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na exkurzi zaregistrovat 
prostřednictvím následujícího e-mailu či telefonicky: 
E-Mail: frane@rera.cz 
Telefon: +420 387 878 457 

Účast prosím potvrďte nejpozději do 10. dubna 2018. Při 
potvrzování účasti prosím napište, zda využijete společnou dopravu. 
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