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MAS podpořila nová sportoviště. Projekty spolupráce
zlepší zázemí pro akce spolků, vznikne infocentrum

Vážení čtenáři,
již potřetí vám přinášíme zpravodaj „My a svět“.
MAS – Partnerství Moštěnka rozhodla v úno-

ru o rozdělení dalších více než 7 milionů korun
z programu Leader pro místní žadatele z regionu.
Ve třetí výzvě vybrala 10 z 16 předložených pro-
jektů. Podporu získají projekty na nové víceúčelo-
vé hřiště v obci Kostelec u Holešova, rekonstruk-
ci sportovního areálu TJ Prusinovice, vybudování
nového venkovního volnočasového centra v obci
Dobrčice či rekonstrukci pískového a antukového
hřiště v obci Věžky. Dále pak nová zdravotechni-
ka v MŠ Líšná, rekonstrukce podlahy v sokolovně
v Dřevohosticích a zázemí pro společenské akce
Mysliveckého sdružení Beňov-Prusy.

Atraktivním projektem bude rozšíření expozice
hasičského muzea v Dřevohosticích – v této oblas-
ti zaměřené na ochranu kulturního dědictví získají
podporu akce na rekonstrukci kostela sv. Františka
z Assisi v Beňově, které se nachází v sousedství mí-
stního muzea arcibiskupa A. C. Stojana, a obnova
fary v obci Rymice, která bude sloužit i dalším mí-
stním spolkům. (str. 2)

Další 4. výzva bude zúřadována ještě do pod-
zimních komunálních voleb a bude zaměřena na
podporu zemědělců, agroturistiky, cestovního ru-
chu a na zlepšení vzhledu obcí (str. 4–5).

Kromě hlavního úkolu MAS – výběru projektů
z regionu, jsme uspěli s oběma projekty spolupráce
mezi MAS. Díky jednomu vznikne nová stezka, kte-
rá propojí obce mezi Kostelec a Líšnou. Díky druhé-
mu a ve spolupráci se sousední MAS Podhostýnska
vznikne elektronická brána do kraje – nový turistic-
ký webový portál a také kamenná brána do regionu
– nové informační centrum v Dřevohosticích. MAS
také nakoupí nové zázemí pro činnost spolků. (str. 3)

Kromě těchto základních aktivit se naše MAS
zapojuje do činnosti krajských, národní i evrop-
ské sítě pro venkov. (str. 6) Podílíme se jako part-
ner na zajímavých projektech UNIVES a SMARV
(str. 7) Připravujeme nové akce na podporu pod-
nikání, ale i malé granty na grantovou podporu
spolkového života (str. 8) Naším úkolem je zajis-
tit podmínky spolupráce pro všechny aktivní zá-
jemce v obcích ve prospěch oživení regionu.

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

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy

V regionu MAS – Partnerství Moštěnka je bohatý spolkový a kulturní život. Na fotografiích jsou závody
TJ Jezdec Bochoř, dětské hry v Líšné, volejbal na sportovišti ve Věžkách a hry dětí v Beňově. Právě čin-
nost místních spolků a zlepšení zázemí pro volnočasové akce podporuje také MAS v programu LEADER.
(Pozvánky na letní akce najdete na str. 12.)

Sledujeme přirozeně také jiné dotační progra-
my jako POV, ROP, PRV a snažíme se pomoci ža-
datelům s jejich projekty (str. 9). Například z POV
MMR opět získal podporu společný projekt mi-
kroregionů Moštěnka a Holešovsko „Předávání
dobré praxe regionů Čechy – Morava“. (str. 9)

Od tohoto vydání zpravodaje začínáme před-
stavovat členy MAS – tentokrát dva podnikatele
a dva spolky: Agrodružstvo Roštění, Hanácká ky-
selka, SDH Dřevohostice a Myslivecké sdružení Be-
ňov-Prusy. (str. 10–11). Rádi bychom vás upozor-
nili a vyzvali k zapojení do FOTOSOUTĚŽE „Pozná-
váme náš region“. (Str. 11). Přinášíme také malý
kulturní kalendář některých aktivit pořádaných na-
šimi členy. Byli bychom rádi, kdybychom od příště
mohli prezentovat více akcí a to nejen ve zpravo-
daji, ale také na webových stránkách www.mas-
 -mostenka.cz v sekci: „Akce v regionu“. TSu



MAS – Partnerství Moštěnka vybrala ve 3. výzvě 10 nových
projektů. Zájem byl velký. Všichni žadatelé uspět nemohli
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Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka přija-
la ve dnech od 25. do 28. ledna 2010 ve své 3. výzvě
programu Leader (v rámci 9. kola Programu rozvoje
venkova) celkem 16 žádostí o dotaci – 12 do Fiche 2,
čtyři do Fiche 3. Jednotlivé žádosti prošly kontrolou for-

málních náležitostí, administrativní kontrolou a kontro-
lou přijatelnosti na MAS. Tyto kontroly byly ukončeny
8. února 2010 na jednání programového výboru. Do
termínu 12. února nepředložil 1 žadatel požadované
přílohy a nesplnil tak podmínky kontroly přijatelnosti.

Dne 15. února 2010 se uskutečnilo veřejné slyšení
žadatelů a poté následovalo hodnocení projektů vylo-
sovanými členy výběrové komise. Hodnocení se zúčast-
nilo 9 členů (5 zástupců za neziskový a podnikatelský
sektor, 4 zástupci za veřejnou správu). Šest členů vý-
běrové komise hodnotilo 7 vylosovaných projektů, tři
členové hodnotili 6 vylosovaných projektů. Každý pro-
jekt tak byl obodován 4 hodnotiteli. Výsledky s celko-
vým počtem získaných bodů jsou uvedeny v tabulce.

Dne 16. února 2010 se uskutečnilo jednání pro-
gramového výboru MAS-PM – řídícího orgánu Stra-
tegického plánu Leader, který schválil na základě
pravidel pro hodnocení a výběr projektů aktualizo-
vaných dne 8. února 2010: 
1) převedení nevyčerpané alokace z Fichí 7, 3 a 2

do tzv. Společného balíku; 
2) podporu projektů ve Fichi 2 na prvních šesti mís-

tech a ve Fichi 3 na prvních dvou místech dle vý-
sledků bodování v plné výši požadované dotace;

3) rozdělení financí ve Společném balíku pro žada-
tele na sedmém místě ve Fichi 2 a třetím místě ve
Fichi 3; 

4) Posílení alokace 3. výzvy z alokace roku 2010
do výše požadované dotace obou projektů Ob-
ce Dobrčice a ŘKF Rymice,

5) Projekty SDH Lechotice, Obce Lipová a MS Za-
hnašovice budou doporučeny jako náhradní.
V rámci 3. výzvy mělo být rozděleno celkem cca

7 milionů Kč, po upřesnění alokace roku 2010 to či-
nilo 7.000.892 Kč, tj. 70% alokace roku 2010. Sou-
čet požadované dotace všech přijatých projektů byl
10.513.485,00 Kč. Programový výbor rozhodl o po-
sílení alokace pro 3. výzvu na 7.458.850 Kč. MM

Název žadatele Název projektu Celkový
rozpočet

Dotace Počet
bodů

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově (PRV III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby)
1. Obec Kostelec u Holešova Víceúčelové sportovní hřiště Kostelec u Holešova 1 942 395 1 378 696 1000
2. Myslivecké sdružení

Beňov-Prusy
S námi se děti radují! 151 640 136 476 995

3. Obec Líšná Rekonstrukce MŠ Včelka – zdravotechnika 1 128 800 849 600 955
4. T. J. Sokol Dřevohostice Rekonstrukce podlahy v sokolovně 866 000 779 400 935
5. Sportovně střelecký klub

Věžky
Sportujeme s radostí – Rekonstrukce pískového
a antukového hřiště

435 748 370 385 930

6. TJ Prusinovice Rekonstrukce zázemí sport. areálu TJ Prusinovice 1 573 056 1 337 097 925
7. Obec Dobrčice Volnočasové centrum obce Dobrčice 1 428 232 952 820 920

Náhradní projekty 3. výzvy
8. SDH Lechotice Rekonstrukce hasičské zbrojnice 973 365 774 052 918
9. Obec Lipová Centrum kultury, sportu a vzdělávání 969 086 729 814 873

10. MS Doubrava
Zahnašovice

Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení 272 940 218 352 830

Další nepodpořené projekty z 3. výzvy:
11. Obec Míškovice Kulturní zařízení v obci 671 310 466 397 760
12. TJ Roštění Holdujeme fotbalu aneb zábava není na škodu 497 350 397 880 730
Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic (PRV III. 2. 2. Ochrana kulturního dědictví venkova)

1. SDH Dřevohostice Rozšíření expozice hasičského muzea 277 816 236 143 1050
2. Římskokatolická farnost

Beňov
Rekonstrukce římskokatolického kostela sv.
Františka z Assisi

1 148 000 975 800 860

3. Římskokatolická farnost
Rymice

Fara v obci Rymice – opět v plné kráse 493 480 444 132 830

PŘEHLED ZAMĚŘENÍ PODANÝCH PROJEKTŮ:
Obec Kostelec u Holešova: Víceúčelové sportovní hřiště Kostelec u Holešova
Cílem tohoto projektu je vybudování víceúčelového sportoviště v obci Koste-
lec u Holešova. 
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy: S námi se děti radují!
Nákup zázemí pro pořádání akcí mysliveckého sdružení Beňov-Prusy (polní ku-
chyně, stan).
Obec Líšná: Rekonstrukce MŠ Včelka – zdravotechnika
Rekonstrukce sociálního zázemí, zázemí vývařovny, nových rozvodů vody, ná-
kup bivalentního zásobníkového ohřívače vody, výměna obkladů a dlažeb, in-
stalace nových plynových kotlů.
T. J. Sokol Dřevohostice: Rekonstrukce podlahy v sokolovně
Kompletní výměna stávající parketové podlahy za novou.
Sportovně střelecký klub Věžky: Sportujeme s radostí – Rekonstrukce
pískového a antukového hřiště
Cílem projektu je rekonstrukce pískového a antukového hřiště v obci Věžky, kte-
rá jsou naprosto nevyhovující pro akce pořádané SSK Věžky a jinými subjekty
pro veřejnost.
TJ Prusinovice, o.s.: Rekonstrukce zázemí sportovního areálu TJ Prusinovice
Cílem tohoto projektu je rekonstrukce šaten fotbalového klubu, podlahy inte-
riéru, vnitřních a venkovních omítek včetně oken. 
Obec Dobrčice: Volnočasové centrum obce Dobrčice
Stavba volnočasového centra obce, která je členěna na čtyři stavební objek-
ty – kiosek se sociálním zařízením, zastřešení stolů, zastřešení hudby, taneč-
ní plocha k využití i pro sport.
SDH Dřevohostice: Rozšíření expozice hasičského muzea
Projekt je zaměřen na rozšíření hasičského muzea v městyse Dřevohostice.
Jedná se o rozšíření o další místnost expozice z důvodu nedostačujících pro-
stor pro výstavu historických strojů hasičské techniky. Jedná se o uložení ve-

Vysvětlivky:             podpořené projekty neúspěšné projekty

dení vody, ústředního topení, elektroinstalace a povrchových úprav kleneb
a zdiva v určené místnosti pro rozšíření muzea v podzámčí.
Římskokatolická farnost Beňov: Rekonstrukce římskokatolického koste-
la sv. Františka z Assisi
Cílem projektu je rekonstrukce vnějších a vnitřních omítek, trhlin vzniklých po-
klesem objektu a klempířských prvků, které jsou značně poškozené.
Římskokatolická farnost Rymice: Fara v obci Rymice – opět v plné kráse
Projekt je zaměřen na dokončení sociální místnosti (vybavení sanitární tech-
nikou), podlah z PVC téměř v celém objektu, zateplení a aplikaci nové fasá-
dy a pořízení nového závěsného kotle.
SDH Lechotice: Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Podstatou projektu je kompletní rekonstrukce dvou místností pro SDH Lecho-
tice, které se nacházejí v budově obecního úřadu. Taktéž bude provedena ob-
nova výjezdu z hasičské zbrojnice, obnova chodníku a zeleně. Dále budou in-
stalovány nové bezpečnostní ocelové garážové vrata a informační vitríny před
objektem hasičské zbrojnice.
Obec Lipová: Centrum kultury, sportu a vzdělávání
Předmětem projektu je rekonstrukce kulturního domu, v které spočívá výmě-
na oken, vstupních dveří, které jsou v nevyhovujícím stavu, dále malé nesta-
vební úpravy interiéru, nákup a instalace vybavení kulturního domu, rekon-
strukce dětského hřiště (oplocení, rozšíření plochy dětského hřiště, instalace
hracích prvků, výsadba zeleně, apod.)
MS Doubrava Zahnašovice: „Pán střelců: Dvě věže“
Cílem projektu je rozšíření střelnice o „Lovecké kolo“ a výsadba nové zeleně.
„Lovecké kolo“ je typická nízká a vysoká věž (od toho název projektu).
Obec Míškovice: Kulturní zařízení v obci
Projekt je zaměřen na nákup vybavení kulturního zařízení v obci Míškovice
(stoly a židle).
Tělovýchovná jednota Roštění: Holdujeme fotbalu aneb zábava není na škodu
Projekt je zaměřen na rekonstrukci umýváren a toalet, které se nachází v zázemí
šaten. Dále se v projektu zaměřuje na nákup nové fotbalové střídačky za stávající.

MAS připravuje podmínky pro spolupráci všech zájemců v obcích společného regionu:

Uspěli jsme s oběma projekty spolupráce v LEADERu

Setkání partnerských MAS k novému
projektu ovocných stezek v Beňově

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali
o podaných projektech spolupráce. V současné době
již víme, že byly Státním zemědělským intervenčním
fondem schváleny k podpoře. Proto začínáme s rea-
lizací prvních aktivit jednotlivých projektů.

SPOLEČNĚ A KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PO STEZKÁCH
V tomto projektu jsou našimi partnery MAS Níz-

ký Jeseník (Moravskoslezský kraj) a MAS Společná
cesta (Jihomoravský kraj). Projekt je rozdělen na dvě
části. První aktivitou projektu je vytvoření soupisu kul-
turních památek v regionu MAS – Partnerství Moš-
těnka. V budoucnosti bude oslovena každá obec na
území MAS-PM a dojde k zmapování kulturních pa-
mátek a památek místního významu, jejich stavu, vy-
užitelnosti apod. Cílem je vytvořit dokument, který by
souhrnně pojednával o stavu památek v regionu a ta-
ké abychom měli ucelený přehled pro využití k rozvo-
ji turistického ruchu. Druhou aktivitou, která se bude
realizovat až v příštím roce, je vybudování pěší stezky
z Kostelce u Holešova, přes Pacetluky, Prusinovice do
Líšné a zpět. Tímto krokem chceme spojit místními
stezkami dva kraje (Olomoucký a Zlínský), ale také
dva mikroregiony (Moštěnku a Holešovsko).

KRAJ POD HOSTÝNEM OŽÍVÁ – VČASNÉ
INFORMACE, ZÁZEMÍ A PROPAGACE PRO

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
V tomto projektu je žadatelem sousední MAS Pod-

hostýnska. MAS – Partnerství Moštěnka je partnerem.
Cílem je nakoupit a vytvořit vhodné zázemí pro zkva-

litnění a rozvoj společenských a kulturních akcí v obou
regionech. Projekt je rozdělen na několik aktivit. První
aktivitou bude nakoupení zázemí pro pořádání kul-
turních a společenských akcí (velkoprostorový stan,
dřevěné podium, dřevěné stánky, skákací hrad, nůž-
kový stan a ozvučovací technika). Toto zázemí si bu-
dou moci zástupci pořadatelů vypůjčit na pořádání
svých akcí. Jakmile bude zázemí nakoupeno a bude
možné ho využívat, budeme vás informovat na našich
webových stránkách www.mas-mostenka.cz. Pro
Moštěnku je velmi důležitý krok v rámci projektu také
vytvoření venkovského informačního centra na zámku
v Dřevohosticích. Současně bude také ve vedlejší míst-
nosti vytvořena zasedací místnost – společenský sál.

Dalším společným výstupem bude informační
portál o území MAS – Partnerství Moštěnka a MAS
Podhostýnska. Bude zaměřen na informování ob-
čanů o kulturních a společenských akcích v obou
regionech. Chceme, abyste měli veškeré informace
pohromadě a nemuseli navštěvovat několik inter-
netových stránek obcí apod. Současně také bude
na zámku umístěna webová kamera, která bude
snímat okolí zámku. Kdykoliv během dne se mů-
žete podívat na web a zjistit, jak to v okolí zámku
vypadá.

O dalších krocích v rámci realizace projektu vás
budeme informovat v dalším čísle zpravodaje „My
a svět“. LB

Zástupci sedmi partnerů budoucího projektu spolupráce „Moravské a slezské ovocné stezky“, který má za cíl propojit
Jeseníky s Karpaty a poukázat na význam ovocných stromů v krajině i v obcích, se poprvé společně sešli v pátek 9. dubna
v klubovně zahrádkářů v Beňově. Projekt iniciovala MAS Opavsko, která v současnosti již uskutečňuje projekt se sousední
MAS Krnovsko „Ovoce k lidem, lidé do sadů“. Na novém projektu se má podílet 7 MAS: Nízký Jeseník (MSK), Rýmařovsko
(MSK), Region Poodří (MSK), Rozvojové partnerství Regionu Hranicko (OK), Partnerství Moštěnka (OK/ZK), Bojkovsko (Hostě-
tín, ZK) a MAS Horňácko-Ostrožsko (ZK/JMK). Za MAS – Partnerství Moštěnka vystoupili starosta Ivo Pitner, místostarostka
Hana Bělařová, kteří seznámili přítomné s aktivitami obce při výsadbě zeleně a obnově krajiny, ekolog Stanislav Mudra,
místní rodák Karel Stojan, který je ředitelem KAZV Olomouckého kraje a předseda MAS Tomáš Šulák. Projekt bude pře-
dložen do 10. kola PRV IV.2.1. Projekty Spolupráce. O projektovém záměru více na www.ovocne-stezky.cz

Setkání partnerských MAS v klubovně zahrádkářů v Beňo-
vě. Společně připravujeme nový projekt na vytvoření ovoc-
ných stezek z Jeseníků po Karpaty.

MAS – Partnerství Moštěnka bude až do roku 2013 rozdělovat ročně cca 10 milionů korun pro místní projekty v evrop-
ském programu Leader, který řídí ministerstvo zemědělství. Region MAS-PM se nachází v samotném středu Moravy a tvo-
ří jej 22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a 23 obcí mikroregionu Holešovsko a okolí ve Zlínském kraji.

Pořízené publikace



54

Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region
Hlavní opatření
III.2.1.1.

Vedlejší opatření
III.2.1.1.

Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhle-
du obcí

Občanské vybavení a služby
záměr a) občanské vybavení a služby
záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové,
enviromentální a církevní aktivity

Cíl fiche: Zlepšení vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury s návaznou
občanskou vybaveností a službami, což povede k rozvoji celého regionu.
Charakter: Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích. Zajištění rozvo-
je bydlení ve venkovských obcích. Zlepšení dopravní infrastruktury. Internetizace
a využití nových informačních technologií.
Oprávnění
žadatelé:

Obce; Svazky obcí;  Nestátní neziskové organizace (občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace); Zájmová sdru-
žení právnických osob jsou-li jejich členy obce, svazky obcí; Cír-
kve a jejich organizace.

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč;
Max. 2.000.000 Kč (v případě III.2.1.1. záměr c) 1.500.000 Kč)

Výše dotace: Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace.
DPH není pro obce a plátce DPH způsobilý výdaj.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 1, část 23

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

Vedlejší opatření
III.1.1.

Modernizace zemědělských podniků
záměr a) Investice do budov, staveb a technologií pro živočiš-

nou výrobu
záměr b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostli-

nou výrobu

Diverzifikace činností nezemědělské povahy
záměr a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy
záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na bio-

masu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarova-

ných boipaliv
Cíl fiche: Modernizace zemědělských podniků v živočišné i rostlinné výrobě s mož-
ností diverzifikace zemědělské činnosti, s možností modernizace kotelen a výtopen
na biomasu, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkuren-
ceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu.
Charakter: Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj malé-
ho a středního podnikání. Podpora místních produktů. Obnova původního rázu kra-
jiny. Rozvoj využití a zpracování biomasy.
Oprávnění
žadatelé:

Zemědělský podnikatel;
Podnikatelský subjekt, který je vlastněn z většiny zemědělskými
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, vý-
kony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výro-
bou a při kterých se využívají prostředky nebo zařízení sloužící ze-
mědělské výrobě

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými ze-

mědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých
výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevý-
hodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investi-
ce pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než zne-
výhodněných oblastech, 40 % způsobilých výdajů pořízené
ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných
oblastech.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 5, část 23

Fiche 7a: Krok za krokem po zelené
Hlavní opatření
II.2.4.2.

Vedlejší opatření
I.1.2.1.

Vedlejší opatření
I.1.2.3.

Neproduktivní investice v lesích
záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů

Lesnická technika

Lesnická infrastruktura
záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy

lesních cest nad 2m šíře, včetně souvisejících objektů
záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy

zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně sou-
visejících objektů

záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opra-
vy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení
sloužících lesnímu hospodářství

Cíl fiche je zvýšit společenskou hodnotu lesů. V menší míře jsou záměrem sou-
visející drobné investice do lesní infrastruktury.
Charakter: Obnova původního rázu krajiny. Podpora místních produktů. Rozvoj vy-
užití a zpracování biomasy. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií.
Oprávnění
žadatelé:

–  Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
–  Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozem-

ků určených k plnění funkcí lesa
Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Maximální výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je

stanovena dotace.
Maximální výše dotace dle podopatření I.1.2.1. a I.1.2.2. na
jednoho příjemce dotace za období 2007–2013 se řídí pravid-
lem „de minimis“

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 7, část 23

Fiche 7b: Krok za krokem po zelené
Hlavní opatření
II.2.4.2.

Neproduktivní investice v lesích
záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů

Cíl fiche je zvýšit společenskou hodnotu lesů.
Charakter: Obnova původního rázu krajiny. Podpora místních produktů.
Oprávnění
žadatelé:

–  Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
–  Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozem-

ků určených k plnění funkcí lesa.
Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanove-

na dotace
Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 7, část 23

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

Vedlejší opatření
I.3.4.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům

Využívání poradenských služeb

Cíl fiche: Zavádění místních produktů a přidávání hodnoty zemědělským a po-
travinářským produktům v souvislosti s podporou rozvoje zemědělství, inovačních
procesů a zkvalitňování technologií, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti pod-
niků, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu.
Charakter: Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Pod-
pora místních produktů. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií.
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 definici mikro, malé-
ho a středního podniku

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů
Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 6, část 23

Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
Hlavní opatření
III.1.3.

Vedlejší opatření
III.1.1.

Vedlejší opatření
III.1.2.

Podpora cestovního ruchu
záměr b) ubytování, sport

Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniků

Cíl fiche: Podpora rozvoje cestovního ruchu, volnočasových aktivit prostřednic-
tvím diverzifikace činností nezemědělské povahy a zakládání podniků.
Charakter: ubytovacích a stravovacích kapacit s ohledem na rozvoj cykloturisti-
ky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Rozvoj malého a středního podniká-
ní venkovského charakteru. Podpora místních produktů.
Oprávnění
žadatelé:

–  Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské vý-
robě (pro zemědělské podnikatele lze uplatnit hlavní opa-
tření + vedlejší opatření III.1.1.)

–  Nezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud mají krat-
ší než dvouletou historii podnikání v cestovním ruchu 

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše dotace: Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro

opatření III.1.3. Malé podniky 60 %, střední podniky 50 %,
velké podniky 40 %.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 4, část 23

Číslo
fiche

Název
fiche

Hlavní opatření
PRV

F1 Pohledné vesnice – krásnější region III.2.1.1.
F4 Nové příležitosti podnikání a agroturistiky III.1.3.b)
F5 Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina I.1.1.1.
F6 Pravidla moštárny – síla chuti I.1.3.1.
F7 Krok za krokem po zelené II.2.4.2.

Úterý 8. 6. 2010 Kostelec
u Holešova

Seminář pro žadatele k 4. výzvě,
po skončení valného shromáždění

Pondělí 29. 6. 2010 Kostelec u H. Konzultační den pro žadatele k 4. výzvě
Čtvrtek 2. 9. 2010 Kostelec u H. Konzultační den pro žadatele k 4. výzvě
Tyto termíny jsou předběžné. Bude záležet na termínu schválení výzvy na CP SZIF.

Čtvrtek 30. 9. 2010 KuH Jednání programového výboru:
mj. losování hodnotitelů

Čtvrtek 30. 9. 2010 KuH Seminář a školení pro členy výběrové komise
Středa 6. 10. 2010, 8.00 KuH Veřejná prezentace žadatelů
Středa 6. 10. 2010, 11.00 KuH Jednání výběrové komise – hodnocení
Čtvrtek 7. 10. 2010 KuH Schvalování výběru projektů programovým výborem

Čtvrtek 7. 10. 2010 KuH Valné shromáždění členů MAS – informace o vý-
sledcích 4. výzvy

Pondělí 13. září – čtvrtek 16. září 2010 Kostelec u Holešova 58 9.00 – 15.00
Pátek 17. září 2010 Kostelec u Holešova 58 8.00 – 14.00

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webových strán-
kách. Klíčovými termíny jsou:

Termín předkládání žádostí:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

V jiné dny jsou manažeři a poradci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo
lze domluvit setkání na kontaktech uvedených ve výzvě a na webu.

Připravujeme 4. podzimní výzvu MAS – Partnerství Moštěnka
Přestože 4. výzva ještě není oficiálně schválena ze strany CP SZIF, podle doho-
dy programového výboru MAS-PM budou vyhlášeny fiche 1, 4, 5, 6, 7a + 7b.
Je možné, že do doby vyhlášení výzvy dojde k mírným změnám a doplněním:
Termín vyhlášení výzvy: cca 25. června 2010
Termín příjmu žádostí: Od 13. do 17. září 2010 do 14 hodin
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Kostelec u Holešova 58, 768 43
Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají
místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území 45 obcí: Beňov,
Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěni-

ce, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova Lhota, Rad-
kovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kra-
ji. Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovice, Pa-
cetluky, Horní Lapač, Kurovice, Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Pří-
lepy, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, Pravčice, Kyselovice,
Žalkovice, Racková a Lukoveček ve Zlínském kraji.
Alokace: Výše alokace pro MAS-PM na rok 2010 je cca 11,9 milionu Kč, z to-
ho pro opatření IV.1.2. činí cca 10 milionů Kč. Pro 4. výzvu je určeno 25 % alo-
kace roku 2010, tj. cca 2.542.424 Kč a případně nedočerpaná alokace po ad-
ministraci 3. výzvy. Žadatelé mohou předkládat ve 4. výzvě své projekty v rám-
ci fichí 1, 4, 5, 6 a 7.

Oblasti podpory:

Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů

na Regionálním odboru (RO) SZIF v Olomouci. Předpokládaný termín registra-
ce je říjen 2010 v rámci 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.

Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nej-
zazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a ná-
sledně na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel
předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 14 dní před termínem
odevzdáním na RO SZIF. 

Způsob podání:
Projektové žádosti včetně osnov a povinných příloh předává v termínu vý-

zvy osobně statutární zástupce žadatele, s dokladem o zvolení, jmenování či
jiném způsobu delegace, nebo osoba pověřená úředně ověřenou plnou mocí
od statutárního zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projektu a všech povinných příloh je
předkládána v jednom vyhotovení v písemné podobě a zároveň 1x na CD ve
formátech *.doc a *.pdf.

Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádost-

mi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpoře-
ných projektů bude limitován výší alokace na danou fichi. Pokud nebude pro jed-
nu fichi dosažena výše stanovené alokace, budou finanční prostředky převedeny
na projekty pro další fiche. Preferenční kritéria jsou uvedena v SPL a v každé fichi.

Hodnotitelé budou losováni z řad členů výběrové komise na jednání pro-
gramového výboru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zástup-
ců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.

Zvláštní ustanovení:
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby,

je požadováno jako příloha čestného prohlášení žadatele stanovisko přísluš-
ného stavebního úřadu, že pro realizaci projektu není potřeba stavební povo-
lení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující sta-
vební povolení. Toto stanovisko jen v případě, že jsou součástí projektu stav-
by, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní úpravy.

Administrace výzvy:

Podrobnosti jsou zveřejněny na www.mas-mostenka.cz / Program
LEADER / Aktuální výzva č. 4 TSu
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Akce, kterých se zástupci MAS v první polovině roku 2010 zúčastnili:

Národní síť MAS hodnotila v Mělníku své aktivity
Společně měníme a rozvíjíme venkov: projekt míří do finále

Valná hromada Národní sítě MAS se uskutečni-
la po třech loňských moravských akcích v Zábřehu,
Hradci nad Moravicí a Holešově ve středočeském
Mělníku. 15. a 16. března přijela do zdejšího hote-
lu Ludmila více než stovka zástupců 68 místních
akčních skupin. Členy NS MAS je 117 MAS z celko-
vého počtu 151 evidovaných. Podporu v programu
Leader 2007–13 přitom získalo 112 MAS a další se
účastní projektů spolupráce.

Akce se zúčastnil předseda MAS-PM Tomáš Šu-
lák, který celé jednání moderoval, a manažerka
MAS Marie Mlčáková.

V úvodu konference vystoupili ministr pro místní
rozvoj Rostislav Vondruška a vrchní ředitel sekce roz-
voje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč.
Ministr ocenil potenciál MAS, které vnímají komplex-
ně život na venkově a snaží se přispět k jeho rozvoji.
Nastínil možnost účasti MAS na destinačním mana-
gementu pro cestovní ruch a zmínil také dotační pro-
gramy svého rezortu (podpora hospodářsky slabých
regionů). Vrchní ředitel Sekáč předestřel budoucnost
společné zemědělské politiky a kohezních fondů po
roce 2013. Zdůraznil, že národní i evropskou politiku
pro venkov po roce 2013 je třeba začít ovlivňovat již
nyní a metoda LEADER je z pozice Evropy vnímána
velmi pozitivně. Přítomni byli také Eduard Kavala za
SPOV ČR a Jan Záhorka za Agrární komoru ČR.

ROZVOJ PROFESNÍ ORGANIZACE MAS 
NS MAS řešila zejména nové aktivity svého pro-

fesního rozvoje. Z hlavních závěrů valné hromady

lze zmínit zvýšení členských příspěvků, které po-
slouží mj. k většímu zapojení do evropské sítě míst-
ních akčních skupin ELARD, vytvoření nové vlastní
propagace včetně cizojazyčné a bude to také ná-
stroj pro předfinancování projektů.

Předseda Národní sítě MAS František Winter
(MAS Horní Pomoraví) zdůraznil, že je potřeba for-
mulovat vizi MAS po roce 2013. Bývalý předseda sí-
tě Petr Sušanka (MAS Vladař) zase plédoval za od-
stranění bílých míst na mapě ČR, kde nepůsobí míst-
ní akční skupiny, a pomoci těmto regionům, které
nebyly vybrány do Leaderu, v projektech spolupráce.
Jiří Krist (MAS Opavsko) pak seznámil s podrob-
nostmi projektu LEADERUS, prostřednictvím kterého
bude Národní síť MAS a jednotlivé MAS ve svých re-
gionech poskytovat poradenství „Zelená úsporám“
na zlepšení životního prostředí. Pavel Šaradín z Uni-
verzity Palackého představil projekt „Olomoucké vy-
soké školství partnerem moravského venkova“.

HODNOCENÍ ČINNOSTI A SPOLUPRÁCE
Upřesňování těchto vizí a nových aktivit prová-

zelo hodnocení činnosti sítě v uplynulém roce. Před-
seda Winter informoval o jednáních výboru, který se
schází každý měsíc v různých krajích země. NS MAS
se podařilo získat zastoupení v monitorovacím vý-
boru EAFRD. Podařil se přesun prostředků z osy I.
do IV. osy a dovýběr dalších 32 MAS. Tematická pra-
covní skupina Leader začala pracovat jako podvý-
bor LEADER v organizační struktuře Celostátní sítě
pro venkov. O aktivitách této skupiny v připomínko-

vání pravidel IV. osy následně referoval Jan Florian
(MAS Český Západ).

Winter zmínil i úspěšné akce v roce 2009: LEA-
DERFEST v Hradci nad Moravicí (MAS Opavsko), pre-
zentaci NS MAS na Zemi živitelce a Národní konfe-
renci VENKOV 2009 v Holešově (MAS – Partnerství
Moštěnka), kde se podařilo poprvé propojit účast
všech sektorů venkova – obcí (SPOV), regionů (NS
MAS), zemědělců (AgK), krajů a řídícího orgánu
MZe včetně jejích agentur v regionech a platební
agentury SZIF a partnerů z MMR.

NS MAS zpracovala úspěšnou publikaci „Dotač-
ní možnosti pro obce“. Kromě již zmíněné PS Lea-
der působí v rámci sítě komise pro medializaci pod
vedením Petra Sušanky. Komisi pro mezinárodní spo-
lupráci vede Jitka Doubnerová – tři zástupci sítě pra-
cují v komisích ENRD (Evropská síť rozvoje venkova):
implementace přístupu zdola nahoru, zachování
inovativního a experimentálního charakteru LEADE-
Ru a implementace projektů spolupráce. Předseda
Winter přednášel na mezinárodních konferencích na
Slovensku (21. 10.) a v Polsku (4. – 5. 12.)

NS MAS podepsala v roce 2009 partnerské
smlouvy s MZe (28.8.) a MMR (18.11.) a v roce
2010 to bude smlouva s Asociací krajů ČR. Připra-
vuje se i s Asociací regionálních značek a Asociací
zdravých měst. NS MAS zřídila svá krajská sdružení,
z toho tři již mají právní subjektivitu – Královéhra-
decký, Olomoucký a Jihomoravský. Poslední dvě
jmenované již uspěly se vzdělávacími projekty v PRV
III.3.1. TSu

Cíle Národní sítě Místních akčních skupin pro rok 2010
• i nadále aktivně připomínkovat pravidla Osy IV.
• spolupracovat s MZe a SZIF na zjednodušení čerpání evropských fondů
• snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů
• snažit se o navýšení alokace pro Osu IV.
• zapojit se do všech aktivit Celostátní sítě pro venkov
• uzavřít partnerské smlouvy, které jsou rozjednané
• podporovat aktivity jednotlivých pracovních skupin a komisí při NS MAS
• prosazovat metodu LEADER na regionální úrovni
• propagovat činnost NS MAS ČR a jejich členů na národní i mezinárodní úrovni
• aktivně spolupracovat se svými partnery a naplňovat partnerské smlouvy
• otevřít otázku financování venkova po roce 2013
Podrobnosti najdete na: www.mas-mostenka / Aktivity MAS / Národní síť MAS

Plán akcí Krajského sdružení NS MAS v OK 2010:
1) Realizace projektu PRV III.3.1. „Propojování místních

akcí rozvoje venkova v Olomouckém kraji“
2) Jednání s KÚOK o předfinancování projektu PRV a dal-

ší podpoře MAS v OK
3) Spolupráce s MZe a SZIF ve IV. ose PRV / Leader (spo-

lečné semináře, připomínkování pravidel)
4) Propagace MAS a spolupráce v rámci CSV OK (publikace)
5) Podpora spolupráce MAS s UP (konference květen) 
6) Uspořádání česko-slovenské konference „Partnerství Leader 2010“

(s podporou CSV) – prezentace MAS OK (květen)
7) Účast MAS a společná prezentace na Zemi živitelce (srpen)
8) Účast MAS na dožínkách OK (společně s KAZV a CSV) (září?)
9) Vyjednání podpory pro MAS v POV OK 2011, DT4 Leader

10) Zpracování návazného projektu PRV III.3.1. (říjen)
Schváleno na jednání KS NS MAS ČR v OK, 4. března v Olomouci

Ve druhé polovině měsíce března se uskutečnila ve všech regionech České re-
publiky společná školení zástupců centrálního pracoviště SZIF, pracovníků regio-
nálních odborů SZIF a manažerů místních akčních skupin. Stalo se tak po dvou le-
tech od spuštění programu. Za účasti pracovníků agentur pro zemědělství a ven-
kov si aktéři IV. osy Programu rozvoje venkova vyměňovali zkušenosti při vnímání
a aplikaci programu Leader. Na úvod se prezentoval jeden z pořadatelů – Národ-
ní síť MAS ČR a poté prezentovali metodiku jednotlivých opatření PRV IV.1.1.,
IV.1.2. a IV.2.1. pracovníci CP SZIF. Nejinak tomu bylo v Přerově, kde se seminář
konal 22. března pro Olomoucký a Zlínský kraj. Ze severu regionu se s výjimkou
jedné MAS zúčastnili zástupci všech dalších 11 vybraných MAS, ze Zlínského kra-
je se zúčastnili zástupci pouze 7 MAS z 12 vybraných. V Olomouckém kraji se před
společným seminářem konalo 4. března jednání Krajského sdružení NS MAS, kde
si manažeři MAS vyjasnili své postoje a zkušenosti vůči platební agentuře.

Společný seminář MAS a SZIF přispěl přinejmenším k výměně názorů mezi struk-
turami IV. osy a sjednocení pohledů na administraci programu, i když řadu kroků
budou vnímat různé strany rozdílně. „Cílem akce je zajistit stejný postup na všech
regionech SZIF vůči MAS a zajistit vícestranný informační tok mezi MAS a SZIF,“
uvedl předseda NS MAS František Winter. Řada problémů se objevuje náhle a mu-
sí se řešit individuálně. Vedoucí metodiky IV. osy PRV Kateřina Adamcová nicméně
konstatovala, že se všemi problémy se musí SZIF a MAS rozumně vypořádat.

Podrobnosti najdete na: www.mas-mostenka / Aktivity MAS / Národní síť MAS

Společné semináře SZIF a MAS v regionech:
Nová zkušenost v řízení programu LEADER

Projekt Společně měníme a rozvíjíme venkov –
SMARV míří do finále. Do dnešních dnů bylo reali-
zováno 8 z 10 plánovaných seminářů a exkurzí, kte-
ré zaujaly širokou veřejnost.

Od června loňského roku jsme připravili řadu za-
jímavých témat. Prvním z nich bylo předávání zku-
šeností o projektech občanské vybavenosti mezi
manažery MAS z celé Moravy. V záři jsme se setka-
li na Rusavě s podnikateli a společně jsme probrali
jejich potřeby při přípravě projektů s dotační pod-
porou právě v jejich oblasti podnikání. V říjnu se ko-
nal v Prusinovicích seminář pro účetní a zástupce
obcí, kterého se účastnili zejména ti, co se připravu-
jí čerpat získané dotační prostředky. Přišlo velké
množství zájemců, které na těchto akcích běžně ne-
potkáváme. O to zajímavější byla diskuse o jejich
zkušenostech ve finančních oblastech. Společně
jsme diskutovali o postupech řízení projektů a jejich
správném vyúčtování. V listopadu přišly na řadu se-
mináře na území našich partnerů – MAS Vizovicko

a Slušovicko. Na městském úřadě ve Vizovicích se
odehrál klasický seminář o základech projektového
řízení. Poznali jsme nové kolegy z různých nezisko-
vých organizací, kteří naše akce poté navštívili ještě
několikrát. Na závěr roku se uskutečnil v Loukově
zajímavý blok věnovaný pracovním skupinám a za-
pojení dětí do přípravy a realizace projektů na ven-
kově. Připravený workshop pomohl mnohým s reál-
nou situací v jejich obcích a za přítomnosti lektora
připravili šablonu, kterou využili pro přípravu vla-
stního projektu.

Nový rok 2010 jsem zahájili v lednu první akcí
v obci Věžky, kde jsem se setkali s kolegy z MASek
v našem regionu a věnovali se tématu plnění strate-
gií našeho území a jejich vlivu na naplňování moni-
torovacích indikátorů PRV. Na konci února jsme na-
vštívili obec Lipová a společně se věnovali velmi dů-
ležitému tématu výběru dodavatele pro veřejné
zakázky a problematice stavebního řízení. Přítomní
zástupci obcí přitom probrali mnoho praktických pří-
kladů ze své praxe, které jsme společně s lektorem
rozebrali a připravili se tak na další etapy realizace
dotací v našich obcích. Poslední akcí byla exkurze pro
zástupce škol v našem regionu. Začínali jsme společ-
ně v ZŠ ve Staré Vsi a postupně navštívili školy v Be-
ňově a obci Neubuz u Slušovic. Pro všechny byl celý
den velmi inspirující, protože jsme diskutovali o růz -
ných způsobech přístupu k obnově a využívání těchto
historických školních budov a jejich okolí.

Poslední dvě akce připravujeme na duben a kvě-
ten. Jeden ze seminářů bude v Horní Moštěnici a bu-
de věnovaný tématu cestovního ruchu a to především
pěším trasám a naučný stezkám na území našeho re-
gionu a má podtitul „Křížem krážem Moštěnkou“.

Účastníci se seznámí s možností využití tematického
zaměření tras a vhodného spojení s historickými a pří-
rodními zajímavostmi z našeho okolí. Na semináři vy-
stoupí odborníci z regionu a půjde zároveň o burzu
nápadů k oživení cestovního ruchu a veřejné projed-
nání budoucích projektů. Poslední akcí našeho pro-
jektu bude exkurze do oblasti regionu MAS Moravský
cesta, který je připraven jako závěrečný tématický blok
příkladů dobré praxe projektů financovaných z Pro-
gramu rozvoje venkova v této oblasti, ale i připravo-
vaných akcí, se zaměřením na cestovní ruch i občan-
skou vybavenost. ICh
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„Jsme z venkova. Pracujeme pro venkov.
Pomůžeme získat peníze pro vaše projekty.“
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UNIVES: Olomoucké vysoké školy partnery moravského venkova
Propojení a užší spolupráci olomouckých vysokých škol s morav-

ským venkovem si klade za cíl projekt Olomoucké vysoké školství
partnerem moravského venkova, na němž spolupracuje Univerzita
Palackého a Moravská vysoká škola Olomouc na jedné straně a míst-
ní akční skupiny a Středomoravská agentura rozvoje venkova o. p. s.
na straně druhé. Během tří let má vzniknout nejen funkční partner-
ská síť, ale například i v tuzemsku ojedinělé Centrum pro spolupráci
VŠ a moravského venkova. Již 13. května se uskuteční konference
„Venkov po roce 2013“. Projekt podpořil Evropský sociální fond
(ESF) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
částkou zhruba 5,7 milionu korun.

„Prostřednictvím informačních kampaní, seminářů a workshopů oslovíme
studenty a pedagogy obou vzdělávacích institucí. Cílem bude nalézt skupinu
studentů a akademických pracovníků se zájmem o problematiku venkova,
kteří intenzivní spoluprací mohou dosáhnout snazšího uplatnění v praxi po
skončení vysokoškolského studia, nebo dokážou zkvalitnit a obohatit výuku
o příklady dobré praxe,“ uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Lebedová
z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP. Především

akademičtí pracovníci se pokusí připravit výukové předměty tak,
aby se opíraly o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem
a případně přispěly k jeho rozvoji.

Projekt je unikátní i v tom, že se snaží navázat kontakty mezi pra-
covišti, která spolu běžně nespolupracují (Filozofická fakulta UP, Pří-
rodovědecká fakulta UP, MVŠO). Jednotlivé obory se stále více spe-
cializují a o to méně vzájemně komunikují. „Náš projekt jde opač-
ným směrem a chce využít specializovaných výzkumů v přírodních
i humanitních vědách a spojit je. Je rovněž pravděpodobné, že se
k těmto druhům věd přidají i další obory. Mají-li být vědecké po-

znatky smysluplné, pak je potřeba hledat mezi nimi určité souvislosti, paralely
a přesahy. V tomto směru se jeví síť jako velmi potřebná,“ doplnila Lebedová.
Na filozofické fakultě se počítá s účastí zejména členů a studentů kateder po-
litologie a evropských studií, sociologie a andragogiky a aplikované ekonomie.
Na přírodovědecké fakultě zejména s katedrami geografie, geoinformatiky,
ekologie a životního prostředí. Vzniklá síť partnerů může v budoucnu fungovat
především v oblasti grantové politiky v oblasti vědy a výzkumu.

Mgr. Eva Lebedová, hlavní koordinátor projektu, KPES FF UP

Pozvánka na konference: Venkov po roce 2013 a Partnerství Leader 2010
Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci ,,Venkov po roce 2013", která se uskuteční 13. května 2010 v Regionálním cen-

tru v Olomouci. Konference bude zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků z oblasti rozvoje venkova a představí možnosti spolupráce venkova s vy-
sokými školami. Na tuto konferenci navazuje 14. 5. setkání českých a slovenských MAS ,,Partnerství Leader 2010" v Uměleckém centru Univerzity Palac-
kého (Konvikt). Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph. D., KPES UP, e-mail: pavel.saradin@upol.cz

Více informací najdete na www.smarv.cz a www.mas-mostenka.cz

Březnový seminář SMARV se věnoval projektům škol.
Na snímku na ZŠ ve Staré Vsi.
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Připravujeme větší projekty i žádosti na malé granty pro oživení regionu:

MAS chce podporovat podnikání i sportovní a kulturní akce
Národní a krajské dotační programy na podporu obnovy a rozvoje venkova:

Tři obce MAS uspěly v 8. kole III. osy PRV:
Věžky, Lechotice, Kurovice

V POV Zlínského kraje 2010
uspěly pouze 4 obce z MAS

Snažíme se o rozvoj podnikání i kulturních a sportovních akcí na území MAS
– Partnerství Moštěnka. Proto podáváme větší projekty i žádosti o „malé gran-
ty“ na jejich podporu. MAS-PM podala žádost na Olomoucký kraj do programu
„Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ na akci spojenou s vyhláše-
ním výsledků probíhající fotosoutěže v obci Lipová. Podobnou žádost jsme také
podali na neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kul-
turních aktivit. Tentokrát máme v plánu vyhlásit výsledky v obci Míškovice.

Taktéž jsme podali žádost na Zlínský kraj do Fondu mládeže a sportu na rea-
lizaci turnaje v malé kopané. Turnaje, který by se odehrával v Prusinovicích nebo
případně v Kostelci u Holešova, by se mohli zúčastnit zástupci všech obcí regionu.

V minulosti jsme Vás informovali o projektu „Podnikatelská líheň na
venkově“. Tento projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí na

území MAS – Partnerství Moštěnka a sousední MAS Podhostýnska. Hlavními
cílovými skupinami jsou rodiče s dětmi a zájemkyně o provozování samostat-
ně výdělečné činnosti. Cílem projektu je umožnit jim vytvořit svůj podnikatel-
ský plán a poradit jim v rámci Poradenského centra, jak své podnikání rozjet
a jakým směrem se ubírat. Budou jim nápomocni odborníci z řad účetnictví,
bankovnictví, propagace, taktéž budou proškoleni v právu apod. Součástí pro-
jektu je i možnost „podnikání na zkoušku“. Nemusejí začít podnikat sami, ale
bude jim umožněno si podnikání na několik měsíců vyzkoušet. Projekt byl
podán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ 4.3.4.)
a nyní čekáme na výsledky. Do stejného programu jsme podali i obdobný pro-
jekt „Začínáme, přidejte se k nám“. Výsledky by měly být známy v polo-
vině roku. LB

MAS – Partnerství Moštěnka se uchází o grant
Poštovní spořitelny s Nadací Via na komunitní práci
s dětmi a mládeží na svém území. Projekt směřuje
k třem cílům, které pomáhají k naplnění její strate-
gie. Aktivizovat děti, mládež ale i dospělé k novému
pohledu na život na venkově a zatraktivnění oby-
čejných míst a činností z každodenního života. Ten-
to cíl přispívá k omezení vylidňování venkova. Chce-
me seznámit veřejnost se způsobem práce místních
akčních skupin a výběrem projektů podle principů
Leader. Projekt bude realizován při soutěži – „Po-
znej svůj region“, do níž se zapojí široká veřejnost
s celého území MAS-PM. Předmětem projektu je
sběr fotomateriálů, písemných záznamů i kreseb z
území našeho regionu, které budou dlouhodobě
sloužit propagaci všech zapojených subjektů. Bu-
dou prezentovány a propagovány jak při veřejných
akcích v našem regionu, tak na území celé republi-
ky i v zahraničí.

Základní aktivitou je vyhlášení veřejné soutěže
s názvem „Poznej svůj region“ a to ve 3 kategoriích:
a) Příroda a krajina (přírodní zajímavosti vaší ves-

nice a jejího okolí)

b) Pestrý život u nás doma na venkově (nejatrak-
tivnější nebo originální kulturní, spolkové a spor-
tovní akce z vašeho okolí)

c) Historie místa a pověsti (historické zajímavosti,
stavby nebo památná místa, ke kterým se vážou
pověsti nebo příběhy).
Do projektu se mohou přihlásit základní a mateř-

ské školy, neziskové organizace, které působí na úze-
mí obcí MAS-PM. Svůj záměr vyjádří fotografiemi, pí-
semnou informací a kresbami, které zašlou písemně
a elektronicky společně s žádostí o zařazení do soutě-
že na adresu organizátora. Soutěž bude vyhlášena na
mikroregionálních slavnostech dne 26. 6. 2010 v ob-
ci Čechy a její podmínky budou vyvěšeny na webu
MAS-PM. Všechny přihlášené záměry budou veřejně
vystaveny a propagovány na společensko-kulturní ak-
ci (na přelomu září a října 2010), která se uskuteční
za přítomnosti všech zúčastněných a široké veřejnos-
ti na vybraném místě v regionu. Tato akce bude příle-
žitostí pro setkání zástupců místních venkovských
škol, které představí své školní projekty, zaměřené na
uvedenou problematiku propagace venkova. Při této
příležitosti proběhne výběr prvních 20 projektů veřej-

ností – formou hlasování. Každý účastník soutěže mů-
že zároveň delegovat svého kandidáta do výběrové
komise. Ta bude v průběhu akce vylosována a prove-
de konečný výběr přihlášených záměrů. Výběr se us-
kuteční podle pravidel Leader se zapojením zástupců
různých organizací. Podle skutečného pořadí bude
rozdělena soutěžní odměna vítězům ve výši minimál-
ně 80 % získaných prostředků ze všech zdrojů. Každý
výherce použije vysoutěženou výhru pro regionální
akci pořádanou v termínu do 30. 4. 2011 nebo na ne-
investiční podporu své činnosti (případná výsadba ze-
leně, nákup mobiliáře, vybavení klubovny a jiné).

Základním motivačním prvkem pro účastníky
soutěže je získání finanční odměny – podpory pro
své komunitní aktivity. Dárci, kteří přispějí finanční-
mi prostředky na soutěžní odměny, budou uveřej-
něni (název, logo, výše příspěvku) při podzimní spo-
lečenské akci při příležitosti výběru záměrů. Nadace
Via a její Grantový program Poštovní spořitelny bu-
de prezentován jako příspěvek hlavního sponzora
celé soutěže. V případě, že grant nezískáme, uspo-
řádáme soutěž „Poznej svůj region“ v omezenější
podobě. ICh

MAS začíná poskytovat poradenství Zelená úsporám
Od 1. 4. 2010 poskytuje MAS – Partnerství Moštěnka poradenství k programu Zelená úsporám. Úlohou poradce je poskytnutí základních informací k pro-

gramu. Pomůžeme Vám s posouzením možných variant řešení v rámci programu. Poradíme jak postupovat při podávání žádosti. Program Zelená úsporám
je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v no-
vostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na
biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

MAS-PM poskytuje poradenství díky úspěšnému projektu LEADERUS (Leader Úsporám), který zajistila pro celou republiku Národní síť MAS.
Poradce programu Zelená sporám: Ing. Lenka Klimková, mobil:
728 383 812, zelenausporam@mas-mostenka.cz. Více informací
najdete na: www.mas-mostenka / Program zelená úsporám LKl

Místní akční skupina – pomocník pro vaše projekty v regionu
jméno Funkce telefon e-mail
Tomáš Šulák předseda MAS, hlavní manažer SPL 775 949 142 tomas.sulak@mas-mostenka.cz
Markéta Kropáčková místopředseda MAS 737 775 991 starosta@obeclisna.cz
Marie Mlčáková manažerka MAS, organizace SPL IV.1.2. 739 213 088 marie.mlcakova@mas-mostenka.cz
Ing. Ivana Chytilová koordinátorka pro monitoring projektů SPL 737 151 813 ivana.chytilova@mas-mostenka.cz
Lenka Baďurová finanční manažerka SPL IV.1.1., koordinátorka projektů spolupráce 739 344 126 lenka.badurova@mas-mostenka.cz
Ing. Lenka Klimková manažerka projektu spolupráce IV.2.1., poradce Zelená úsporám 728 383 812 lenka.klimkova@mas-mostenka.cz

zelenausporam@mas-mostenka.cz 
Lenka Mrtvá účetní služby 602 740 990 lmrtva@seznam.cz

www.mas-mostenka.cz

V podprogramu na Podporu obnovy venkova
(POV) Zlínského kraje 2010 uspěly 4 obce z MAS-
PM: Rymice, Zahnašovice, Žalkovice a Racková. Ta-
to informace vyplývá ze zápisu z jednání krajské ra-
dy ze dne 8. března 2010.

Obec Žalkovice: Oprava střechy Základní a Mateřské
školy Žalkovice (dotace 423.000 Kč)
Obec Rymice: Rekonstrukce veřejného osvětlení a mí-
stního rozhlasu v obci Rymice (dotace 500.000 Kč)
Obec Zahnašovice: Oprava části veřejného osvětle-
ní v ulici Vlačovy (dotace 310.000 Kč)
Obec Racková: Nové okna a dveře v budově obec-
ního úřadu a hasičské zbrojnice (dotace 164.000 Kč)

(Více: www.kr-zlinsky.cz)

V POV MMR 2010 získá podporu 13 projektů z regionu
V programu POV MMR 2010, jehož výsledky zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj 8. dubna, uspělo cel-

kem 13 projektů z našeho regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Mezi podpořenými projekty je 6 akcí z Ho-
lešovska a 6 akcí z Moštěnky, přičemž podporu získal i společný projekt svazků obcí Holešovsko a Moštěnka
„Předávání dobré praxe regionů Čechy – Morava“. Společná výše dotace je 3,05 milionu korun. Jak už to tak
v dotacích bývá, podporu naopak nezískalo 6 projektů. Na obnovu venkova posílá MMR 148 milionů korun.
Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška schválil dotace pro 532 projektů malých obcí. MMR obdrželo na
letošní rok 747 žádostí v celkové výši 200 milionů korun. Program Podpora obnovy venkova má pět dotač-
ních titulů. Program předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově je-
jich obce v souladu s místními tradicemi. Podporuje také spolupráci obcí zaměřenou na před-
ávání zkušeností při přípravě projektů a jejich realizaci, vzdělávání starostů apod.

VÝSLEDKY POV MMR 2010: ŽADATELÉ Z MAS-PM
DT-1: Vesnice roku Údaje v tis. Kč

Žadatel Název projektu Projekt Dotace
Obec Kyselovice Obnova areálu mateřské školy – část A 1 187 600
Obec Prusinovice Výměna oken a dveří v obecních objektech – budova KD a OÚ 755 600

DT-2: Děti a mládež
Obec Bezuchov Údolí žabiček 509 300
Obec Němčice Naše vysněné hřišťátko 321 224
Obec Kyselovice Mantinel a osvětlení rozšíří naše sportování 523 300

DT-3: Obnova venkova
Mikroregion Holešovsko Předávání dobré praxe regionů Čechy – Morava 173 120

DT-4: Památky
Obec Lipová Obnova kaple sv. Cyrila a Metoděje a jejího okolí v obci Lipová 290 203
Obec Beňov Pěkné křéž, aneb:  Oprava kříže a úprava prostranství v obci 260 182
Obec Turovice Obnova zvonice a kříže na návsi 366 256
Obec Bochoř oprava pískovcového kříže ulice Vlkošská 116 81
Obec Dobrčice Oprava střechy kapličky v Dobrčicích 102 71
Obec Kyselovice Oprava kříže a okolního prostranství 87 60
Obec Lukoveček Oprava kamenného křížku v obci Lukoveček 75 53

4 764 3 050

Ve velké konkurenci 8. kola Programu rozvoje venkova ve III. ose uspěli tři žadatelé z našeho regionu
MAS-PM. Tento husarský kousek se povedl obcím Věžky, Lechotice a Kurovice. Ze 131 žádostí z Olo-
mouckého a Zlínského kraje jich totiž uspělo jen 13, tedy každý desátý! Všem úspěšným žadatelům gra-
tulujeme. Paradoxní na celé věci je, že všechny tyto projekty byly v daném opatření a v daném kraji vy-
brány jako jediné.

III.2.1.2. OK: Obec Věžky: Rekonstrukce multifunkčního domu a vybudování dětského hřiště
(Dotace 5.364.789 Kč)

III.2.1.2. ZK: Obec Lechotice: Rekonstrukce a dostavba mateřské školy na multifunkční dům obce
Lechotice (Dotace 13.500.000 Kč)

III.2.2. ZK: ŘKF Kurovice: Oprava památkově chráněného kostela sv. Kunhuty v Kurovicích
(Dotace 1.988.640 Kč)

V 8. kole PRV uspěl také projekt Krajského sdružení NS MAS v Olomouckém kraji: Propojování míst-
ních akcí rozvoje venkova – Vzdělávání a informace pro III. osu PRV (Dotace: 403.500 Kč)

V 8. kola PRV uspěl pouze každý šestý projekt, i když se jedná dle vyjádření pracovníků SZIF často
o kvalitní záměry. Ve vypsaných opatřeních III. osy bylo souhrnně podpořeno 250 žádostí za 1,193 mili-
ardy korun. Žadatelé přitom předložili 1486 projektů za 7,839 miliardy korun. Uspokojeno tak bylo pouze
16,8 % žadatelů a 15,2 % požadované alokace. Uspěl tedy pouze každý šestý projekt. Největší propast
byla v opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, kde bylo podpořeno pouze 3,79 % žadatelů
a 6,11 % jimi požadované podpory. Naproti tomu v případě opatření III.3.1. Vzdělávání a informace by-
lo podpořeno 48 z 56 žadatelů, tj. 85 %.

Monitorovací výbor EAFRD navíc 25. března nově rozhodl, že řídící orgán nevypíše další výzvu pro ob-
ce ve III. ose na podzim letošního roku, kdy budou komunální volby, ale až v roce 2011. Na III. osu totiž
zbývá pro další čtyři roky programu už pouze jedna roční alokace!

TSu, (více ve Zpravodaji SPOV 3/2010: www.spov.org / Zpravodaj)

TSu, ( Více informací najdete na www.mas-mostenka / Dotační programy)

Převis žadatelů z venkova
do ROP Střední Morava

V POV OK 2010 získá podporu
5 obcí Moštěnky i mikroregion

Obrovský zájem o Regionální operační program
(ROP) Střední Morava opět projevili žadatelé z ven-
kova. Do opatření 2.3.1. Fyzická revitalizace území
(venkov) bylo předloženo 92 projektů za cca 705
milionů Kč. (K dispozici je 88 milionů + možnost
zvýšení o 55 %). Do opatření 2.3.2. Sociální infra-
struktura (venkov) bylo předloženo 179 projektů za
1,703 miliardy Kč. (K dispozici je 230 milionů –
možnost zvýšení o 55 %). Tyto informace poskytl
Úřad regionální rady pro ROP střední Morava.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje
2010 byl letos pro obce Moštěnky úspěšnější než
v minulých letech. Ovšem zejména proto, že řada ob-
cí své projekty proti minulosti vůbec nepodávala.
Uspělo celkem 5 z 8 žadatelů obcí a také projekt
svazku obcí „Technické zázemí MR Moštěnka“, kte-
rý byl celkově na 1. místě z 25 žadatelů. Celkově tak
půjde do mikroregionu na šest projektů dotace
2,183 milionu korun. Tyto informace vyplývají z pod-
kladů k POV pro zastupitelstvo 30. dubna. V kraj-
ském POV letos uspělo 111 projektů z 239 žadatelů.

Konečné výsledky a pořadí projektů bylo velmi
silně ovlivněno tím, že byly díky preferenčním krité-
riím nadmíru preferovány obce z Hranicka a částeč-
ně i z Jesenicka, a žadatelé, kteří v POV v posledních
třech letech neuspěli nebo nežádali.

OP-1: Obnova obcí:
Obec Říkovice: Oprava střechy na budově OU Říko-
vice (dotace 183.000 Kč)
Obec Nahošovice: Náves Nahošovice – výsadba ze-
leně a založení trávníku (dotace: 300.000 Kč)
Obec Bezuchov: Realizace veřejného bezdrátového
rozhlasu a rekonstrukce osvětlení v obci (dotace:
500.000 Kč)
Obec Podolí: Oprava chodníků a obrubníků na Ná-
vsi (dotace: 498.000 Kč)
Obec Lipová: Když kultura, tak v teple (dotace
402.000 Kč)
OP-2: Projekty mikroregionů:
DSO MR Moštěnka: „Technické zázemí MR Moštěn-
ka“ (dotace: 300.000 Kč)
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Představujeme členy MAS – Partnerství Moštěnka
MAS – Partnerství Moštěnka je svou právní formou občanské sdružení. Z toho vyplývá, že se jeho základna skládá ze členů. V prvním

a druhém čísle zpravodaje „My a svět“ jsme vám představili celkovou strategii místní akční skupiny, řídící orgány a jejich jednotlivé funk-
ce. Nyní bychom se rádi zaměřili na představení jednotlivých členů občanského sdružení. Připravila: LB

– Rok 2008 – Vybudování skladových sil a rekonstrukce posklizňové linky
v hodnotě 10 mil. Kč (výše dotace 35% – 3,5 mil. Kč)

– Rok 2009 – Rekonstrukce objektu živočišné výroby v hodnotě 5 mil. Kč (re-
konstrukce odchovny býčků a jalovic a nákup plastových budek pro telata)

Hanácká kyselka, s.r.o.
Společnost Hanácká kyselka,

s. r. o. patří mezi nejvýznamnější
výrobce minerálních vod v České
republice. Ke stáčení minerální
vody se využívá nejmodernější
špičková technologie, která za-
ručuje vysokou kvalitu produktů
při maximální kontrole hygienic-

ké čistoty. Stáčení probíhá ve dvou moderních provozech, a to ve společnosti
Hanácké závody, a. s. Brodek u Přerova a Hanácká kyselka, s. r. o. v Horní Moš-
těnici. Obchodní politika společnosti je orientována výhradně na spotřebitele,
o čemž svědčí šíře i hloubka sortimentu. Kvalitou a množstvím prodaných vý-
robků pokrývá významný podíl českého trhu minerálních vod.

Společnost vyrábí přírodní a ochucené minerální vody Hanácká kyselka. Dce-
řiná společnost Hanácké závody, a.s. se zaměřuje zejména na produkci přírod-
ních a ochucených minerálních vod privátních značek Odyseus, Hruška a přírod-
ních a ochucených minerálních vod MOSTINI pro zahraniční trh. V současnosti
společnost exportuje své výrobky do těchto zemí: Slovensko, Austrálie, USA.

Historie
Hanácká kyselka leží asi 10 minut na jihovýchod od středu obce Horní Moš-

těnice. Zde se nalézá nejstarší známé zřídlo vysoce kvalitní vody. Tato voda je
poprvé připomínána roku 1854. Tehdy francouzská společnost hledala v okolí
pomocí vrtů ložiska černého kamenného uhlí. Při průzkumném vrtu, v hloubce
asi 40 metrů, došlo místo nalezení vzorku uhlí k mohutnému vytrysknutí pro-
udu vody ze zasazené trubky. Okamžitě musely být práce zastaveny, avšak vo-
da zůstala. Od té doby zůstala voda u zdejšího obyvatelstva v takové oblibě,
že i obecní správa nákladem obce na tomto místě pořídila vyzděné a přikryté
studně. Voda ze vzniklého vrtu nepřetržitě vytékala trubkou o průměru 40 mm.
Voda byla čirá, její teplota se pohybovala údajně kolem 10 °C, obsahovala
spousty bublinek a byla velmi dobré chuti.

Tyto studně obec pronajala na řadu let drogistovi Osčádalovi a Františku
Dvořákovi, účetnímu z Přerova, kteří se energicky pustili do příprav ke komerč-
nímu využití tohoto zdroje pitné a chuti lahodné vody. Voda byla s veškerou
největší opatrností nabrána do předem propláchnutých láhví, které pak byly
zaslány slavnému profesoru na české technické škole v Praze Františku Štolbo-
vi k chemickému rozboru. Ten potvrdil, že jde o cennou kyselku alkalicko-ze-
mito-sodnou a železitou, nasycenou volným kysličníkem uhličitým, obsahující
též vzácné látky s léčivým významem.

Pokusným čerpáním bylo naměřeno, že z vrtu vytéká denně (24 hod.) přes
120 hl. Tím byla také prokázána vydatnost zdroje.

V okolí zřídla bylo postaveno zařízení lázeňského typu. Budovy byly opa-
třeny věžičkami a tyto prostory sloužily i k vycházkám a posezení při rodinných
výletech. Tak se komerční záměr pánů Osčádala a Dvořáka vydařil. Pravděpo-
dobně však I. světová válka další aktivity pozastavila a silně omezila. Posled-
ními soukromníky, kteří komerčně využívali pramen Hanácké kyselky do roku
1948, a kteří se posléze zasloužili o vznik společnosti Hanácká kyselka (září
1992), byla rodina paní Anny Pospíšilové.

Zajímavosti
Výrobky Hanácká kyselka obdrželi v minulosti ocenění národní značky kva-

lity KLASA. Současně také v letošním roce byla oceněna 2. místem Hanácká
kyselka citron v soutěži Zlatý český pramen 2010.

Myslivecké sdružení Beňov – Prusy, o.s.
Myslivecké sdružení vzniklo 24. září 1997. Hlavním předmětem činnosti je

lov a odchyt divokých zvířat a související činnost. Myslivecké sdružení má 22
členů. Jsou to obyvatelé obce Beňov a Prusy. Zástupci organizace každoročně
pořádají hony. Nejvýznamnější a neznámější v okolí je Štěpánský hon. Této ak-
ce se většinou účastní okolo 100 osob. Mezi významnou činnost patří také sta-
rost o střelnici, kterou si členové postavili z vlastních zdrojů. Na této střelnici
se cvičí ve střelbě na asfaltové holuby, aby mohli se skvělými výsledky repre-
zentovat své sdružení a obec na závodech ve střelbě na asfaltové holuby. Jed-
na z významných akcí, kterou pořádají společně s ostatními spolky, je „Stano-
vání na Kocandě“. Jde o stanový tábor pro rodiče s dětmi.

MAS – Partnerství Moštěnka vyhlásila
fotosoutěž „Poznáváme náš region“

Své fotografie můžete posílat do tří 3 kategorií:
1) Naše krajina (fotografie krajiny – lesy, potoky, panoramata apod.)
2) Náš venkov a jeho akce (fotografie z místních společenských, kul-

turních a sportovních akcí)
3) Naše stavby (fotografie staveb – zámky, zříceniny, kapličky, kříže, ško-

ly, obecní úřady apod.)
Veškeré fotografie musí být vyfoceny na území MAS – Partnerství Moštěnka.
Vaše fotografie můžete zasílat v elektronické verzi (velikost min. 1 MB)

na e-mailovou adresu lenka.badurova@mas-mostenka.cz nebo doručte do
kanceláře MAS v Kostelci u Holešova. Ke každé fotografii vždy uveďte ka-
tegorii, informace o fotografii (kdy a kde byla vyfocena, při jaké příležitosti)
a kontakt na účastníka soutěže. Své snímky můžete zasílat do 30. 6. 2010. 

Z každé kategorie výběrová komise vybere 10 snímků, ty budou násled-
ně vyvěšeny na webové stránky www.mas-mostenka.cz a všichni návštěv-
níci budou moci hlasovat o vybraných snímcích. Po ukončení hlasování se
stanoví pořadí a z každé kategorie budou oceněni první tři.

Více informací na: www.mas-mostenka / Propagace MAS / Fotosoutěž
Agrodružstvo Roštění se prezentovalo také výjezdním seminářem v rámci kon-
ference VENKOV 2009. Na snímku je šéfka družstva Jarmila Čermáková.

Agrodružstvo Roštění
Společnost AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ se nachází mezi Zlínem a Přerovem,

na rozhraní Valašska a Hané, v obci Roštění na severu Zlínského kraje. Družstvo
hospodaří na výměře 1200 ha zemědělské půdy, z toho je 150 ha luk a pastvin.
Podnik zvyšuje zaměstnanost na venkově, pracuje zde 65 zaměstnanců. Nos-
nými odvětvími je rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba pečiva a zákusků
se sítí maloobchodních prodejen. V současné době má 7 prodejen se smíšeným
zbožím a síť 7 specializovaných prodejen s pečivem a zákusky.

Historie
Družstvo vzniklo transformací Zemědělského družstva Roštění. Do družstva

vložilo majetek 256 členů. Zápisem v obchodním rejstříku ze dne 29. března
2000 byl podnik ustanoven jako AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo.

Zajímavosti
V roce 2006 se pekárna zúčastnila krajské soutěže Perla Zlínska a získa-

la s výrobkem – trubička sněhová – první místo v kategorii cukrářský výrobek.
V následujícím roce rozšířila pekárna sbírku o další dvě ocenění Perly Zlínska.

Agrodružstvo Roštění také v minulosti realizovalo několik projektů finan-
covaných z evropských zdrojů:
– Rok 2005 – Nákup souborů strojů v hodnotě 10 mil. Kč (dotace 35 % –

3,5 mil. Kč)
– Rok 2006 – Identifikace krav v hodnotě 1,2 mil. Kč (dotace 40% – 0,48 mil. Kč)
– Rok 2007 – Rekonstrukce objektů živočišné výroby v hodnotě 5 mil. Kč

(dlážkování chodeb, větrání, výměna napáječek, budování střešních štěrbin,
zaplachtování krmiště apod.)

Hry dětí na oblíbeném výletním místě na Kocandě

Hasičské muzeum v Dřevohosticích

Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice
Založení sboru se datuje na rok 1894. Zakladatelem sboru byl nadučitel Pe-

tr Vašíček. Dle dochovaných tiskovin a dokumentů byl život ve sboru v minu-
losti velmi pestrý. Členové sboru pečovali nejen o svěřenou techniku, ale pří-
kladně se podíleli i na kulturním životě v obci. Nejinak je tomu i v současnos-
ti. Za období posledních deseti let se výrazně pozvedla činnost členů sboru. Od
roku 2006 jsme také členem MAS – Partnerství Moštěnka.

V okolí se také začalo mluvit o soutěžních družstvech mládeže našeho sbo-
ru. Mladší žáci v roce 2006 vyhráli soutěžní seriál Středomoravský pohár mláde-
že. Každoročně se této akce zúčastňují současně s družstvem starších žáků a da-
ří se jim rozšiřovat sbírku trofejí. Úspěch byl zaznamenán i na soutěžním poli do-
rostu, kdy v roce 2006 naše družstvo dorostenců postoupilo do krajského kola
soutěže Plamen, kde obsadilo 3 místo. Ve sboru působí družstvo mužů a žen, kte-
ré se pravidelně účastní seriálu Putovní pohár mikroregionu Moštěnka, jehož je
sbor také zakladatelem. V roce 2008 současně obě družstva vyhrála celý seriál.

Členové sboru se podílejí každoročně na přípravě téměř desítky kulturních
akcí v Dřevohosticích. Pořádají soutěž jak pro mladé hasiče tak pro dospělé.
Připravují dětský den v městečku a založili tradici „rozdávání Betlémského
světla“, silvestrovské vycházky a uctívání památky letecké havárie v místním
lese. roce 2008 zrekonstruovali studánku u obecní chaty v místním lese a za-
registrovali ji v registru studánek pod jménem „studánka sv. Floriána“.

Nejvýznamnější událostí novodobé historie je otevření hasičského muzea
v prostorách zámku Dřevohostice. Na konci srpna 2009 se podařilo otevřít ex-
pozici Hasičského muzea ve sklepních prostorách Dřevohostického předzámčí.
Expozice o prozatimní rozloze 130m2 očekává příliv turistů do regionu a je no-
vou kulturní zajímavost v regionu.

Pavel Mrtvý, starosta SDH Dřevohostice, člen výboru MAS-PM

V lednu 2010 se uskutečnilo jednání valného shromáždění členů MAS v KD
v Prusinovicích, které potvrdilo ve funkci předsedu MAS Tomáše Šuláka a místo-
předsedu MAS Markétu Kropáčkovou. Novým členem výboru partnerství je
starosta Lechotic Petr Maňásek (za o.s. Lechotice.NET). Výbor partnerství po-
té delegoval programový výbor a nové členy výběrové komise. (Informace na
www.mas-mostenka.cz / Členové a orgány MAS).
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Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ vydává 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: Tomáš Šulák (tel.: 775 949 142) a Lenka Baďurová (tel.: 739 344 126). Své příspěvky
ke zveřejnění můžete zasílat na e-mailovou adresu: lenka.badurova@smarv.cz. Uzávěrka příštího čísla je 30. 10. 2010. 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

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy

BEŇOV

8. května • Táborák za sokolovnou – T. J.
Sokol Beňov
22. května • Koncert v kostele – ZŠ, MŠ
Beňov a ZUŠ Přerov
22. května • Diskotéka – T. J. Sokol Beňov
6. června • Dětský den plný her areál za
sokolovnou – všechny spolky v obci
19. června • Střelby na Kocandě – Mysli-
vecké sdružení Beňov Prusy
19. června • Přátelské posezení u zahrád-
kářů – ČZS Beňov
26.–27. červen • Stanování se Sokolem
pro děti a mládež v obci – hry, soutěže, zá-
bava a táborák – všechny spolky v obci
4. července • ROCKFEST – SLET 2010 –
T. J. Sokol Beňov
červenec • Pouť na Hostýn – Klub důchodců
16. července • Taneční zábava – FC Beňov
7. srpna • Oslavy 70 let výročí FC Beňov
14. srpna • Myslivecké odpoledne za soko-
lovnou – Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
21. srpna •Taneční zábava – T. J. Sokol Beňov
11. září • Kontrolní střelby na Kocandě –
Myslivecké sdružení Beňov Prusy
11. září • Malování na chodníku – ZŠ, MŠ
Beňov a ČZS ZO Beňov
11. září • Taneční zábava – T. J. Sokol Beňov
2.–4. září • Výstava Plody podzimu – ČZS
ZO Beňov
2.–4. září • Výstava k 125. výročí školy –
ZŠ a MŠ Beňov
2. října • Hodová zábava – T. J. Sokol Beňov
říjen • Drakyjáda a Heloween – ZŠ a MŠ
Beňov
6. listopadu •Vycházka na bažanty – Mys-
livecké sdružení Beňov Prusy
6. listopadu • Hubertova jízda – Jezdec-
ký oddíl Beňov
20. listopadu • Vycházka na bažanty –
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy
20. listopadu • Taneční zábava – T. J. So-
kol Beňov
25. listopadu • Aranžování – Ing. Hana
Bělařová
27. – 28. listopadu • Vánoční výstava –
Klub důchodců a ZŠ a MŠ Beňov
28. listopadu • Rozsvícení Vánočního stro-
mu – Obec Beňov ZŠ a MŠ 
20. listopadu • Vycházka na bažanty –
Myslivecké sdružení Beňov Prusy

BOCHOŘ

Květen
HODOVÉ OSLAVY:
Sobota: Obecní hodové odpoledne v obec-
ním areálu u sokolovny 
Neděle: Budíček s živou hudbou; Slavnostní
nástup u SDH; Průvod k pomníku padlých,
položení věnců; Mše v kostele sv. Floriána;
Fotbalové zápasy na místním hřišti

Den matek – MŠ na DPS
Kácení „ANTIMÁJKY“, posezení u hasičské
zbrojnice

Červen 
Mezinárodní den dětí – zábavné školní od-
poledne na místním hřišti 
„Školní jarmark“, Rozloučení s „páťáky“
Senioři – oslavy 10. výročí založení klubu
Společné oslavy 80. let fotbalu a 90. let So-
kola (SK)
Dětský den aneb „Hurá na prázdniny“ –
Rozloučení se školním rokem s ukázkami
vojenské a hasičské techniky, vystoupení
myslivců a další ukázky a soutěže.

Červenec
Oslavy 100 let od založení hasičského sbo-
ru v Bochoři
Pohár starosty a Hasičská soutěž mikrore-
gionu Moštěnka
Setkání obcí mikroregionu Moštenka

Září
Noční soutěž hasičů „Bochořská Sova“ 

Říjen
Drakiáda ZŠ a MŠ 
Uspávání broučků a lampiónový průvod 

ČECHY

7. května • Lampiónový průvod – prů-
vod k památníku padlým k uctění památ-
ky obětí světových válek 
15. května • Memoriál Oldřicha Kaš -
párka – hasičská soutěž v rámci Putovní-
ho poháru mikroregionu Moštěnka
29. května • Dětský den – zábavné od-
poledne pro děti 
19. června • ČechyTour – závod hor-
ských kol
26. června • VII. setkání obcí mikro-
regionu Moštěnka – soutěžní klání zá-
stupců obcí mikroregionu Moštěnka
28. srpna • Konec prázdnin – soutěžní
odpoledne pro děti s promítáním fotogra-
fií z akcí uplynulého roku
5. září • O pohár starosty obce Čechy
– hasičská soutěž
30. října • Svátek strašidel – soutěž o nej-
hezčí rozsvícenou dýni a strašidelný kostým
včetně stezky odvahy

HORNÍ LAPAČ

Květen
8. května od 15 hod. – sloužení mše svaté
k cti sv. Floriána, patrona obce, v místní obec-
ní kapli za občany Horního Lapače s násled-
ným posezením na výletišti s živou hudbou,
pro děti bývá zajištěn skákací hrad.

Červen
Dětský den – zábavné odpoledne se sou-
těžemi o ceny, diskotékou, podle možností
i se skákacím hradem.

Červen, červenec, srpen
Taneční zábava na místním výletišti, pořá-
dají hasiči

Červenec
10. července turnaj v nohejbale trojic –
II. ročník memoriálu Dáši Sedlářové

Srpen
Turnaj v nohejbale trojic
Loučení s prázdninami – zábavné odpoled-
ne pro děti se soutěžemi o ceny, diskotékou
a skákacím hradem
Uliční fotbalový turnaj

Listopad
Beseda s důchodci – zastupitelé se sejdou
na neformální besedě s důchodci. Starosta
informuje přítomné o tom, co se v obci v mi-
nulém roce dělo a co nás čeká v roce dal-
ším. Vždy je připraveno pohoštění, k tanci
a poslechu hraje živá hudba.

Většina akcí nemá dopředu pevně stano-
vené datum. Domlouvá se vždy až podle
počasí nebo situace. Proto je většina ter-
mínů pouze orientační.

LÍŠNÁ

22. května • Kácení máje na návsi
12. června • Rybářský den u rybníka

TJ JEZDEC BOCHOŘ

2. května • Jezdecký den – jezdecké ho-
by závody v parkůrovém skákání, které se
uskuteční v areálu jízdárny Bochoř. Na pro-
gramu bude 5 skokových soutěží s hlavní
cenou Pohár obce Bochoř. Začátek soutěží
v 11.00 hodin. Výsledky se započítávají
v rámci Poháru Mikroregionu Moštěnka.
20. listopadu • Galavečer Poháru Mi-
kroregionu Moštěnka – vyhodnocení jez-
decké sezóny 2010, které se uskuteční v so-
kolovně v Bochoři. Zahájení v 19.00 hodin.

SDH DŘEVOHOSTICE

29. května • Dětský den – zámeská za-
hrada Dřevohostice, mnoho atrakcí spoje-
ných také s hasičským muzeem 
26. června • Memoriál br. Vašíčka – zá-
mecká zahrada Dřevohostice, noční hasič-
ská soutěž s diskotékou

AKTIVNÍ KLUB KŘTOMIL

8. května od 17.00 • oslava Dne matek -
hraje Moravská veselka kulturně sportovní
areál ve Křtomili
22. května od 20.00 • taneční zábava
Street69 kulturně-sportovní areál ve Křtomili
12. června od 20.00 • taneční zábava Ex-
po – pension kulturně sportovní areál ve
Křtomili
4. července od 11.00 • Dětský den – den
plný soutěží a zábavy pro děti. Nafukovací
skluzavka – zdarma, vystoupení Pavla No-
váka – dětský program, bohatá tombola, ko-
lo štěstí a další překvapení. Od 20.00 hod.
taneční zábava se skupinou Kosovci. – Kul-
turně sportovní areál ve Křtomili
23. července od 20.00 • LIMOTŘK OPEN
AIR FEST – 2. ročník monstrózního mini-
festovalu – hraje Spocená uklízečka, Tcho-
ři, Notorest a ještě máme něco v rukávu.
14. srpna od 8.00 • Fotbalový turnaj + 5.
výročí založení Aktivního klubu Křtomil.
Pro děti i dospělé budepo celý den připra-
ven zábavný program. Od 20.00 hod. – ta-
neční zábava se skupinou Focus – kultur-
ně sportovní areál Křtomil
4. 9. od 20.00 • taneční zábava Expo –
pension – kulturně sportovní areál 
Veškeré akce jsou pořádané občanským
sdružení Aktivní klub Křtomil. 

TJ PRUSINOVICE, o.s.

22. května v 14.00 • Dětský den na hřiš-
ti v Prusinovicích – sportovní a zábavné
odpoledne pro děti (skákací hrad, vláček
Pacifik, střelba ze vzduchovky, melouno-
žraní, přetahování lanem, fotbalové utká-
ní místní přípravky, po skončení od 19.00
taneční zábava se skupinou Endiaron) 
19. června v 9.00 a ve 14.00 • Fotbalové
turnaje mládeže – fotbalové turnaje pro
aktivní hráče, ráno turnaj pro mladší žáky
(ročník 1997 a mladší), odpoledne turnaj
pro dorosty (ročník 1991 a mladší) 
26. června v 13.00 • Uliční turnaj v Pru-
sinovicích – fotbalový turnaj prusinovských
ulic, který je určen pro nehráče a bývalé
hráče, po skončení od 21.00 taneční zába-
va se skupinou Press 

17. července v 13.00 • Fotbalový turnaj
mužů v Prusinovicích – trad. fotbalový turnaj
určený pro aktivní hráče, po skončení od 21.00
taneční zábava se skupinou Orion Info

MS DOUBRAVA ZAHNAŠOVICE

21. srpna • 3. ročník střeleckých závodů
„O pohár starosty obce Zahnašovice“.
Soutěžit budou tříčlenná družstva. Soutěž
se bude konat na hřišti v Zahnašovi-
cích.Zahájení akce bude v 8 hodin.
22. srpna • pořádáme dětský den na
ukončení prázdnin. Začátek ve 13 hodin.
Budou zde ukázky sokolníků, jízda na ko-
ni, ukázky z výcviku služebních psů, seskok
parašutistů, soutěž pro děti v myslivecké
teorii, hod šipkami, střelba ze vzduchovky.
26. září v 11 hodin • v kostele v Zahnašo-
vicích pořádáme slavnostní svatohubert-
skou mši svatou za všechny zemřelé a živé
myslivce a členy Honebního společenstva
v Zahnašovicích. Mši celebruje holešovský
děkan P. František Cinciala.

SSK VĚŽKY

19. června • Turnaj v nohejbale trojic –
Věžky hřiště
24. července • Přebor Mikroregionu ve vo-
lejbale smíšených družstev – Věžky hřiště
7. srpna • O pohár starosty obce – turnaj
ve volejbale smíšených družstev

JEZDECKÝ KLUB RADKOVA LHOTA

29.  – 30. května • DEN KONÍ 2010
= VELKÁ VÍKENDOVÁ AKCE

Sobota:
UKÁZKY, HOBBY SOUTEŽE – dopolední pro-
gram 9.00–14.00 SVÁTEK KONÍ 
Soutěž v předvádění koní plemen anglický
plnokrevník, česky teplokrevník, moravský
teplokrevník, pony, westernová plemena;
trial parkur hobby; židličková; westernový
dvojboj – hobby; mini parkur (70 cm) –
hobby; parkur ZM – hobby;
OFICIÁLNÍ PARKUROVÉ SOUTĚŽE: od 14 ho-
din ZM děti a junioři; Z; ZL 
Neděle:
UKÁZKY, SOUTEŽE – dopolední program
9.30–12.30 SVÁTEK KONÍ 
Pony parkur – hobby; židličková – hobby;
vozatajský parkur – hobby; skokové derby
pro pony – hobby
OFICIÁLNÍ PARKUROVÉ SOUTĚŽE: od 14
hodin ZM mladé koně; dvoufázové skáká-
ní; L*; Radkolhotské skokové derby; cross
country Velká cena Mikroregionu Moštěn-
ka hobby

8. srpna • PRÁZDNINOVÝ HOBBY DEN
10:00–19:00
Parkur pony; parkur mini (70); skokové der-
by pony; parkur ZM; radkolhotské skokové
derby; parkur Z; parkur ZL; cross country;
trial parkur; westernový dvojboj
Po ukončení pokračujeme s přátelským
prázdninovým posezením.

25. září • PODZIMNÍ HOBBY DEN
10.00–17.00
Trial parkur; barely; tyče; klíčová dírka; žil-
dičková; parkur pony; parkur mini (70);
parkur ZM

16. října • HUBERTOVA JÍZDA
11:00–17:00
SOUD SV. HUBERTA A SLAVNOSTNÍ VY-
HODNOCENÍ: 20:00–05:00
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