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MAS v regionu: Pomáháme obnovit středověkou tvrz.
Vznikne zemědělské muzeum. Nové akce pro mladé
Vážení čtenáři,
opět Vám přinášíme informace, které se v regionu MAS 
– Partnerství Moštěnka v poslední době uskutečnily. 
Jednak jsme vyhlásili a zúřadovali 7. výzvu programu 
LEADER, ve které získalo podporu 18 nových projektů za 
9 milionů korun. Celkem jsme takto podpořili již 73 pro-
jektů za 39 milionů. Hlavní sice nejsou celková čísla, pro-
tože potřebných projektů by se našlo daleko více, ale spí-
še to, že se na těchto akcích podílejí nejen obce, ale stále 
více i místní spolky, podnikatelé a zemědělci z regionu, 
a že projekty neslouží jen ke zlepšení vzhledu veřejných 
prostranství v obcích a místních služeb, ale stále více při-
spívají i k podpoře podnikání. Projekty také mají i desít-
ky partnerů, kteří se na nich podílejí, a kterým slouží. Díky 
programu LEADER se tak podařilo navázat spolupráci 
s řadou dalších institucí, které zatím projekty nepodaly, 
a MAS rovněž pomáhá nejrůznějším subjektům i s projek-
ty z jiných dotačních zdrojů a podílí se na organizaci řady 
místních společenských, kulturních a sportovních akcí.

Právě princip partnerství je důležitý pro metodu 
LEADER, a to nejen v regionu samotném. Spolupracuje-

me totiž s dalšími MAS a připravili jsme již sedmý projekt 
spolupráce s dalšími pěti moravskými MAS „Studente 
neváhej, venkovu pomáhej“, kde bychom chtěli více za-
pojit mladé lidi z vysokých škol po celé Moravě do dění 
v regionu a neustále směřovali ke zlepšování a inovacím. 
Tento cíl se zaměřením na mládež budeme plnit i díky 
nově podpořeným projektům mikroregionu Holešovsko 
(Prohlubujeme znalosti, podporujeme tvořivost) a mik-
roregionu Moštěnka (Chceme se vzdělávat), které získaly 
podporu z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 
2012, a také díky projektu Aktivní lokální občanství, se 
kterým uspěla Středomoravská agentura rozvoje venko-
va ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc v Ope-
račním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rád bych vás upozornil, že v souvislosti s přípravou 
nového plánovacího období EU je potřeba zlepšit práci 
všech MAS v celé zemi, protože tyto „platformy“ by 
měly podle představ a vyjednávání Národní sítě MAS 
s  dalšími profesními svazy, ministerstvy a institucemi 
EU rozdělovat v příštím období ve svých regionech ně-
kolikanásobně více peněz na místní projekty. Přestože 

je konec roku 2013 ještě daleko, již nyní jsme začali 
připravovat novou strategii místní akční skupiny na léta 
2014–2020 a oslovili okolní obce ke spolupráci. Už brzy 
se uskuteční první jednání pracovních skupin a násle-
dovat budou na podzim veřejná projednávání. Ta by-
chom rádi uskutečnili postupně v několika obcích na 
různých místech regionu a zapojili do nich co nejvíce 
aktérů. Neváhejte a zúčastněte se našich akcí a zapojte 
se do činnosti místní akční skupiny. 

I když bychom vás rádi informovali o řadě dalších 
projektů a aktivit, zpravodaj může mít jen 12 stran – 
vzhledem k jeho nákladu 10 tisíc kusů, které by se měly 
dostat do všech domácností. Věřím, že v něm najdete 
zajímavou inspiraci, která nebude jen o projektech, ale 
například o obnově středověké tvrze v Kurovicích, čin-
nosti spolků Jezdecký klub Pravčice a Horizont Hostišo-
vá nebo o nových certifikátech značky HANÁ regionální 
produkt®. Čtěte také a přispívejte na naše/vaše stránky 
www.mas-mostenka.cz, které jsou živé.

Tomáš Šulák,
Předseda MAS – Partnertství Moštěnka

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu MoravyProgram podpory spolků je v plném proudu
Program podpory spolků, který MAS – Partnerství 
Moštěnka vyhlásila i v tomto roce, podporuje pestrý 
kulturní a spolkový život v regionu. Na fotografiích 
jsou Raab Rohálovská 50 a soutěž mladých hasičů 
O  zlatou proudnici Hané. Více informací o dalších 
akcích na straně 3.



Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
Hlavní opatření 
III.1.3.2.

Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport

Cíl: Podpora rozvoje cestovního ruchu, volnočasových aktivit.
Charakter: Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit s ohledem na rozvoj 
cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu.
Oprávnění 
žadatelé:

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, 
který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 
o zemědělství; Obce; Svazky obcí; Nestátní neziskové orga-
nizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 
nadace, nadační fondy); Zájmová sdružení právnických 
osob; Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podni-
kají v oblasti cestovního ruchu; Příspěvkové organizace zří-
zené obcí.

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Max. 40 – 60 % dle mapy podpory pro opatření III.1.3.2.

Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina
Hlavní opatření 
I.1.1.1.

Modernizace zemědělských podniků

Cíl: Modernizace zemědělských podniků v živočišné i rostlinné výrobě, což by 
mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkurenceschopnosti, roz-
voji znalostí a zlepšení managementu.
Charakter: Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj 
malého a středního podnikání. Podpora místních produktů. Obnova původní-
ho rázu krajiny.
Oprávnění 
žadatelé:

Zemědělský podnikatel, Podnikatelský subjekt, který je 
z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč, V případě projektu zaměřeného 
na chov včel je minimální výše 200.000 Kč; Maximálně 
2.000.000 Kč

Výše dotace: Max. 40–60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

Fiche 6: Pravidla moštárny – síla chuti
Hlavní opatření 
I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům

Cíl: Zavádění místních produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinář-
ským produktům v souvislosti s podporou rozvoje zemědělství, inovačních proce-
sů a zkvalitňování technologií, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, 
zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu.
Charakter: Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. 
Podpora místních produktů. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování tech-
nologií. Internetizace a využití nových informačních technologií.
Oprávnění 
žadatelé:

Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lid-
skou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a střed-
ního podniku, Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje de-
finici mikro, malého a středního podniku

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Max. 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
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Přehled akcí,
kterých jsme se účastnili
v lednu – dubnu 2012:
10. 1., Dřevohostice: Valné shromáždění 
MAS – Partnerství Moštěnka
12. – 15. 1., Brno: REGIONTOUR 2012
24. – 25. 1., Kostelec nad Orlicí: jednání 
výboru NS MAS ČR
31. 1., Praha, MZe: Jednání TPS LEADER 
k pravidlům III.4.1.
2. 2., Olomouc: 1. setkání v roce 2012 
partnerů CSV v OK
7. 2., Brno: školení účetní software Pohoda
9. 2., Přerov: Seminář MZe/SZIF
15. 2., Olomouc, KAZV: jednání Krajského 
sdružení NS MAS OK
21. 2., Holešov: DSO MR Holešovsko – jed-
nání mikroregionu
5. 3., Olomouc: zasedání Výboru pro regio-
nální rozvoj Zastupitelstva OK
6. 3., Praha, Mze: jednání výboru NS MAS ČR
8. – 9. 3., Všechovice, Příleský mlýn: setká-
ní SPOV OK a SPOV ZK
9. 3., Bartošovice: jednání MP4 (Moštěn-
ka, Poodří, Moravská cesta, Podhostýnska)
14. 3., Olomouc: seminář Novela zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
14. – 15. 3., Rumburk: Valná hromada NS 
MAS ČR
17. 3., Vlkoš: Ples MAS
21. 3., hotel Flora, Olomouc: seminář AgK – 
Budoucnost Společné zemědělské politiky 
26. 3., Praha, Evropský dům: prezentace Ko-
munitně vedeného místního rozvoje NS MAS 
3. 4., Brno: TECHAGRO 2012 
5. 4., zámek Holešov: Setkání starostů a zá-
stupců MAS ZK s ministrem zemědělství
6. 4., Uherský Brod: tiskový brífink 
ministra zemědělství P. Bendla
10. 4., Pozlovice: setkání Krajského 
sdružení MAS ZK
12. 4., Kostelec u Holešova, jednání MP4 
k mezinárodní spolupráci a projektu STUVE
19. 4., Kralice na Hané: jednání Krajského 
sdružení MAS OK
19. 4., Kostelec u H.: jednání PS pro pří-
pravu strategie 2014–2020
25. 4., Bělecký mlýn: vzdělávací kurz Ven-
kovský turismus
26. 4., Červenka: jednání Certifikační komi-
se regionální značky HANÁ regionální pro-
dukt®
27. – 28. 4., Brusel: Setkání evropských 
MAS (ENRD)
9. 5., Benešov u Prahy: jednání NS MAS ČR

Další aktivity s více termíny:
– aktivity spojené s administrací 7. výzvy 
– aktivity spojené s realizací SPL IV.1.2. (žá-
dosti o platby žadatelů, kontroly SZIF apod.)
– pracovní skupiny k přípravě a realizaci 
projektů spolupráce NEREZ, KNK, MOS, 
a nového Studente neváhej, venkovu po-
máhej (STUVEN)
– účast na propagačních akcích podpoře-
ných z PPS
– jednání k pokrytí „bílých míst“ na mapě 
MAS ČR (Břest, Fryšták, Hulín, Chropyně, 
Tlumačov)

Vyhlášení 8. výzvy plánujeme na přelom srpna a září tak, aby 
byla zúřadována do konce měsíce října v rámci 17. kola 
PRV. K dispozici jsou cca 3 miliony Kč. Žadatelé z území 
MAS – Partnerství Moštěnka budou moci žádat do těchto 
fichí: F4 - Nové příležitosti podnikání a agroturistiky, 
F5 – Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina 
a F6 – Pravidla moštárny – síla chuti. Podrobnosti budou 
zveřejněny na www.mas-mostenka.cz / Program LEADER 
/ 8. výzva. V případě, že plánujete projekty, ozvěte se 
kanceláři MAS. Rádi s vámi probereme vaše záměry.

Na podzim vyhlásíme osmou výzvu. Zaměřena 
bude na cestovní ruch a zemědělství
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Pojmy a zkratky, se kterými  
se ve zpravodaji můžete setkat:
MAS – místní akční skupina (sdružení obcí, spolků 
a podnikatelů z regionu, které naplňuje rozvojovou stra-
tegii svého území a koordinuje partnerství svých členů)
PM – Partnerství Moštěnka
LEADER – dotační program „Propojování akcí hospo-
dářského rozvoje venkova“, který řídí místní akční skupi-
ny, které podporují a vybírají projekty místních žadatelů
Fiche – opatření, oblast podpory, do které se může ža-
datel přihlásit se svým projektem (prostřednictvím MAS)
SPL – Strategický plán LEADER
PRV – Program rozvoje venkova

IV.1.1. Místní akční skupina (vnitřní organizace MAS)
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (projekty 
koncových žadatelů)
IV.2.1. Projekty spolupráce (vnější spolupráce mezi MAS)

MZe – ministerstvo zemědělství (řídí PRV)
CSV – Celostátní síť pro venkov (oficiální platforma 
Programu rozvoje venkova)
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, 
která zastřešuje místní akční skupiny; má krajská sdru-
žení (KS)
SPOV – Spolek pro obnovu venkova, má krajské orga-
nizace
MOS – Moravské a slezské ovocné stezky (projekt spo-
lupráce)
NEREZ – Nová energie pro regionální značku (projekt 
spolupráce)
KNK – Kroje našich krajů (projekt spolupráce)
PPS – Program podpory spolků (nástroj MAS-PM k pro-
pagaci metody LEADER v území)
OK – Olomoucký kraj
ZK – Zlínský kraj
DSO – dobrovolný svazek obcí
MR – mikroregion
POV – Program obnovy venkova
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
PS – pracovní skupina
KPS – koordinační pracovní skupina
VH – valná hromada
PV – programový výbor
SMARV – Středomoravská agentura rozvoje venkova
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Místní akční skupina - Partnerství Moštěnka, o.s. 
přijala ve dnech 15. – 16. února 2012 v 1. kole Progra-
mu podpory spolků – propagační akce MAS 2012 cel-
kem 41 žádostí o podporu místních akcí v celkové výši 
požadované dotace 195.500 Kč. Zájem žadatelů tedy 
byl téměř trojnásobný oproti částce určené pro 1. kolo 

programu. Do programu se sloganem „Podporujeme 
místní akce pro všechny obce“ je vyčleněno pro rok 
2012 celkem 100.000 Kč, pro 1. kolo programu byla 
navržena alokace 70.000 Kč.

Žádosti prošly administrativní kontrolou v kancelá-
ři MAS a 23. února 2012 odsouhlasil Programový výbor 

MAS-PM akce, které získají podporu, a posílení alokace 
pro 1. kolo programu na 85.000 Kč. V 1. kole Programu 
podpory spolků 2012 tak bude podpořeno 20 žádostí 
v souhrnné výši dotace 85.000 Kč. Pro 2. kolo Progra-
mu podpory spolků 2012, které je plánované na září, 
zůstává částka 15.000 Kč.

Kulturní a společenské akce podpořené v 1. kole Pro-
gramu podpory spolků 2012 se uskutečnily již na šesti 
místech našeho regionu. V březnu to byl Kostelecké 
Chmelovárek – III. ročník mezinárodní konference ama-
térských sládků v Kostelci u Holešova a chovatelská výsta-
va Vítání jara v Horní Moštěnici, v dubnu pak vzpomínko-
vý noční pochod CLAY-EVA z Hostišové do Bystřice pod 
Hostýnem, Výstava vín v Tečovicích, soutěž mladých hasi-
čů O zlatou proudnici Hané v Kyselovicích a Raab Rohálov-
ská padesátka 2012 – cyklistický závod po okružní trase 
z Prusinovic. Dalších 15 akcí proběhne v květnu až září.

V 2. kole Programu podpory spolků 2012 budou pod-
pořeny akce, které se budou konat od září do konce roku.

V 1. kole Programu podpory spolků 2012 uspělo 20 aktivit

Program podpory spolků je v plném proudu. Uskutečnila se
již více než čtvrtina podpořených akcí

Název žadatele Název akce Celkové 
výdaje Kč

Žádaná 
podpora Kč

Schválená 
podpora Kč

Datum 
konání akce

Kosteláň Kostelecké Chmelovárek 12.000 5.000 5.000 17. 3. 2012
SDH Mysločovice O pohár starosty obce Mysločovice 15.000 5.000 4.000 26. 8. 2012
Sbor dobrovolných hasičů Roštění „O pohár starosty obce Roštění“ 25.000 5.000 4.000 6. 7. 2012
Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota Den koní a den dětí 2012 70.000 5.000 5.000 27. 5. 2012
Sportovní klub Vesani.cz, o.s. Raab Rohálovská padesátka 2012 328.810 5.000 5.000 28. 4. 2012
ZO-ČSCH Horní Moštěnice Vítání jara 6.000 5.000 4.000 31. 3. 2012
Přílepský kulturní spolek PŘÍLEPSKÉ BÉKAL 40.000 4.000 4.000 2. 6. 2012
SDH Racková O pohár starosty SDH – soutěž mladých hasičů v požárním sportu 10.000 3.000 3.000 27. 5. 2012
SK Allmetal Martinice, o.s. Jezdecké hobby závody 25.000 5.000 4.000 22. 7. 2012
Sbor dobrovolných hasičů Karlovice Požární sport netradičně – útok na červeného kohouta – Soutěž družstev 

mužů, smíšených družstev, starších pánů, starších žáků
14.000 5.000 4.000 16. 6. 2012

Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš 5. volejbalový turnaj smíšených družstev neregistrovaných hráčů 8.700 5.000 4.000 8. 9. 2012
Sbor dobrovolných hasičů Kyselovice O zlatou proudnici Hané 8.000 3.000 3.000 21. 4. 2012
Sportovní klub policie Holešov Mistrovství České republiky starších žáků ve vzpírání 29.600 5.000 4.000 16. 6. 2012
Sbor dobrovolných hasičů Němčice Setkání veteránů 60.000 5.000 5.000 14. 7. 2012
Aktivní klub Křtomil Dětský den ve Křtomili 25.000 5.000 4.000 23. 6. 2012
Sbor dobrovolných hasičů Bezuchov Sto let Sboru dobrovolných hasičů Bezuchov 50.000 5.000 5.000 9. 6. 2012
Občanské sdružení HORIZONT HOSTIŠOVÁ CLAY-EVA – vzpomínkový noční pochod ve stopách paradesantní skupiny, 9. ročník 12.000 5.000 4.000 13. 4. 2012
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice Dětský den  25.000 5.000 5.000 2. 6. 2012
Tečovské folklorní sdružení Výstava vín v Tečovicích – 3. ročník 29.000 5.000 4.000 21. 4. 2012
Tělocvičná jednota Sokol Beňov Oslavy 150 let Sokola a 100. výročí založení jednoty 100.000 5.000 5.000 2. 6. 2012
Celkem 893.110 95.000 85.000

Noční vzpomínková pochod CLAY-EVA – Hostišová

Kostelecké chmelovárek – Kostelec u Holešova Vítání jara – Horní Moštěnice

Výstava vín – Tečovice
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V sedmé výzvě MAS – Partnerství Moštěnka uspělo 18 projektů 
za 9 milionů. Vznikne i muzeum zemědělské techniky

MAS – Partnerství Moštěnka v Dřevohosticích zvolila nové orgány 
MAS pro rok 2012

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka rozhod-
la koncem února o rozdělení dalších více než devíti mili-
onů korun z programu Leader pro místní žadatele z regi-
onu. Ve své sedmé výzvě vybrala 18 projektů z 20 před-
ložených.

Největší zájem byl o oblast úpravy veřejných pro-
stranství, kam bylo úspěšně podáno 9 žádostí o dotaci. 
Podporu získají projekty obcí Kostelec u Holešova a Ky-
selovice na úpravu veřejného prostranství v okolí míst-
ních sportovišť, Lechotice a Vlkoš upraví návsi a místní 
část, obec Líšná zmodernizuje veřejné osvětlení a obec 
Rymice obnoví chodník, osvětlení a výsadí zeleň. V ob-
cích Žalkovice a Zahnašovice budou revitalizovat hřbi-
tov a v obci Říkovice započne rekonstrukce parku.

V oblasti zaměřené na ochranu kulturního dědictví 
získají podporu dvě akce. V Prusinovicích pořídí do kostela 
sv. Kateřiny novou elektroinstalaci a ozvučení a atraktiv-
ním projektem bude vybudování muzea se stálou expozi-
cí zemědělské techniky v Pravčicích. „Projektu „Zeměděl-
ská technika našich dědů“ si obzvlášť ceníme, protože 
půjde o novou atrakci pro turisty i propagaci celého regi-
onu. Už nyní je zemědělec napojen na značky Regionální 
potravina, Perla Zlínska a nově i HANÁ regionální pro-
dukt®. Na muzeum by do budoucna měl navazovat „sel-
ský dvůr“ a prodejna regionálních potravin,“ přiblížil 
předseda MAS Tomáš Šulák.

MAS podpořila také sedm projektů na podporu ře-
mesel a živností. Nové stroje a technologie získají nábyt-

kářská firma v Kostelci u Holešova, zámečnické dílny 
v Čechách a Němčicích, instalatérská firma z Dřevohostic 
a podnikatel zabývající se poskytováním technických slu-

žeb v Beňově. Dále bude podpořena úprava zázemí fir-
my nabízející elektroinstalační práce z Vlkoše a cykloser-
visu – firmy na výrobu cyklokomponentů  v Martinicích.

Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
F1: Pohledné vesnice – krásnější region
Obec Kostelec u Holešova Modernizace prostranství u víceúčelového hřiště Kostelec u Holešova 318 750
Obec Žalkovice Revitalizace zeleně hřbitova a okolí 1 365 236
Obec Lechotice Lechotice-Náves – Regenerace zeleně 689 030
Obec Vlkoš Staré rody svému Kanovsku 817 840
Sportovní klub Kyselovice Zelené sportování 810 270
Obec Líšná Modernizace veřejného osvětlení v obci Líšná 408 846
Obec Rymice Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a zeleně k 

autobusové zastávce v Rymicích
1 147 744

Obec Zahnašovice Dvojice figurálních sgrafitových ploch u vstupu na hřbitov v obci 
Zahnašovice

90 450

Obec Říkovice Obnova parku v Říkovicích 281 981
F3: Cesty k oživení místních tradic
Josef Netopil, Žalkovice Zemědělská technika našich dědů 1 037 136
Římskokatolická farnost Prusinovice Nová elektroinstalace a ozvučení v kostele sv. Kateřiny 439 272
F8: Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání
Štěpán Habčák, Beňov Čisté silnice zkrášlí naše vesnice 90 000
XAN 89 s.r.o., Praha Nové stroje pro novou živnost (místo realizace – Němčice) 288 102
Martin Válek, Kostelec u H. Nové stroje do výroby nábytku 430 046
ELSPOMONT s.r.o., Vlkoš Konec mokrých bot při skladování materiálu 217 893
Ivo Blahunek, Přerov Rozšíření technického vybavení zámečnické dílny BLAZAKOV 

(místo realizace – Čechy)
253 122

Zdeněk Kolář, Martinice Rozvoj inovací pod novou střechou 336 493
M+O INSTALACE, s.r.o., Dřevohostice Nová technologie pro firmu M+O INSTALACE, s.r.o. 68 427
Celkem V7 9 090 638

Výroční valné shromáždění členů MAS – Partnerství 
Moštěnka se uskutečnilo v úterý 10. ledna 2012 v 15 hodin 
na zámku v Dřevohosticích. Kromě voleb orgánů hodnotila 
MAS činnost v roce 2011 a představila své plány, financo-
vání i aktivity partnerů v roce 2012. Předsedou zůstává 
Tomáš Šulák, místopředsedkyní se opět stala Markéta 
Kropáčková. Nové složení Výboru partnerství, Kontrolní 
komise a Výběrové komise najdete na webových stránkách 
MAS v sekci Členové a orgány – Zápisy z jednání.
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Žadatel: Obec Podolí • Výzva 4, Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově
Celkové výdaje projektu: 379 976 Kč • Dotace: 226 890 Kč
Popis: Modernizace a rozšíření obecní knihovny se zázemím pro veřejný internet a re-
konstrukce klubovny pro místní hasiče

Žadatel: Jaromír Dostál, Bochoř • Výzva 5, Fiche 5: Zemědělské hospodaření – 
uspořádaná krajina • Celkové výdaje projektu: 2 190 000 Kč • Dotace: 912 500 Kč
Popis: Zakoupení nového traktoru CASE Puma 155 MC, který odpovídá moderním po-
žadavkům na hospodaření a zvyšuje produktivitu práce

Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Domaželice • Výzva 5, Fiche 2: Pestrý život 
u nás doma na venkově • Celkové výdaje projektu: 327 048 Kč • Dotace: 276 343 Kč
Popis: Instalace kompletního zavlažovacího systému s čerpací stanicí a revitalizace 
hřiště – zasetí nového trávníku

Žadatel: Obec Kyselovice • Výzva 4, Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region
Celkové výdaje projektu: 783 497 Kč • Dotace: 589 895 Kč
Popis: Výsadba zeleně hřbitova, oprava dlažby před obřadní síní a přístupového chod-
níku v Kyselovicích

Žadatel: Jiří Netopil, Žalkovice • Výzva 5, Fiche 6: Pravidla moštárny – síla chuti
Celkové výdaje projektu: 385 200 Kč • Dotace: 161 750 Kč
Popis: Pořízení technologie k finálnímu zpracování švestek pro výrobu kvalitního povi-
dla – kotel na vaření povidel 3 ks, odpeckovačka povidel, plnička

Žadatel: František Kuba, Turovice • Výzva 5, Fiche 5: Zemědělské hospodaření – 
uspořádaná krajina • Celkové výdaje projektu: 1 534 000 Kč • Dotace: 512 000 Kč
Popis: Nákup nového traktoru CASE IH šetrného k životnímu prostředí, s nízkými pro-
vozními náklady a vysoce účinnou převodovkou s řazením tlačítkem 

V 1. – 7. výzvě podpořila MAS-PM 73 projektů z programu 
LEADER za 39 milionů korun. Tady jsou úspěšné realizace

Název projektu: Knihovna a klubovna v obci Podolí

Název projektu: Nový traktor pro mladého zemědělce

Název projektu: Závlaha fotbalového hřiště v Domaželicích

Název projektu: Obnova hřbitova – II. etapa

Název projektu: Kvalitní švestková povidla

Projekt: Šetrněji k přírodě – Nákup nové zemědělské techniky



Obec Břest vstoupila do MAS-Partnerství Moštěn-
ka. 30. ledna o tom rozhodlo zastupitelstvo obce. Po-
čet obcí, na nichž MAS-PM působí, se rozrostl na 51. 

Cílem rozšiřování MAS je pokrytí celého území ven-
kova tak, aby byly vytvořeny univerzální regionální 
kanceláře, které by byly co nejblíže občanům a  MAS 
mohly rozdělovat dotace nejen z IV. osy PRV jako nyní, 

ale například i z celé budoucí III. osy a dalších Operač-
ních programů. Tento cíl vychází z Národního strategic-
kého plánu LEADER 2014+ zpracovaného NS MAS ČR.

ObEC břEST
Břest je hanácká obec vzdálená 7 km severovýchod-

ně od Kroměříže. Nachází se v úrodné rovinaté oblasti 
ve výšce 198 m nad hladinou moře, rozloha katastru je 
1079 ha. Název obce pochází od stromu jilm /břístek/, 
který se v okolí hojně vyskytoval.

Prvně se Břest připomíná ve známé listině olo-
mouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Od ro-
ku 1220 byl ve vlastnictví velehradského kláštera a pak 
v držení několika majitelů, než jej roku 1615 odkoupil 
olomoucký biskup František Dietrichštejn. V církevním 
majetku jako součást chropyňského panství byl až do 
roku 1848. V květnu 1945 se zde odehrála jedna z po-
sledních bitev II. světové války – Bitva o Břest.

V současnosti je v obci 320 čísel popisných a žije v ní 
více než 920 obyvatel. Aktivní činnost zde vyvíjejí Hasiči, 
Sportovní klub, Spolek rybářů, Červený kříž, Dechová 
hudba Hanačka, Honební společenství, Modeláři, nově 
vzniklý Veteran Klub Břest a aktivní, zatím neregistrova-
ná, Hanácká družina. Zdroj: www.obec-brest.cz
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MAS – Partnerství Moštěnka se rozšířila o obec Břest

Středověká goticko-renezanční tvrz Kurovice
Tvrz Kurovice se nachází ve stejnojmenné obci 8 ki-

lometrů jihozápadně od Holešova. Najdeme ji na návsi 
za kostelem a je částečně přístupná veřejnosti. 

Z architektonického hlediska patří k nejvýznamněj-
ším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní především 
díky dochovanému středověkému zdivu v samotném 
jádru tvrze. Za pozornost také stojí kamenická výzdoba 
v interiérech a zcela zřejmá stopa přestaveb jednotlivých 
slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Kolem 
samotné budovy se z části dochovalo opevnění.

HISTORIE ObjEKTu
První zmínka o obci Kurovice s tvrzí pochází z roku 

1276, jmenuje se zde Zašít z Kurovic. Roku 1339 ji pro-
dal Beneš Hus z Kurovic biskupu Janovi z Kroměříže. 
Albrecht ze Šternberka držel tvrz od roku 1447. V letech 
1423–1424 byla tvrz zničena husity a znovu vystavěna 
byla v 15. století jako gotická stavba obklopená hrad-
bami a valy na místě původní tvrze.

Odélníkový palác s hranolovou samostatně stojící 
věží s dvojitým opevněním, přes které vedl ještě na 
začátku 20. století most, pak byl rozšířen v průběhu 16. 
století za pánů z Vrchlabí na trojkřídlou budovu s uza-
vřeným nadúrovňovým nádvořím. Rod z Vrchlabí držel 
Kurovice v letech 1482–1565, pak přešly do rukou 
Zoubka ze Zdětína a následně jeho syna. Roku 1603 
koupil tvrz Alexandr Jošt Haugvic z Biskupic. Na počát-
ku třicetileté války byla tvrz dvakrát dobyta valachy. 
Kolem roku 1637, za pánů z Lobkovic, kteří získali tvrz 
po Bílé hoře, byla provedena přístavba třetího patra, 
která zcela srovnala vyčnívající věž s budovou paláce. 
Třetí patro bylo již od svého počátku používáno vý-
hradně jako sýpka. Roku 1650 koupil spolu s holešov-
ským panstvím i tvrz Kurovice Jan hrabě z Rottalu a ta 
při Holešově zůstala až do roku 1936. Poslední rod, 
který Kurovice vlastil, byl Seilern-Aspang, a to od roku 
1871 do druhé světové války.

Po ztrátě funkce panského sídla byla tvrz využívána 
jako panská sýpka, pivovar a byty správce a hospodář-
ského služebnictva, v nedávné minulosti pak sloužila 
pro potřeby Jednotného zemědělského mužstva. V 80. 
letech 20. století tvrz převzalo Muzeum v Kroměříži. Dnes 
je v soukromých rukou a postupně se rekonstruuje.

POPIS
Volná dvouposchoďová budova, složená ze tří hlav-

ních křídel. Průčelní křídlo pětiosé, boční tříosé. Fasáda 
nečleněna, druhé patro odděleno kordónovým pasem. 
Nepravidelně rozmístěna pravoúhlá okna s ostěním. 
Vchod v bočním křídle s úsekem římsy v napraží. V příze-
mí valené klenby s výsečemi, v 1. poschodí křížová klen-
ba, v jižním obytném křídle žebrová klenby s klínovým 
profilem žebra. Střecha sedlová, zvalbená, krytá bobrov-
kou. (Vlastivěda moravská, okres Holešov, str. 358)

 
ExTERIéR

Tvrz Kurovice, původně obdélníkový palác s hranolo-
vou samostatně stojící věží s dvojitým opevněním, přes 
které vedl ještě na začátku 20. století most, byla rozšířena 
v  průběhu 16. stol. na trojkřídlou budovu s  uzavřeným 
nadúrovňovým nádvořím. Přístavba třetího patra, která 
zcela srovnala vyčnívající věž s budovou paláce, proběhla 
za Ladislava ml. z Lobkovic kolem r. 1637. Třetí patro bylo 
ovšem již od svého počátku používáno jen jako sýpka.

 
INTERIéR

Stopy významné přestavby jsou zřejmé ze vsaze-
ného erbu Zoubka ze Zdětína v honosné klenbě míst-
nosti, která spojuje starý palác s hranolovou věží. Věž 
má ve svém druhém patře křížovou klenbu uprostřed 
s erbem Kurovských z Vrchlabí – stříbrný pes v červe-
ném poli. V interiérech se dále nachází hodnotné pís-
kovcové portály a ostění z 15. a 16. století.
(zdroj: Vlastivěda moravská, okr. Holešov a www.castles.cz)

PAMáTKy A ZAjíMAVOSTI
REgIONu
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Představujeme členy MAS / spolky v regionu
jK Pravčice, o. s.

Jezdecký oddíl Pravčice má za sebou již dlouhou 
historii. Byl založen v roce 1961 a nesl název Oddíl so-
kola při JZD Pravčice. V roce 1964 JK sokola Pravčice 
uspořádal mistrovství ČSSR v Přerově na výstavišti. Od 
roku 1970 hospodařil samostatně a začal dosahovat 
významných sportovních úspěchů a to i na úrovních 
mistrovství ČSSR. Na základě těchto výsledků měl od-
díl možnost navázat spolupráci s maďarským klubem 
z Gyeru a s polským klubem a ty se pravidelně navště-
vovaly. V roce 1974 JK Pravčice SSM uspořádalo mist-
rovství ČSSR v Pravčicích, již za účasti maďarských 
jezdců. Od roku 1979 byl oddíl pod JZD Kostelec, po 
revoluci v roce 1989 JZD tento oddíl zrušilo a někteří 
restituenti začali jako soukromí chovatelé chovat koně.

V roce 1993 byl založen Jezdecký klub sport Pravčice. 
V roce 2007 se část klubu osamostatnila a od toho času 
fungují v Pravčicích 4 jezdecké kluby. Náš klub pracuje 
pod hlavičkou „JK Pravčice, o. s.“ a dosahuje velmi dob-
rých výsledků v rámci zlínského kraje a jeho jezdci dosa-
hují předních míst v rámci středomoravské jezdecké ligy.

V současnosti oddíl disponuje 5 sportovními koň-
mi, sportovním poníkem, na kterém spousta mladých 
adeptů získává první jezdecké zkušenosti, chovnou 
klisnou a jedním přírůstkem z loňského roku, mladou 
klisničkou.

V klubu máme širokou členskou základnu, z toho 
7  aktivních jezdců a 2 ošetřovatelky. Oddíl se věnuje 
parkurovému ježdění na stupni ZM-L a výcviku mla-
dých jezdců a koní. Ten má pod dohledem pan Václav 
Dvořák, což je také zakladatel nového klubu a majitel 
většiny koní.

Náš klub již několik let spolupracuje s Holešovským 
střediskem volného času TYMY Všetuly, kde provádíme 
výuku jízdy na koni a tím seznamujeme děti s prácí 
kolem koní a jízdou na nich.

V loňském roce jsme uspořádali I. Skokové derby 
v Pravčicích a chtěli bychom udržet jeho tradici i v dal-
ších letech. Všechny srdečně zveme na II. ročník Skoko-
vého derby, který se bude konat 1. 9. 2012.

Za výbor jK Pravčice, o. s. Hana Pěnčíková

Rozhovor s Martinem Malinou, předsedou Sdružení pro záchranu a obnovu 
Tvrze Kurovice, o činnosti sdružení a budoucnosti kurovické tvrze

Kdy občanské sdružení vzniklo?
Občanské sdružení vzniklo papírově v roce 2008, 

ovšem neoficiálně je zde od roku 2007.

Co se sdružení zatím podařilo?
V podstatě všechno, co se na tvrzi doposud udělalo. 

Organizace kulturních akcí pořádaných jak samostatně, 
tak i ve spolupráci s obcí a místní farností, a také jsme 
dokončili první veřejné prostory – muzeum a pokladnu.

jaké kulturní akce na tvrzi pravidelně pořá-
dáte?

Největší akcí jsou každoroční Historické dny a dnes 
už také soutěž šermířských choreografií Kurovický Mort-
schlag. Tyto akce probíhají ve stejný víkend na začátku 
června. Další akce jsou organizovány ve spolupráci s obcí 
Kurovice: Filipojakubská noc a předvečer svátku Všech 
svatých (známější jako Halloween). Spolu s farností Ku-
rovice a obcí pořádáme také adventní víkendy.

jaké práce budou na tvrzi probíhat teď?
Měla by proběhnout další etapa statického zabez-

pečení spolu s úplným dokončením třetího patra.

Na záchranné práce potřebujete peníze. Kde 
je získáváte?

Vzhledem k architektonické významnosti památ-
ky se nám podařilo uspět v Programu rozvoje venkova 
v  opatření pro obnovu památek, takže jsme mohli 
udělat kus práce na statickém zabezpečení objektu.

Mohou se do záchrany tvrze zapojit i jednot-
livci?

Samozřejmě mohou a také se zapojují. Pořádáme 
vždy víkendové brigády, na kterých se snažíme rekon-
strukci posunout kupředu. Jak zcela výstižně kdysi 
prohlásil jeden člen sdružení: „...podařila se další kap-
ka v moři“.

jaké by mělo být využití tvrze v budoucnu?
V přízemí plánujeme historickou tavernu, která bu-

de v provozu pouze při kulturních akcích, v prvním pat-
ře pak najdeme muzeum a pokladnu a v posledním 
patře společenský sál. V společenském sále budou pro-
bíhat semináře na téma historie, rekonstrukce boje po-
dle starých manuskript. Mohou zde probíhat také svat-
by či jiné kulturní akce s historickou tématikou.

Kdy myslíte, že muzeum a další interiéry tvrzi 
otevřete veřejnosti?

První interiéry budou otevřeny na Historické dny, 
poté budou otevřeny vždy při každé akci. Taneční sál ve 
třetím patře plánujeme otevřít v roce 2013.

2. a 3. června se uskuteční 4. ročník historických 
dnů na tvrzi. Na co se můžou návštěvníci těšit?

Letošní ročník nabídne návštěvníkům vystoupení 
šermířů, kejklířů, mušketýrů, budou předvedeny do-
bové tance. Proběhne také druhý roční soutěže šer-
mířských choreografií Kurovický Mortschlag. Program 
bude opravdu bohatý, všichni jsou zváni.
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MAS – Partnerství Moštěnka řeší tři projekty 
spolupráce a jeden nový podala
MORAVSKé A SLEZSKé OVOCNé STEZKy
„SEDM TVáří OVOCNářSTVí“

Výstupy projektu spolupráce Moravské a slezské ovoc-
né stezky, představením jeho aktivit a ukázkami v terénu 
se zabývala exkurze, která se konala ve dnech 3. a 4. 
května 2012 v Bartošovicích. Pří té příležitosti byla Poo-
derskou jadrničkou pokřtěna publikace „Sedm tváří ovoc-
nářství“, představující sedm oblastí Moravy a Slezska.

V rámci exkurze byly představeny způsoby mapování 
starých krajových odrůd a evidence dříve pěstovaných od-
růd a účastníci se v Bartošovickém sadu a sadu při Stanici 
pro záchranu živočichů seznámili s výsadbou ovocných 
dřevin vhodných pro tuto lokalitu a s péčí o tyto stromy.

„Velmi zajímavé bylo vystoupení Ing. Martina Ko-
touče, který prezentoval výsadby v Jeseníku nad Od-
rou. Příkladná je spolupráce obce, neziskového sektoru 
i podnikatelů při vlastní výsadbě alejí, které spojují jed-
notlivé místní části obce. V praxi jde o aleje jako jeřábo-
vá, ořechová a třešňová, hrušňová a třešňová a mnoho 
dalších včetně remízků“ uvedl Ing. Oldřich Usvald, ma-
nažer MAS Regionu Poodří.

Projekt realizovalo sedm MAS: Nízký Jeseník, Rýma-
řovsko, Region Poodří, Rozvojové partnerství regionu 
Hranicko, Partnerství Moštěnka, Bojkovsko a MAS Hor-
ňácko-Ostrožsko a je propagován na webových stránkách 
www.ovocne-stezky.cz.

NOVá ENERgIE PRO REgIONáLNí ZNAčKu
REgIONáLNí ZNAčKA HANá ZíSKALA PRO SVOu 
PROPAgACI NOVOu ENERgII

Zviditelnit místní výrobky a služby z Hané a obrátit 
k nim pozornost spotřebitelů je cílem nového projek-
tu čtyř místních akčních skupin z Olomouckého kraje. 

Projekt „Nová energie pro regionální značku“ je zamě-
řen na posílení propagace značky HANÁ regionální 
produkt®, která je určena výrobcům tradičních výrob-
ků z Hané, které jsou kvalitní, šetrné k životnímu pro-
středí a jedinečné ve vztahu k regionu.

 „Propagace regionální značky Haná nebyla dosud 
příliš velká, proto je nutné ji hned na začátku hodně posí-
lit. Nakoupíme propagační stánky a pořídíme propagační 
materiály. Vznikne publikace rozhovorů s výrobci, složka 
s  kartičkami o výrobcích, vydáme skládačky a visačky, 
propagační cedule a bannery. Uskutečníme také seminář 
určený všem výrobcům v regionu, kteří by se mohli do 
projektu zapojit,“ řekla manažerka projektu Ing. Milosla-
va Hrušková. V rámci projektu se již uskutečnil jarmark 
regionálních výrobků v lázních Skalka a další tři, napří-
klad koncem července v Dřevohosticích, se připravují.

Celkové náklady projektu jsou 775 tisíc korun, z toho 
téměř 700 tisíc korun pokryje dotace z Programu rozvoje 
venkova LEADER. 

KROjE NAŠICH KRAjů
NOVé KROjE POPuTují MORAVSKýM A SLOVEN-
SKýM FOLKLORNíM SOubORůM A ObCíM

Z nových krojů se budou moci radovat folklorní 
soubory a obce z Hané, Valašska, Záhoří a středoslo-
venské oblasti Gemer-Malohont. Dotace ve výši téměř 
4,5 milionů, kterou získaly 3 moravské a 1 slovenská 
místní akční skupina, umožní zakoupit soubory nových 
krojů, pořídit propagační materiály a uspořádat folklor-
ní a společenské akce.

Realizace projektu s příhodným názvem Kroje našich 
krajů započala v lednu a únoru a potrvá do konce roku. 
Pro 18 folklorních souborů a obcí na území všech míst-

ních akčních skupin zapojených do projektu se pořídí 80 
nových krojů a dokoupením chybějícího vybavení obno-
ví kroje starší. Vydají se také propagační materiály, které 
poutavou formou přiblíží široké veřejnosti region a jeho 
tradiční lidovou kulturu. V současnosti se také nahrává 
společné hudební CD, obsahující lidové písně morav-
ských i slovenských folklorních souborů. „Celý projekt 
budou doprovázet společenské a kulturní akce s živým 
vystoupením folklorních souborů a workshopy tradič-
ních folklorních tanců. Moravští tanečníci se tak budou 
moci naučit Gemerský čardáš či Klenovskú rontouku,“ 
doplnila manažerka projektu Ing. Miloslava Hrušková. 

Hlavním cílem projektu je udržování a propagace 
kulturních tradic, podpora spolkového života v obcích 
a rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu. „Neradi by-
chom, aby tradice moravského folkloru upadly na ves-
nicích v zapomnění. Chtěli bychom přispět k zachování 
místní historie, posílit zájem o region a jeho folklor 
a podnítit vznik venkovských kulturních a společenských 
akcí, které by se mohly stát v regionu tradičními,“ uvedl 
předseda MAS – Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák.

MAS PřIPRAVujE NOVý PROjEKT SPOLuPRáCE
„STuDENTE, NEVáHEj – VENKOVu POMáHEj!“

MAS Partnerství Moštěnka se stala partnerem v při-
pravovaném projektu „Studente, neváhej – venkovu po-
máhej!“. Projekt předpokládá zapojení studentů a mla-
dých lidí obecně do dění v místní akční skupině. 

Byla navázána spolupráce s vysokými školami z Olo-
mouce, Ostravy, Brna, Karviné a Zlína, které vyučují obory 
zaměřené na regionální rozvoj. Záměrem je oslovit stu-
denty, kterým dění v jejich bydlišti není lhostejné a mají 
zájem o praxi v MAS. Studenti budou mít za úkol pracovat 
na tzv. Atlasu aktivit MAS, který bude obsahovat informa-
ce o dotačních projektech a o území MAS obecně, a orga-
nizovat setkání mladých v regionu, které bude spojeno 
s kulturní nebo sportovní akcí. Účelem setkání bude in-
formovat mladé lidi o činnosti MAS a zjistit jejich názor na 
rozvoj našeho území.

Žadatelem projektu je MAS Moravská cesta, partnery 
jsou MAS Regionu Poodří, MAS Podhostýnska, MAS Ob-
čané pro rozvoj venkova, MAS Horní Pomoraví a MAS – 
Partnerství Moštěnka. Zahájení se předpokládá na pod-
zim 2012 a celkový rozpočet projektu činí 952 000 Kč. 
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Už pátým rokem v Hostišové úspěšně funguje ob-
čanské sdružení Horizont Hostišová. Zaměřeno je přede-
vším na ekologické aktivity a podporu a rozvoj kulturní 
a osvětové činnosti v obci.

Kde se vzala myšlenka založit OS?
Úplně na počátku občanského sdružení byla myšlen-

ka postavit rozhlednu. Původně jsme rozhlednu v Hosti-
šové chtěli postavit ve spolupráci s obcí Hostišová a za 
tím účelem mělo vzniknout občanské sdružení, které 
by tyto aktivity mohlo nějakým způsobem koordino-
vat a podporovat. Nakonec ale jsme ale upustili od to-
ho, aby to občanské sdružení bylo takto úzce zaměřeno 
a zaměřili jsme ho šířeji, na práci s krajinou, na zakom-
ponování různých prvků do krajiny i na to, abychom 
nezapomněli na obyvatele Hostišové a pokusili se po-
starat o jejich zábavu a kulturu. Myšlenka začala roz-
hlednou, ale svým způsobem se dá říci, že rozhledna 
žije vlastním životem, staví ji nadšený soukromník a my 
mu fandíme, a Horizont si také žije vlastním životem.

Kolik máte v současnosti členů?
Na začátku nás bylo kolem 15, teď se počet členů se 

ustálil na 12, z nichž nejaktivnější jsou tak 3–4 a ostatní, 
členové i nečlenové, jsou vždy po ruce, když se koná ak-
ce. Příkladem může být dětský karneval, kde těch spolu-
pracovníků je velké množství, a jenom někteří jsou čle-
nové Horizontu.

Kromě dětského karnevalu pořádáte i jiné 
společenské akce.

Od roku 2008 pomáháme organizovat novoroční vý-
stup na Hřeben. Je to turistický sraz uprostřed lesa, který 
pořádá nadšený Edvard Janík ze Lhotky za České turisty. 
A  protože se koná v našem katastru, nabídli jsme mu 
s přípravou této akce pomoc. A velice nerad bych zapome-
nul na jednu velice důležitou věc – spolupráci s holešov-
skými skauty v souvislosti s naším vzpomínkovým pocho-
dem Clay-Eva. Tuto akci také druhým rokem pořádáme za 
přispění MAS – Partnerství Moštěnka, protože je to akce, 
která podle mě přesahuje lokální význam nebo prostor.

Pochod se šel letos po deváté. Můžete ho tro-
chu přiblížit?

U obce Hostišová v roce 1944 v noci ze 13. na 14. 
dubna seskočila paradesantní skupina Clay, která se 
potom přesunula do Bystřice. Téměř před desíti lety 
přišli holešovští skauti s myšlenkou, že bychom na tyto 
naše vojáky, kteří za nás nasazovali své životy, mohli 
vzpomenout tím, že bychom uspořádali noční vzpo-
mínkový pochod a zopakovali si trasu prvního přesunu 
z Hostišové až po Bystříci pod Hostýnem. No a asi před 
4 lety jsme se k nim připojili a pomohli jim trošičku 
rozšířit akční rádius akce. Hlavně jsme ji prodloužili, 

protože původně vedla z Rackové do Bystřice pod Hos-
týnem a my jsme se vrátili až k místu seskoku, kde je 
malý pomníček. Tento rok se nám podařilo velice krásné 
zahájení tohoto pochodu, protože Ministerstvo obrany 
povolilo i symbolický seskok parašutistů. Tradičně byla 
na místě čestná jednotka v uniformách a letos zazněla 
i trojitá dělostřelecká salva. Takže měli jsme to se vším 
všudy a i děti byly spokojené.

jaké další aktivity máte za sebou?
Důležitou součástí naší práce je snaha o to, aby-

chom upravovali krajinné prvky v okolí Hostišové. 
Udržujeme například chodník, který vede mezi Hosti-
šovou a Mysločovicemi. I když dnes po něm opravdu 
chodí jenom stařenky do kostela, myslím, že je důleži-
té, aby se takovéto staré cesty zachovávaly. Kdysi jsme 
zase objevili docela zajímavé, bizardní místo – památ-
níček U zabitého ševca. V předminulém století zde do-
šlo k úkladné vraždě a místo je dodnes označeno ob-
rázkem, který tu nešťastnou událost připomíná. My 
jsme k němu ještě přidali podrobnější informace, které 
se podařilo dohledat v kronikách. Takovým naším ro-
dinným stříbrem je Křížová cesta v přírodě, která vede 
nad Hostišovou. Na její stavbě se podílelo mnoho 
nadšenců nejen z Hostišové a zdobí okraj lesa nad obcí.

Co chystáte na příští rok?
Takovým cílem do budoucna, co bychom mohli 

dělat, jsou vlastně dvě věci. Jednak bychom chtěli v 
obci instalovat informační tabuli, která by informovala 
nejenom o tom, kde Hostišová je a její stručná historie, 
ale přinášela i zajímavosti. Protože tu máme spoustu 
zajímavých míst, na která bychom rádi upozornili 
hlavně cyklisty, kteří jezdí přes Hostišovou. A je škoda, 
že některé věci jim zůstanou ukryty. Druhá věc také 
trošku souvisí s těmi zajímavými místy. Máme tady 
jedno velmi zajímavé místo a to je rozhraní tří panství 
– napajedelského, malenovského a holešovského, jež 
by se dalo symbolicky označit jako rozhraní tří oblastí 
– Valašska, Slovácka a Hané. Toto místo je zatím na-
prosto nezřetelné a není nijak vyznačeno a my bychom 
na tomto místě chtěli udělat takovou malé zastavení, 
odpočinkové místo, kde by právě byla informace o těch-
to třech regionech. Ale to je hudba budoucnosti.

V roce 2009 získala Hostišová ocenění v sou-
těži Vesnici roku Zlínského kraje 2009 za spolko-
vou činnost. Při rozhodování komise jistě význam-
nou úlohu sehrála i činnost Horizontu Hostišová?

Kdykoli skončí nějaká větší akce, tak už
večer přemýšlím, co bychom zase…

Myslím si, že jsme uspěli i díky tomu, že jsme v tom 
roce instalovali křížovou cestu a že jsme do ní zapojili ne-
jenom obecní úřad ale i spoustu občanů z Hostišové nej-
různějšího věku, od těch nejmladších až po ty nestarší. 

V témže roce jste se stal osobností Programu 
rozvoje venkova Zlínského kraje. čím myslíte, že 
jste zaujal porotu?

Myslím, že to bylo tím, že jsem moderoval hostišov-
skou prezentaci a protože jsem věděl, že komise musí být 
nutně unavená po všech těch prezentacích, tak jsem se 
snažil to udělat takovou odlehčenou zábavnou formou. 
A předvedl jsem všechny své dovednosti – od Hostban-
du přes Horizont. Navíc ještě před tím komise byla v My-
sločovicích, kde jsem vystupoval jako vedoucí souboru 
Hlahol, takže mě bylo vidět nejen na jednom místě.

 
Co vy osobně považuje za největší úspěch 

vašeho sdružení?
Myslím, že největším úspěchem našeho sdružení 

byla právě instalace křížové cesty. Ono to nebylo tak 
jednoduché, protože představy různých generací o kří-
žové cestě byly různé. Ta křížová cesta, která je tvořena 
keramickými kachlemi, je v poměrně moderním pojetí 
a u starší generace se z počátku nesetkala s největší dů-
věrou. Ale snažili jsme se to neuspěchat a nechali všech-
ny strany, aby k tomu pověděly, co potřebují, a nakonec 
se zdá, že došlo k jakémusi kompromisu. O křížovou 
cestu se tetinky starají, zdobí ji květinovou výzdobou, 
takže je to hezké. 

jste časově hodně vytížený – ředitel Základ-
ní školy v Mysločovicích, vedoucí folkové kapely 
Hostband, mužského pěveckého sboru Hlahol, 
předseda Horizontu. Kde nabíráte sílu?

To je tak na střídačku. Právě pro jeden soubor u dru-
hého a pro druhý u třetího. Někdy těch akcí je příliš 
mnoho a pak už to trošku skřípe a někdy se i vytrácí ta 
radost. Ale to jsou jen taková přechodná období. Kdykoli 
skončí nějaká větší akce, tak už večer přemýšlím, co by-
chom zase… Tak mě moji rodiče namísili a takový jsem.

ROZHOVOR S MICHALEM MyNářEM – PřEDSEDOu ObčANSKéHO 
SDRuŽENí HORIZONT HOSTIŠOVá



Pekařské a cukrářské výrobky
Agrodružstvo Roštění, družstvo

Pekařské a cukrářské výrobky z Roštění jsou mini-
málně z 66 % ze surovin původem z regionu, podíl 
ruční práce na výrobcích je 100 %. Při výrobě se nepo-
užívají směsi, ale jednotlivé komponenty.

Certifikované výrobky: Mrkvový šáteček s povidly, 
tvarohem, Grahamový šátek, Vícezrnný chlebánek, Tru-
bička sněhová

Syrové čerstvé mléko
Agrodružstvo Roštění, družstvo

Syrové čerstvé kravské mléko, které nebylo podrobe-
no žádnému tepelnému ošetření, obsahuje přírodní 
prvky, které posilují obranu imunitního systému a oživu-
jí střevní mikroflóru. Čepuje se ze speciálních automatů.

Družstvo hospodaří na výměře 1200ha zemědělské 
půdy, z toho je 150 ha pastvin a luk a 1050 ha orné pů-
dy.  Produkci mléka zajišťuje 420 kusů dojnic holštýn-
ského plemene.

V sobotu 24. března 2012 se na pražské Kampě již podruhé konalo setkání výrob-
ců, jejichž produkty získaly regionální značku. Jarní „malý“ krajáček nabídl pestrou 
směsici řemeslných výrobků pro praktické použití i jen tak pro radost a sladké i slané 
pochoutky a nápoje z různých koutů celé republiky. Z našeho regionu se Kampského 
krajáčku zúčastnili dva držitelé značky „HANÁ regionální produkt®“: Mgr. Ivana Běla-
řová s Uměleckou keramikou a Pekárna Přílepy s.r.o. s Hanáckým pečivem.

V sobotu 12. května se na zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích konalo 
tradiční Otevírání Poodří a pooderské koštování. Vedle bohatého kulturního progra-
mu se zde se svými výrobky prezentovala místní značka Moravské Kravařsko regio-
nální produkt® a také značka HANÁ regionální produkt®. Návštěvníci tak mohli 
z Hané ochutnat svatební koláčky z Dřevohostic a přírodní ovocný mošt z Mezic.

Značku „HANÁ regionální produkt®“
obdrželo 11 nových výrobců

Značkou HANÁ regionální produkt® může své výrobky na následující dva roky 
označit jedenáct nových výrobců z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a Kroměříž-
ska. Rozhodla tak certifikační komise složená ze zástupců místních akčních skupin, 
sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti, která se sešla ve čtvr-
tek 26. dubna v Července. Poprvé se certifikace účastnila i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
Mezi certifikovanými produkty převážily potraviny a spolu s řemeslnými výrobky rozšíří počet udělených 
certifikátů na třicet devět.

„Velice nás těší zvyšující se počet zájemců o značku 
HANÁ regionální produkt®, protože jejich produkce 
pomáhá udržovat a rozvíjet neopakovatelný charakter 
Hané. Naplňuje se tak smysl certifikace regionálních 
výrobků, který je ve zviditelnění tradičního regionu a v 
podpoře místních výrobců a jejich spolupráce,“ řekla 
regionální koordinátorka značky Vendula Pírková.

Mezi certifikovanými výrobci nově najdeme Pekár-
nu Medlov s Medlovským koblihem, Základní školu 
Šumvald s Šumvalským koláčkem, SANAL, spol. s. r. o., se smaženými bramborovými lupínky a Plumlovským 
chlebem, Hospodářské družstvo Určice, které produkuje jablka, Hospodářství ve dvoře se sýry ze Střemeníčka 
z  kozího, ovčího a kravského mléka a Agrodružstvo Roštění s pekařskými a cukrářskými výrobky a syrovým 
kravským mlékem. Leoš Lechota z Bělkovic-Lašťan a Ing. Ludvík Zapletal z Oseka nad Bečvou budou moci regio-
nální značku používat pro svůj med, Libor Frantík z Troubelic pro ručně kované kovářské výrobky, Josef Dušek 
z Dlouhé Loučky pro slámové brikety a Marta Vaníčková z Olomouce pro ručně vyráběná přírodní mýdla.

Tento rok posílí propagaci značky HANÁ regionální produkt® také projekt „Nová energie pro regionální znač-
ku“. „V rámci tohoto projektu se uskuteční jarmarky 
regionálních výrobků, nakoupí prodejní stánky a pořídí 
propagační materiály. Chceme tak zviditelnit místní 
výrobky a služby a obrátit k nim pozornost spotřebite-
lů,“ dodala manažerka projektu Miloslava Hrušková. 
Slavnostní předání certifikátů se uskutečnilo 19. květ-
na 2012 při příležitosti Zahájení lázeňské sezóny v láz-
ních Skalka. Součástí programu byl také jarmark vý-
robků, které jsou certifikovány značkou HANÁ regio-
nální produkt®.

Nově certifikované
produkty na území MAS-PM

Kampský krajáček – regionální
značky podruhé společně v Praze

Značka HANÁ regionální produkt® 
se představila na Otevírání Poodří
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Program rozvoje venkova a možnosti čerpání dotací do konce současného pro-
gramového období, ale také v období 2014 až 2020, byly tématem dubnového se-
tkání ministra zemědělství Petra Bendla se starosty a zástupci místních akčních 
skupin na zámku v Holešově.

Dvoudenní pracovní návštěvu Zlínska ukončil ministr zemědělství v pátek 6. dub-
na v Uherském Brodě. Během ní se setkal se starosty a zástupci Místních akčních sku-
pin v Holešově a navštívil Zemský hřebčinec v Tlumačově, vinařství Vaďura Polešovice, 
zemědělský podnik Agris Jedovnice a společnost vyrábějící masné a uzenářské výrob-
ky VOMA v Uherském Brodě.

Hlavním tématem setkání ministra Bendla se starosty a zástupci MAS v Holešo-
vě bylo nastavení Programu rozvoje venkova a možnost čerpání dotací v současném 
i nastávajícím programovacím období. Program rozvoje venkova doplňuje dotační 
nástroje strukturální politiky podporou investic v zemědělském a potravinářském 
sektoru, přispívá k zajištění pracovních příležitostí ve venkovských oblastech, zlep-
šuje život obyvatelům malých obcí a napomáhá zlepšit stav životního prostředí. 

Ministr v této souvislosti uvedl, že podporu obcí a zemědělců nelze jednoznačně 
oddělovat, protože společně tvoří venkov. „Do budoucna budeme usilovat o mno-
hem větší provázání projektů a společné zapojení všech aktérů do jejich realizace,“ 
vysvětlil ministr.

Ministr také uvedl, že je velmi důležité i fungování Místní akčních skupin. „Je nutné, 
aby MASky spolupracovaly s obcemi. Aby nedošlo k tomu, že se zájmy MAS postaví nad 
zájmy obcí“. A i v Uherském Brodě zaznělo, že „určitě MAS budou patřit do systému“.

Na rozvoj venkova v příštím období se návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pohy-
buje kolem 101 miliard EUR. Výše národních obálek zatím není stanovena, podle 
Evropské komise (EK) budou peníze přerozdělovány na základě objektivních kritérií 
a výše stávajícího rozpočtu. Ten je pro Českou republiku příznivý, stanovená kritéria 
však směřují spíše na snížení rozpočtu. „Budeme se samozřejmě snažit, abychom 
dostali stejné peníze jako ve stávajícím období, ale je nutné si uvědomit, že v pře-
počtu na plochu zemědělské půdy je rozpočet současného českého PRV podstatně 
nad průměrem unie,“ řekl ministr Bendl. Zdroj: Mze, MT

MAS – Partnerství Moštěnka se zúčastnila
setkání místních akčních skupin v Bruselu

Zástupci MAS – Partnerství Moštěnka se ve dnech 
27. – 28. dubna 2012 zúčastnili setkání místních akč-
ních skupin v Bruselu, které pořádá ENRD – European 
Network for Rural Development. Po úspěšném loň-
ském roce, který byl zaměřen na tzv. nové Místní akční 
skupiny v jednotlivých státech Evropské unie, byly 
tento rok hlavním tématem setkání „Místní rozvojové 
strategie a spolupráce: hlavní přístupy k místnímu 
rozvoji“. Cílem této konference byla výměna zkušenos-
tí a zlepšení kvalit právě v oblasti rozvojových strategií 
a integrované spolupráce jako klíčové oblasti rozvoje. 
Toto setkání se také zaměřilo na tzv. TNC projekty, tedy 
projekty mezinárodní spolupráce.

Konference se zúčastnilo více než 200 místních akč-
ních skupin a více než 400 účastníků, mezi něž patřili or-
ganizátoři, zástupci místních akčních skupin, neziskových 

organizací, ministerstev a členové Evropské komise – DG 
AGRI (Generální ředitelství Zemědělství a rozvoj venkova).

Program byl rozdělen na dvě části. První den probí-
hal v duchu veletrhu, kdy každá členská země měla 
možnost prezentovat své místní akční skupiny a také 
národní síť. Poté následovalo otevřené zasedání a dis-
kuze k vytváření místních strategií a implementaci 
metody LEADER a páteční odpoledne patřilo navazo-
vání spolupráce zahraničních místních akčních skupin 
a hledání témat pro projekty mezinárodní spolupráce. 
Témata byla rozdělena do 7 okruhů a v jejich rámci 
bylo prezentováno více než 50 projektových záměrů. 
Druhý den se konaly workshopy, na nichž účastníci 
konference diskutovali konkrétní projektové záměry. 
Souběžně s těmito workshopy probíhala prezentace 
na téma sestavení rozvojové strategice.

MAS – Partnerství Moštěnka navázala spolupráci 
s  MAS z Francie, Německa, Rakouska a Rumunska, 
s nimiž bude dále jednat o partnerské spolupráci a do 
budoucna o společných projektech.

Konference byla ukončena společným zasedáním, 
na kterém se prezentovaly výsledky dvoudenních pa-
ralelních workshopů, skupinových prezentací a uza-
vřených setkání. Ing. Aneta Hučínová,

projektová manažerka venkova

Ministr zemědělství se na Zlínsku setkal se zástupci venkova



Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ a Integrované strategie rozvoje území „My a svět“ vy-
dává MAS – Partnerství Moštěnka, o. s., Sídlo: Dr. A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice, Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43; tel. 576 115 007, 
www.mas-mostenka.cz, leader@mostenka.cz. IČ: 270 17 010. Připravili: Marie Tesařová ve spolupráci s Týmem MAS-PM. Své příspěvky ke zveřejnění můžete 
zasílat na e-mailovou adresu: marie.tesarova@smarv.cz. Uzávěrka příštího čísla je 15. 12. 2012. Náklad 10.000 ks. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel: 774 724 774. 
Evidenční Číslo periodického tisku je MK ČR E 19084.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

REgIONTOuR 2012 v brně. Spolek pro obnovu ven-
kova ČR, Národní síť MAS ČR a Folklorní sdružení ČR se 
prezentovaly ve společném stánku 12. až 15. ledna na 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně. 
Svého zástupce zde měla i MAS – Partnerství Moštěn-
ka. Návštěvníci měli zájem o informace týkající se pro-
gramu rozvoje venkova (PRV), o možnostech financo-
vání projektů na venkově, rozšíření místních akčních 
skupin a také regionálních značkách. Součástí prezen-
tace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, 
prezentačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a pre-
zentací jednotlivých MAS.

MAS – Partnerství Moštěnka se pravidelně účastní 
akcí zaměřených na rozvoj a prezentaci venkova

Finanční analýza a optimalizace
zemědělského subjektu Farma 
Holešov s.r.o.

Studentská práce z regionu

Jste nadšenými fotografy nebo se vám náhodně po-
dařil krásný snímek? Pak neváhejte a zapojte se do foto-
soutěže, která je věnovaná krásám našeho regionu.

Soutěžní téma: Naše krajina
  Náš venkov a jeho akce
  Naše stavby
Soutěžní kategorie: Děti ve věku do 15 let
  Mládež a dospělí od 16 let

Stačí jen doručit fotografie s dodrženou tematikou 
a místem pořízení na území MAS – Partnerství Moš-
těnka v elektronické verzi na CD nebo DVD nosiči do 

kanceláře MAS (adresa:  Kostelec u Holešova 58, 768 43 
Kostelec u Holešova) a přiložit přihlášku do soutěže 
s  údaji: jméno autora fotografie, věk, soutěžní téma, 
název fotografie, místo pořízení fotografie a kontakt.

Oproti původním pravidlům nepožadujeme foto-
grafie v tištěné verzi. 

Ukončení soutěže je plánováno na 31. srpna 2012 
a vyhlášení vítězů na říjen 2012. Z každého soutěžní 
kategorie i tématu vybere porota 3 nejlepší fotografie. 
1. místo obdrží 1000 Kč, 2. místo 750 Kč a 3. místo 500 Kč.

Pravidla soutěže jsou zveřejněny na webových strán-
kách MAS (www.mas-mostenka.cz) v sekci Projekty MAS. 
Více informací: Marie Tesařová, tel.: 734 435 217, e-mail: 
marie.tesarova@smarv.cz

Do konce srpna běží 2. ročník fotosoutěže „Poznáváme náš region“. 
Najděte zajímavá místa a akce v regionu a podělte se o ně s námi!

Petr Menšík: Radnice v DřevohosticíchObec Kyselovice: Den matek v Kyselovicích

Marie Měchurová: Podzim u přehrady v Přílepích

Cílem bakalářské práce je zhodnocení současné si-
tuace v zemědělství a posouzení finanční situace vy-
braného podniku Farma Holešov s.r.o. 

Problémem většiny zemědělských podniků je od-
byt z rostlinné a živočišné výroby. V dnešní době jsou 
zemědělci válcováni tlakem obchodních řetězců, zpra-
covatelským průmyslem a dovozem levné zemědělské 
produkce nejen z východních zemí světa. Nepříznivým 
trendem českého zemědělství je i neustále rostoucí 
průměrná věková hranice zaměstnanců a zaostávání 
v platech farmářů za platy ostatních odvětví. 

Hlavní činností společnosti Farma Holešov s.r.o. 
je chov jatečného skotu a rostlinná výroba na celkem 
570 ha půdy. Pěstují se zde obiloviny, luštěniny, olej-
natá semena, řepka a krmné plodiny pro krytí vlast-
ních potřeb živočišné výroby. Stájová kapacita objektu 
je cca 360 ks dobytka a je plně využita.

Zhodnocení podniku Farma Holešov bylo provede-
no pomocí finanční analýzy, a to prostřednictvím po-
měrových ukazatelů. Dle vypočtených hodnot lze pova-
žovat společnost Farma Holešov s.r.o. za podnik s dob-
rým „finančním zdravím“. Společnosti byla navržena 
možnost žádat o dotace z českých a evropských fondů 
a  dále možnost využití alternativních energeticky vý-
hodnějších zdrojů tepelné energie.

Marta Fuksová, studentka Evropského 
Polytechnického Institutu, s.r.o

Valná hromada Národní sítě MAS v Rumburku. Ve středu 15. března 2012 se v Rumburku konala Valná 
hromada Národní sítě MAS ČR. Zúčastnili se jí zástupci z 95 MAS z celé republiky, včetně zástupců MAS – Part-
nerství Moštěnka. Na programu byla kromě zhodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 a přípra-
vy plánu práce a schválení rozpočtu na rok 2012 především diskuse o využití metody LEADER v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje. Velká část programu byla věnována upřesňování strategického pozičního doku-
mentu pro přípravu politiky rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014–2020.


