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MAS vyhlašuje pátou výzvu v programu LEADER
a podporuje akce místních spolků v celém regionu
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
místní akční skupina připravila na jaro roku 2011 již
5. výzvu programu LEADER pro projekty místních
žadatelů. Čekali jsme jako všechny další MAS po-
měrně dlouho na schválení ze strany řídícího orgá-
nu a platební agentury, protože od letošního roku
platí nová pravidla, která umožní právě vám žadate-
lům uskutečnit ve vašich projektech více aktivit. Ce-
lý proces výběru a schvalování projektů by měl být
navíc administrativně jednodušší. V 5. výzvě si tedy
můžete žádat na zlepšení občasného vybavení a slu-
žeb (Pestrý život u nás doma na venkově) a na ob-
novu kulturního dědictví (Cesty k oživení místních
tradic). Zemědělci pak mají možnost modernizovat
své podniky a zlepšovat odbyt svých produktů.

Vzhledem k tomu, že se zástupci MAS – Part-
nerství Moštěnka v minulých letech poměrně hodně
podíleli na celostátních či krajských aktivitách MAS
a rozvoje venkova, pro letošní rok jsme si stanovili
heslo „Podporujeme místní akce pro všechny obce“.
V tomto duchu jsme vyhlásili Program podpory spol-
ků – propagační akce MAS. Podporujeme zajímavé
místní akce, které mají ovšem regionální rozměr a na
těchto akcích se prezentuje právě činnost místní
akční skupiny a Strategický plánu LEADER. K těmto
prezentacím nyní přibyla možnost půjčování velko-
kapacitního stanu, skákacího hradu, výstavních
stánků apod., které jsme pořídili díky projektu spo-
lupráce. O výstupech projektu spolupráce Kraj pod
Hostýnem ožívá se můžete dočíst ve zpravodaji, stej-
ně jako o dalších zajímavých projektech spolupráce,
které brzy rozšíří nabídku služeb MAS.

Vedle těchto projektů jsme ovšem podali i no-
vé žádosti. Víme již, že úspěšný byl projekt Mikro-
regionu Moštěnka v POV Olomouckého kraje „Me-
chanizace pro veřejná prostranství“. U dalších žá-
dostí MR Moštěnka „Rozvíjíme náš region společně“
a MR Holešovsko „Proměny venkova v pohybli-
vých obrazech“ zatím neznáme z MMR výsledky.
Chtěl bych vás rovněž informovat, že MAS je pří-
mým žadatelem v integrovaném projektu do PRV
„Zachraňme středověkou tvrz (Podklad našeho re-
gionu)“ za tři malé obce do 500 obyvatel – Kurovi-
ce, Lechotice a Zahnašovice.

NOVÉ MAPY REGIONU
A ZNAČKA HANÁ S NOVOU ENERGIÍ

Rád bych vás upozornil také na nově vydané ma-
py mikroregionů Holešovsko a Moštěnka, které jsme
zpracovali díky programu Podpora obnovy venkova
ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mapy jsou k di-
spozici na obecních úřadech a v kanceláři MAS
v Kostelci u Holešova. Nekoupili jsme ovšem pouze
vytištěné mapy, ale i data pro jejich zpracování, tak-
že můžeme ve vydání map i nadále pokračovat na-
příklad pro jednotlivé obce dle vašeho zájmu.

MAS – Partnerství Moštěnka se rovněž zapojila
do systému značení domácích výrobků „HANÁ re-
gionální produkt®“. Tuto aktivitu převzala po měsí-
cích přešlapování i mediální kritiky starého regio-
nálního koordinátora nově MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví). Věříme proto, že regionální
značení se rozběhne s novou energií a místní vý-
robci z regionu se do nové značky zapojí.

Zajímavé čtení a inspiraci vám přeje
Tomáš Šulák

předseda MAS – Partnerství Moštěnka

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

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy

FOTOSOUTĚŽ. Snímek „Den Země v Prusinovicích“ od Jitky Jandové, který se zúčastnil fotosoutěže „Po-
znáváme náš region“ pořádané MAS v kategorii „Náš venkov a jeho akce“. Více informací na straně 14.



MAS-PM zvolila nový
výbor a komise
na rok 2011.
Třetina členů
je nová.
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(Mysločovice)

Osoba Sféra Organizace Kraj
Předseda MAS
Tomáš Šulák N SMARV, o.p.s., Kostelec u Holešova ZK
Místopředseda MAS
Markéta Kropáčková N SDH Líšná OK
Výbor partnerství / Programový výbor (řídící orgán SPL)
Tomáš Šulák N SMARV, o.p.s., Kostelec u Holešova ZK
Markéta Kropáčková N SDH Líšná OK
Stanislav Skýpala V Městys Dřevohostice, starosta OK
Radoslav Pospíšilík V Obec Kostelec u Holešova, starosta ZK
Miroslav Kroupa V Obec Vlkoš, starosta OK
Vladimír Martínek V Obec Horní Moštěnice, starosta OK
Antonín Dokoupil V Obec Žeranovice, starosta ZK
František Václavík V Obec Machová, starosta ZK
Hana Bělařová P Zahradní architektka, OSVČ, Beňov OK
Jarmila Čermáková P Agrodružstvo Roštění ZK
Martin Ležák P Soukromý zemědělec, Kostelec u H. ZK
Pavel Mrtvý N SDH Dřevohostice OK
Anna Koláčková N TJ Jezdec Bochoř OK
Petr Lipner N FO, veřejnost ZK
František Němec N Myslivecké sdružení Zahnašovice ZK
Kontrolní komise
Petr Maňásek N Lechotice.NET ZK
Marie Klvaňová P OSVČ Beňov OK
Martin Koláček V Obec Přestavlky OK
Výběrová komise
Petr Hošťálek V Obec Lipová, místostarosta OK
Ivo Pitner V Obec Beňov, starosta OK
Martin Koláček V Obec Přestavlky OK
Michal Štěpánek V Obec Němčice, starosta ZK
Miroslav Konečný V Obec Ludslavice, starosta ZK
Jaromír Doležal V Obec Tečovice ZK
Marie Klvaňová P OSVČ Beňov OK
Antonín Pospíšil P Agrostis, Horní Moštěnice OK
Josef Ležák P SHR, Kostelec u Holešova ZK
Petr Dostál N TJ Sokol Dřevohostice OK
Ilona Grussová N Mariánov, o.s. OK
Štěpán Habčák N Myslivecké sdružení Beňov OK
Tomáš Hlobil N TJ Moravan Kostelec u Holešova ZK
Aleš Pumprla N TJ Prusinovice ZK
Petr Maňásek N Lechotice.NET ZK

Valné shromáždění členů MAS – Partnerství Moštěnka
zvolilo dne 18. ledna v Dřevohosticích nové orgány MAS na rok 2011. Předsedou
zůstává Tomáš Šulák, místopředsedkyní Markéta Kropáčková. Patnáctičlenný vý-
bor partnerství má pět nováčků, stejný počet nováčků má i výběrová komise.

Členové orgánů MAS byli voleni nejen podle příslušnosti k veřejnému (V), pod-
nikatelskému (P) nebo neziskovému sektoru (N), ale také podle nově zřízených de-
víti územních obvodů tak, aby každý obvod zastupoval alespoň jeden zástupce.

Orgány MAS pro rok 2011:



Program podpory spolků podpoří v jarní výzvě 18 aktivit

První akce se již uskutečnily: slivkošt, chmelovárek a košt vína

MAS – Partnerství Moštěnka podpořila v jarní výzvě Programu podpory
spolků – propagační akce MAS celkem 18 aktivit ve výši 100 000 Kč. Podáno
bylo 42 žádostí se souhrnným požadavkem 358 000 Kč. Šlo tedy o více než
trojnásobný převis žadatelů. 

Cílem Programu podpory spolků je zatraktivnění společenských, kulturních,
sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími
v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Program také přispěje k rozvoji
spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou,
k prohlubování identifikace místních spolků s regionem a propagaci a udržová-
ní společných tradic.

Výzva k předkládání žádostí místních spolků na propagační akce MAS by-
la do 1. kola programu vyhlášena 17. ledna. Ve dnech od 14. do 16. února by-
lo přijato 42 žádostí, spolky mohly žádat o podporu ve výši 3 až 10 tisíc Kč na
1 akci. Žádosti prošly administrativní kontrolou v kanceláři MAS a 10. března
2011 vybrala výběrová komise akce, které získají podporu. Výběrová komise při
posuzování žádostí preferovala akce, které mají největší dosah na region a jsou
to akce regionálního významu, kterých se účastní i návštěvníci z okolních ob-
cí. Uzávěrka 2. kola programu pro akce konané od září 2011 do února 2012
se uskuteční v polovině srpna. 

Program podpory spolků má slogan „Podporujeme místní akce pro všech-
ny obce“ a je do něj pro rok 2011 vyčleněno celkem 130 000 Kč.
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Č. Žadatel Název akce
Celkové
výdaje

Žádaná
podpora

Schvál.
podpora

Konání
akce

1. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Beňov Beňovský slivkošt 2011 37 000 10 000 5 000 19. 3.
2. FC Beňov Slavnostní otevření hřiště FC Beňov 30 000 10 000 6 000 23. 7.
3. TJ Sokol Němčice Oslava 750 let založení obce Němčice 40 000 9 000 6 000 květen
4. DSO Mikroregionu Moštěnka VIII. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka, Bochoř 90 000 10 000 10 000 18. 6.
5. SDH Pravčice Pravčický košt slivovice 85 000 10 000 5 000 26. 3.
6. Sportovně střelecký klub Věžky Přebor obcí mikroregionu Moštěnka ve volejbalu smíšených družstev 9 500 4 500 4 200 18. 6.
7. Myslivecké sdružení „Šance Horní Moštěnice“, o.s. Myslivecký den pro děti 13 500 9 000 5 000 14. 5.
8. Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota 10. Den koní 2011 a Den dětí 100 000 10 000 6 000 29. 5.
9. Rybářský spolek Líšná, o.s. Rybářský den dětí 20 000 5 000 5 000 11. 6.

10. Občanské sdružení Horizont Hostišová CLAY-EVA – vzpomínkový noční pochod ve stopách paradesantní skupiny, 8. roč. 11 500 5 000 5 000 15. 4.
11. Přílepský kulturní spolek PŘÍLEPSKÉ BÉKAL – festival folkové a trampské muziky 25 000 5 000 5 000 4. 6.
12. Tečovické folklorní sdružení Výstava vín a folklorní odpoledne v Tečovicích – 2. ročník 25 000 8 000 8 000 9. 4.
13. SDH Sazovice Hasičský den v Sazovicích 27 500 5 000 5 000 19. 6.
14. Spolek Recesistů Přílep Spartakiáda 2011 100 000 10 000 6 000 červenec
15. TJ Jezdec Bochoř Hobby závod v parkurovém skákání v Bochoři 10 000 5 000 5 000 8. 5.
16. SDH Ludslavice 10. ročník o pohár starosty obce v požárním útoku mladých hasičů 10 000 7 000 5 000 25. 6.
17. Kosteláň Kostelecké chmelovárek 2011 8 500 2 800 2 800 19. 3.
18. POD HVĚZDAMI, o.s., Lukoveček Benefiční festival „Pod hvězdami“ 200 000 8 000 6 000 13. 8.
Celkem 842 500 133 300 100 000

Přehled podpořených projektů z Programu podpory spolků

Čtvrtý ročník Beňovského slivkoštu, výstavy spojené s ochutnávkou slivovice,
ovocných destilátů a likérů, se konal 19. března v místní sokolovně. Z celkem 110
vzorků slivovic a 31 vzorků likérů degustátoři vybírali ty nejlepší a jako vítěznou
zvolili slivovici pana Františka Soboty. Starosta zde také poděkoval za pomoc při
povodních v roce 2010 a předal ocenění. Oceněnými byly statutární město Pře-
rov, obec Vidov, městys Pavlíkov v Čechách a nadace „Člověk v tísni ČR“.

Tentýž den mohli příznivci piva navštívit Kostelecké chmelovárek 2011, se-
tkání homebrewářů, čili domácích vařičů piva. Do této akce bylo přihlášeno cel-

kem 59 soutěžních vzorků a ocenění si odnesli hned čtyři domácí pivovarníci:
Jiří Salaba za pivo Zahradník 8°, Jiří Maks za medové pivo 10°, Libor Antálek
za tmavou 14° a skalický domácí minipivovar Vintoperk za Rauch 14°.

A milovníci vína a folkloru si nenechali ujít košt vína v Tečovicích. Ten se us-
kutečnil v sobotu 9. dubna v sále pohostinství U Květy a k ochutnání zde bylo
mnoho vzorků dobrých vín nejen z Moravy. Pro dobrou náladu hrála cimbálo-
vá muzika Slavičan, která představila folklor jihovýchodního Valašska a luha-
čovického Zálesí.



Vyhlašujeme 5. jarní výzvu MAS-PM
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Dne 31. března 2011 MAS – Partnerství
Moštěnka vyhlašuje 5. výzvu pro žadatele
k předkládání projektů v rámci 13. kola Pro-
gramu rozvoje venkova.

Termín příjmu žádostí:
Od 10. do 13. května 2011 do 14 hodin

Místo podání žádostí:
Kancelář MAS: Kostelec u Holešova 58, 768 43

Územní vymezení: Žadatelé mohou předklá-
dat projekty, pouze pokud mají místo bydliště, síd-
lo, nebo provozovnu na katastrálním území 49 ob-
cí: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Do-

Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat

od doby registrace projektů na Regionálním odboru
(RO) SZIF v Olomouci. Předpokládaný nejzazší termín
registrace je 20. červen 2011 v rámci 13. kola příjmu
žádostí Programu rozvoje venkova.

Délka realizace projektu je maximálně 24 měsí-
ců od podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro pře-
dložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a ná-
sledně na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě
o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o pro-
placení výdajů ke kontrole na MAS 14 dní před ter-
mínem odevzdáním na RO SZIF. (MAS nabízí zajiš-
tění veškerého servisu žadateli od schválení výběru
projektů na MAS až po žádost o proplacení.)

Způsob podání žádosti:
Projektové žádosti včetně osnov a povinných

příloh předává v termínu výzvy osobně statutární
zástupce žadatele, s dokladem o zvolení, jmenová-
ní či jiném způsobu delegace, nebo osoba pově-
řená úředně ověřenou plnou mocí od statutárního
zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele.

Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projek-
tu a všech povinných příloh je předkládána v jed-
nom vyhotovení v písemné podobě a zároveň 1x na
CD ve formátech *.doc a *.pdf. 

V případě obsáhlejších projektových dokumen-
tací s nákresy ve formátu A3 a větší je potřeba při
odevzdání na MAS předložit 2 paré.

Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňová-
ní žádosti o dotaci je možné stáhnout v elektro-
nické podobě z webových stránek www.szif.cz nebo
www.mas-mostenka.cz v sekci Program LEADER.

Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu sou-

těže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány
projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet
podpořených projektů bude limitován výší alokace
na danou fichi. Pokud nebude pro jednu fichi dosa-
žena výše stanovené alokace, budou finanční pro-
středky převedeny na projekty pro další fiche. Pre-
ferenční kritéria jsou uvedena v SPL a v každé fichi.

Hodnotitelé budou losováni z řad členů výběro-
vé komise na jednání programového výboru i se sta-
novením pořadí náhradníků tak, aby počet zástup-
ců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástup-
ců veřejné správy.

Zvláštní ustanovení:
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povo-

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

Upozornění:
V případě fichí, které se skládají z vedlejších opa-

tření, musí být pro hlavní opatření vymezeno více
než 50 % projektu, tj. projekt musí čerpat více než
polovinu způsobilých výdajů z hlavního opatření.

Administrace výzvy:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře

k přípravě projektů:

Fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 5. výzvu
F2 Pestrý život u nás doma na venkově III.2.1.2. 2.000.000 Kč, tj. cca 29 %
F3 Cesty k oživení místních tradic III.2.2 2.000.000 Kč, tj. cca 29 %
F5 Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina I.1.1.1. 2.500.000 Kč, tj. cca 35 %
F6 Pravidla moštárny – síla chuti I.1.3.1. 500.000 Kč,   tj. cca 7 %

Čt 7. 4. 2011 Kostelec u H. Konzultace pro žadatele k 5. výzvě
Pá 15. 4. 2011 Pravčice Konzultace pro žadatele k 5. výzvě
Čt 21. 4. 2011 Kostelec u H. Moderovaný seminář pro žadatele k 5. výzvě
Pá 29. 4. 2011 Dřevohostice Konzultace pro žadatele k 5. výzvě
Duben, květen Kostelec u H. Konzultační hodiny pro žadatele

V jiné dny jsou manažeři a poradci
MAS k dispozici v sídle kanceláře
MAS nebo lze domluvit setkání či
poskytnout radu na kontaktech
uvedených ve výzvě a na webo-
vých stránkách.

Oblasti podpory:

maželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Křtomil,
Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Rad-
kova Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice,
Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kraji. Kos-
telec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusi-
novice, Bořenovice, Pacetluky, Horní Lapač, Kurovice,
Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Přílepy,
Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, Pravčice,
Kyselovice, Žalkovice, Racková, Lukoveček, Machová,
Hostišová, Sazovice, Tečovice ve Zlínském kraji.

Alokace:Výše alokace pro MAS-PM na rok 2011
pro opatření IV.1.2. činí cca 10.235.942 Kč. Pro 5. vý-
zvu je určeno 7.000.000 Kč. Žadatelé mohou před-
kládat v 5. výzvě projekty v rámci fichí 2, 3, 5 a 6.

Přehled akcí, kterých jsme se
účastnili v lednu–březnu 2011
• 18. 1., Dřevohostice: Valné shromáždění MAS –

Partnerství Moštěnka
• 25. 1., Kostelec u Holešova: Pracovní skupina Roz-

voj obcí – konzultační den
• 3. 2., Opava: Seminář Mze/SZIF
• 9. 2., Přerov: Seminář Mze/SZIF
• 10. 2., Dřevohostice: DSO MR Moštěnka – jednání

mikroregionu
• 17. 2., Dřevohostice: Seminář KS NS MAS OK v MAS-

PM „Nové informace – infrastruktura – partnerství“
• 17. 2., Dřevohostice: Jednání KS NS MAS OK
• 23. 2., Olomouc: Jednání k HANÁ regionální produkt
• 1. 3., Praha: Den malých obcí
• 8. 3., Praha: Jednání Asociace regionálních značek –

převzetí značky HANÁ regionální produkt
• 10. 3., Ústí: VH SPOV OK
• 10. 3., Velehrad: VH SPOV ZK
• 10. 3., Kostelec u Holešova: PV a VK MAS-PM
• 15. 3., Kostelec u Holešova: DSO MR Holešovsko

– jednání mikroregionu
• 15. 3., Kostelec u Holešova: VH SMARV
• 16. 3., Křtiny: Valná hromada NS MAS ČR
• 22. 3., Moravský Beroun: 13. setkání zástupců mi-

kroregionů OK
• 31. 3., Dětkovice: Seminář KS NS MAS OK v MAS

Prostějov venkov „Nová zeleň a veřejná prostranství“

Pojmy a zkratky, se kterými
se ve zpravodaji setkáte
MAS – místní akční skupina (sdružení obcí, spolků a pod-
nikatelů z regionu, které naplňuje rozvojovou strategii
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
ISRÚ – Integrovaná strategie rozvoje území
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 Pro-
gramu rozvoje venkova)
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, kte-
rá zastřešuje místní akční skupiny; má krajská sdružení (KS)
SPOV – Spolek pro obnovu venkova, má krajské organizace
SHR – samostatně hospodařící rolník
INTERREG – iniciativa Společenství zaměřená na pře-
shraniční, nadnárodní či meziregionální spolupráci
SPS – Společně po stezkách (projekt spolupráce)
KPO – Kraj pod Hostýnem ožívá… (projekt spolupráce)
PFS – Po formanských stezkách (projekt spolupráce)
MOS – Moravské a slezské ovocné stezky (proj. spolupráce)
PAREZ – Partnerství pro regionální značku (proj. 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
RO SZIF – Regionální odbor Státního zemědělského in-
tervenčního fondu
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Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově
Hlavní opatření
III.2.1.2.

Vedlejší opatření
III.2.1.1.

Vedlejší opatření
III.3.1.

Občanské vybavení a služby

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

Vzdělávání a informace
vzdělávací projekt

Cíl: Zlepšení občanského vybavení a služeb, rozvoj spolkových aktivit a zkvalit-
nění informačního zázemí obyvatel s návazným zlepšením vzhledu obcí, doprav-
ní a technické infrastruktury, což povede k rozvoji celého regionu.
Charakter: Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti.
Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově. Vytvoření a zajiš-
tění Informačního a turistického centra venkova. Zvyšování atraktivity veřejných
prostranství v obcích. Internetizace a využití nových informačních technologií. Za-
vádění obnovitelných zdrojů energie.
Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazek obcí, Nestátní neziskové organizace (občanská sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti, nadace), Zájmová sdružení
právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, Církve a je-
jich organizace.

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše
dotace:

Podpora může být poskytnuta: 
a) v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90 % způ-
sobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
b) nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí
90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Příklady způsobilých výdajů: Fiche 2N, část 13
LIMIT MAS: KZV 998 Projektová dokumentace – max. 15.000 Kč/projekt
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 80–83 pro
hlavní opatření III.2.1.2.

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

Vedlejší opatření
III.1.1.

Modernizace zemědělských podniků

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

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

ných biopaliv
Cíl: Modernizace zemědělských podniků v živočišné i rostlinné výrobě s možnos-
tí diverzifikace zemědělské činnosti, s možností modernizace kotelen a výtopen na
biomasu, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkurence -
schopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu.
Charakter: Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj ma-
lého a středního podnikání. Podpora místních produktů. Obnova původního rázu
krajiny. Rozvoj využití a zpracování biomasy.
Oprávnění
žadatelé:

Zemědělský podnikatel, Podnikatelský subjekt, který je z převáž-
né 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: Maximální výše dotace: 
– 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,

na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodně-
ných oblastech,

– 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na
investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných
oblastech,

– 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na
investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než
znevýhodněných oblastech, 

– 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na
investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než
znevýhodněných oblastech.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche 5N, část 13
LIMIT MAS: KZV 998 Projektová dokumentace – max. 15.000 Kč/projekt
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 15–19 pro
hlavní opatření I.1.1.1.

Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic
Hlavní opatření
III.2.2.

Vedlejší opatření
III.1.3.1.

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kul-

turního dědictví venkova
záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
záměr c) stálé výstavní expozice a muzea

Podpora cestovního ruchu
Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další tema-
tické stezky

Cíl: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v návaznosti na rozvoj turistiky
a cestovního ruchu – tedy rozvoj investic, které zajistí vyšší atraktivitu venkova.
Charakter: Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Obno-
va památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu.
Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazek obcí, Nestátní neziskové organizace (občanská sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti, nadace), Zájmová sdružení
právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, Církve a je-
jich organizace, Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč
Výše
dotace:

Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace. Podpora může být poskytnuta: 
a) v režimu „de minimis“ 
b) nezakládající veřejnou podporu.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche 3N, část 13
LIMIT MAS: KZV 998 Projektová dokumentace – max. 15.000 Kč/projekt
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 84–89
pro hlavní opatření III.2.2.

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. 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 lidskou
spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního pod-
niku, Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro,
malého a středního podniku

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč;
Maximálně 2.000.000 Kč

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche 6N, část 13
LIMIT MAS: KZV 998 Projektová dokumentace – max. 15.000 Kč/projekt
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. na str. 33–36 pro
hlavní opatření I.1.3.1.

Čt 2. 6. 2011 Kostelec u H. Jednání programového výboru: mj. losování hodnotitelů

Čt 2. 6. 2011 Kostelec u H. Seminář a školení pro členy výběrové komise

St 8. 6. 2011, 8.00 Kostelec u H. Veřejná prezentace žadatelů

St 8. 6. 2011, 11.00 Kostelec u H. Jednání výběrové komise – hodnocení

Čt 9. 6. 2011 Kostelec u H. Schvalování výběru projektů programovým výborem

Čt 9. 6. 2011 Kostelec u H. Informace o výsledcích 4. výzvy na webových stránkách MAS-PM

Nejpozději 20. června 2011 Olomouc Odevzdání vybraných projektů na RO SZIF

Úterý 10. května – čtvrtek 12. května 2011
Kostelec u Holešova 9.00 – 15.00
Pátek 13. května 2011
Kostelec u Holešova 8.00 – 14.00

Termín předkládání žádostí: Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webových stránkách.
Klíčovými termíny jsou:

Podrobnosti jsou zveřejněny na:
www.mas-mostenka.cz

V sekci „Program LEADER“ je kompletní znění 5. vý-
zvy a další potřebné dokumenty, návody a manuály.



Přerovsko a Kroměřížsko spojí nová hipostezka.
Studenti vyměří 230 kilometrů její trasy
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Projekty spolupráce: V roce 2011 řeší MAS – Partnerství Moštěnka
čtyři projekty a další dva připravuje k podání

Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami:

Malebnost přírody Kroměřížska, Holešovska a mi-
kroregionu Moštěnka bude možno obdivovat také
z koňského hřbetu. V rámci projektu spolupráce „Po
formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou
a Hříběcími horami“ studenti Univerzity Palackého
vyměřili napříč regiony více než 230 kilometrů no-
vých tras a vyznačili umístění téměř 400 směrovek.

Stezka pro jezdce na koních i pěší turisty pove-
de v několika okruzích přes území 21 obcí regionu
MAS Hříběcí hory (149 km) a 25 obcí regionu MAS
– Partnerství Moštěnka (84 km). Při trase vznikne
45 malých a 6 větších odpočívek, 4 krytá a 51 ne-
krytých úvazišť a budou na ní umístěny informační
mapy a tabule. Značené stezky povedou převážně
po polních a lesních cestách, které byly původně
formanskými stezkami. Hustě křižovaly toto území
a jsou zaneseny ve starších mapách. Zajímavostmi
na trase, které stojí za to navštívit, budou nově vy-
stavěná rozhledna a replika vodního mlýna.

Na vyměřování tras a zpracování mapových
podkladů se podílí katedra geoinformatiky Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Její studenti provedli 7. a 8. dubna v rámci své stu-
dijní praxe fyzické vyměření trasy, kdy pomocí GPS
souřadnic vyznačili umístění jednotlivých směrovek
v terénu. Trasu stezek navrhovaly převážně jezdec-
ké stáje zapojené do projektu a byla projednána
s majiteli pozemků.

Náplní tohoto projektu je vedle vytvoření ozna-
čených jezdeckých stezek také vznik společného
webového portálu s interaktivní mapou a podklady

pro satelitní navigaci. Na nových webových strán-
kách kromě 3D prohlídek základních tras a náhle-
du na významná turistická centra v oblasti najdete
především informace týkající se akcí z oblasti jez-
deckého sportu, nabídky agroturistických center, in-
formace o půjčování sportovních a jezdeckých po-
třeb a o tradičních řemeslech, která se vážou k uve-
deným oblastem. Vznikne i společná studie využití
cestovního ruchu podél stezky, která podpoří rozvoj

podnikání v cestovním ruchu. Její součástí bude ka-
talog tras a pozornost bude věnována také řemesl-
ným oborům, které mají v oblasti historické kořeny.

Nově vybudované hipostezky se jezdcům i pě-
ším otevřou na podzim. Již existující hipostezky na
Vyškovsku se tak rozšíří až do oblasti Kroměřížska
směrem na Chřiby a Buchlovsko.

Projekt je realizovaný za finanční podpory EU
z prostředků Programu rozvoje venkova LEADER.



Projekt na podporu ovocnářství v našem regionu se rozbíhá
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Společně a každý zvlášť po stezkách:

Interaktivní mapa památek regionu je přístupná na
webových stránkách MAS – Partnerství Moštěnka

Moravské a slezské ovocné stezky:

Společný projekt sedmi místních akčních skupin z Moravskoslezského, Olo-
mouckého a Zlínského kraje podpořil koncem března na území MAS první ak-
ci propagující ovocnářství – Vlkošskou baňku. Další budou následovat.

Ovocnářství u nás se po staletí řadilo k tradičním činnostem venkovského
obyvatelstva. V posledních desetiletích se však z regionu ovocné stromy po-
stupně vytrácejí a také ubývá těch, kdo se o ovocné stromy dovedou náležitě
postarat nebo dokonce poznat jejich odrůdy. Propagace a znovuobjevení zá-
jmu o ovocnářství, to je cíl projektu Moravské a slezské ovocné stezky, na kte-
rý MAS – Partnerství Moštěnka získala téměř půl milionovou dotaci z pro-
středků Programu rozvoje venkova LEADER. Projekt poběží od února tohoto
roku do května 2012 a obsáhne 4 okruhy aktivit.

Prvním úkolem bude zmapování historicky, krajinářsky a jinak významných

ovocných stromů, sadů a alejí a zvýšení povědomí o starých krajových odrů-
dách ovoce. Mapovat se budou také moštárny, palírny, pěstitelé a podniky za-
bývající se zpracováním ovoce.

Další důležitou aktivitou je propagace ovocnářství. Kromě letáků a plakátů vy-
jde publikace s údaji z mapování, seznamem pěstitelů a zpracovatelů ovoce, ter-
minářem akcí a informacemi o druzích a odrůdách ovoce vhodných pro pěstování
v našem regionu. Prostor dostanou i návody, jak pečovat o ovocné stromy, a způ-
soby zpracování ovoce a recepty. Inovativní bude turistický informační systém s te-
matikou ovoce, dostupný v mobilních telefonech. Díky němu se při pohybu v kra-
jině budete moci přes textovou nebo hlasovou zprávu dozvědět, zda máte v blíz-
kosti nějaký zajímavý sad nebo alej. Informace budou zpřístupněny i na webových
stránkách www.ovocne-stezky.cz. Pokračování na další straně

Soupis téměř 660 nemovitých památek kulturního
dědictví venkova na našem území, postupně doplňo-
vaný, najdete zveřejněný na webových stránkách MAS
– Partnerství Moštěnka (www.mas-mostenka.cz),
sekce Mapování památek. Přes interaktivní mapu si
zde můžete prohlédnout umístění jednotlivých pa-
mátek, jejich popis a doplněny budou i fotografie.
Jedná se o všechny zámečky, tvrze, kostely, kaple,
stavby lidové architektury, technické památky, kříže,
sochy, kašny apod. na mapovaném území. Vyhledá-
vání je umožněno jak podle obcí, v nichž se památ-
ky nacházejí, tak podle druhu památky v seznamu
jednotlivých památek.

Součástí projektu je také vytvoření pěší trasy, kte-
rá povede od Holého kopce u Staré Vsi přes Koste-
lecký les, Pacetluky, Prusinovice a Líšnou. Práce v te-
rénu na vybudování stezky proběhnou v létě. Na tra-
se budou umístěny směrovníky, značky, informační
tabule a odpočívadla s pěkným výhledem do okolí.

Do projektu spolupráce Společně a každý zvlášť
po stezkách, zaměřeného na tvorbu soupisů a map
kulturního dědictví a tvorbu pěších stezek a hiposte-
zek, jsou zapojeny tři regiony: MAS Nízký Jeseník,
MAS Společná cesta a MAS – Partnerství Moštěnka.
MAS Nízký Jeseník zaměřila své naučné stezky na po-
znání vzniku a vývoje vulkanického reliéfu, MAS Spo-
lečná cesta umožní turistům projížďky po hipotrase.



MAS připravuje dva nové projekty spolupráce

V Dřevohosticích se otevře nové venkovské informační centrum
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Kraj pod Hostýnem ožívá –
včasné informace, zázemí a propagace pro společenské a kulturní akce:

Ke svému závěru se chýlí projekt Kraj pod Hos-
týnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propa-
gace pro společenské a kulturní akce. Jeho posled-
ní aktivita, vybudování venkovského informačního
centra na zámku v Dřevohosticích, je úspěšně do-
končena. Infocentrum se slavnostně otevře v pátek
29. dubna a při této příležitosti se uskuteční verni-
sáž a budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže „Po-
znáváme náš region“, kterou minulý rok vyhlásila
MAS – Partnerství Moštěnka.

Smyslem projektu, na kterém spolupracovaly
MAS Podhostýnska a MAS – Partnerství Moštěnka,
je rozvoj a provázání společenských a kulturních
akcí v obou sousedících regionech.

Včasné informace a propagaci nově zajišťuje
webový portál www.hostýnsko.cz, spuštěný loni na
podzim. Najdete zde přehled kulturních akcí v obou

regionech a výstupy ze čtyř webových kamer, umís-
těných na zámku v Bystřici pod Hostýnem, Svatém
Hostýně, Bludném a na zámku v Dřevohosticích.

Začátkem roku bylo nakoupeno zázemí pro po-
řádání akcí a od dubna je možná jeho rezervace
(kancelář MAS-PM, tel. číslo 576 115 007) a půjčo-
vání. Obce a spolky z regionů si tak pro pořádání
svých společenských akcí mohou zarezervovat vel-
koprostorový stan, vyhřívače do stanů, dřevěné po -
dium, dřevěné stánky, lavice, stoly, skákací hrad ne-
bo ozvučovací a osvětlovací techniku.

Webový portál a zázemí pro pořádání akcí doplní
právě otevírané Venkovské infocentrum Dřevohostice,
které zajistí komfortní přístup k informacím o regio -
nu a prostor pro jeho propagaci. Součástí infocentra,
umístěného v 1. patře dřevohostického zámku, je za-
sedací místnost, která bude současně plnit úlohu spo-
lečenského sálu. Infocentrum začne turistické veřej-
nosti sloužit již toto léto a bude spolupracovat s infor-
mačními centry v Bystřici pod Hostýnem a Holešově.

V červnu se chystáme podat dva projekty spolupráce, které by v případě úspěchu podpořily rozvoj regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Jako partneři jsme za-
pojeni do přípravy projektu „Partnerství pro regionální značku“ (PAREZ) a jako koordinační MAS připravujeme pro opětovné podání projekt „Kroje našich krajů“(KNK).

Partnerství pro regionální značku (PAREZ)
Spolupracující MAS: MAS Moravská cesta (žadatel), MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Region Haná, MAS Prostějov venkov, MAS na cestě k prosperitě,

další zájemci o spolupráci: MAS Společná cesta a MAS Hříběcí hory
Anotace: Smyslem projektu je zviditelnění značky „HANÁ regionální produkt“ a tak zviditelnění celého regionu Haná. Součástí projektu je pořádání pro-

pagačních akcí a seminářů pro výrobce, pořádání akcí v regionu spojených s prodejem certifikovaných produktů a výroba a distribuce propagačních materiálů.

Kroje našich krajů (KNK)
Spolupracující MAS: MAS – Partnerství Moštěnka (žadatel), MAS Podhostýnska, MAS Moravská cesta a MAS MALOHONT (SK)
Anotace: Smyslem projektu je podpora folkloru na území partnerských MAS. Budou nakoupeny soubory hanáckých, valašských, záhorských krojů a také

kroje z národopisné oblasti Gemer – Malohont na Slovensku. Součástí projektu je i návštěva folklorních souborů na akcích na území partnerských MAS a po-
řízení propagačních materiálů – bannerů s popisy krojů a krojovaných panenek.

Pro pořádání akcí je možno zapůjčit tyto stany a další zázemí, rezervace na tel. čísle 576 115 007

Nové infocentrum je umístěno v 1. patře dřevohos-
tického zámku

Moravské a slezské ovocné stezky: Projekt na podporu ovocnářství v našem regionu se rozbíhá
Dokončení z předešlé strany

Projekt také zajišťuje a podporuje lokální propagační akce. Mimo Vlkošskou
baňku to v polovině dubna byla exkurze v našem regionu. Její účastníci navští-
vili Sad tří generací v Beňově, pálenici v Pravčicích, v Žalkovicích sady a v Příle-
pích sušírnu ovoce, moštárnu, výrobnu povidel a pálenici. Další propagační ak-
ce se budou konat na podzim a v zimě v rámci výstav ovoce a koštů slivovice.

Velký důraz je kladen na oblast vzdělávání. V pěti MAS se uskuteční vzdě-

lávací kurzy pro zájemce o ovocnářství, na nichž odborníci předvedou hlavní
ovocnářské činnosti od výsadby stromů až po jejich ochranu. Celý projekt bu-
de zakončen dvoudenním seminářem v Bartošovicích.

Projekt se realizuje na území sedmi MAS: Nízký Jeseník, Rýmařovsko, Re-
gion Poodří, Rozvojové partnerství regionu Hranicko, Partnerství Moštěnka,
Bojkovsko a MAS Horňácko-Ostrožsko. Navazuje na obdobný projekt uskuteč-
něný na Opavsku a Krnovsku a tak ovocné stezky propojí Jeseníky s Karpaty.



Krajské sdružení NS MAS zvolilo nové zástupce Olomouckého kraje

Seminář MAS v Dřevohosticích ukázal úspěšné projekty PRV
a představil nové náměty a inovace pro rozvoj infrastruktury
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Městys Dřevohostice a region MAS – Partnerství
Moštěnka byly 17. února 2011 místem konání se-
mináře „Nové informace – infrastruktura – part-
nerství“, kde byly představeny projekty realizované
v rámci Programu rozvoje venkova v oblastech
Vzdělávání a informace a Obnova a rozvoj vesnic.

Po zahájení semináře starostou městyse Dřevo-
hostice Stanislavem Skýpalou představil Místní ak -
ční skupinu – Partnertví Moštěnka (MAS-PM) její
předseda Tomáš Šulák. V příspěvku Marka Kittela
(ČEZ Energetické služby) byli účastníci seznámeni
s možnostmi přenesené správy veřejného osvětlení,
která umožňuje jeho komplexní provozování. Nový-
mi trendy rozvoje infrastruktury obcí, jako jsou vy-
užití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění v re-
žii obce a technické služby v režii obce či mikrore-
gionu, se ve svém příspěvku zabýval Zdeněk Plesník
(Separa – Eko). Inovační projekt internetizace obce
Lechotice, podaný ve 4. výzvě MAS-PM programu

LEADER, představil Petr Maňásek (Lechotice.NET).
„Právě na inovaci podávaných projektů chceme
klást v budoucnu větší důraz navzdory striktním
pravidlům evropských programů, které si ovšem
sama zpřísnila Česká republika. Je to způsob, jak
posunout program LEADER někam dál. Metoda
LEADER vznikla v Evropě kvůli vymýšlení nových
postupů a inovací v rozvoji venkova a tam se mu-
sí vrátit,“ uvedl předseda MAS – Partnerství Moš-
těnka Tomáš Šulák.

Na závěr dopoledního bloku Markéta Kopáčko-
vá (místopředseda MAS – Partnersví Moštěnka) in-
formovala o zrealizovaných projektech Programu
rozvoje venkova na území regionu a v odpoledním
bloku pak následovala exkurze po obcích MAS s ukáz-
kami realizací konkrétních projektů. Městys Dřevo-
hostice představil expozici hasičského muzea, výsad-
bu nové zámecké aleje a nově položenou podlahu
v sokolovně, obec Domaželice malé dětské hřiště,

obec Líšná zrekonstruovaný areál Trávníky, obec Do-
brčice volnočasové centrum, obec Stará Ves zrekon-
struovanou ZŠ a MŠ a obec Kostelec u Holešova ví-
ceúčelové sportovní hřiště.

Seminář pořádaly Krajské sdružení Národní sítě
MAS ČR v Olomouckém kraji a MAS – Partnerství
Moštěnka v rámci projektu „Propojování místních
akcí rozvoje venkova Olomouckého kraje – vzdělá-
vání a informace pro III. osu“.

Dne 17. února 2011 se na zámku v Dřevohosticích uskutečnilo jednání Kraj-
ského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky v Olomouc-
kém kraji (KS NS MAS OK). Zástupci MAS zvolili nové členy výboru krajského sdru-
žení, kontrolní komise a zástupce kraje do celostátních orgánů NS MAS ČR.

Předsedou krajského sdružení byl zvolen František Winter (MAS Horní Po-
moraví), který je v současné době také předsedou Národní sítě MAS ČR. Dal-
šími členy tříčlenného výboru jsou Tomáš Šulák (MAS – Partnerství Moštěnka)
a Radim Sršeň (MAS Šumperský venkov). V kontrolní komisi zasednou Franti-
šek Kopecký (Rozvojového partnerství Regionu Hranicko) a Miroslav Mačák
(MAS Regionu Haná).

Zástupcem kraje do celostátního výboru NS MAS ČR byl zvolen František Win-
ter, jeho náhradníkem je Radim Šršeň. V kontrolní komisi NS MAS bude Olo-
moucký kraj zastupovat Julie Zendulková (MAS Moravská cesta), v pracovní sku-

pině LEADER Martina Žákovská (MAS Záhoří – Bečva) a Jaroslav Brzák (MAS Re-
gion Haná), v pracovní skupině hodnocení MAS František Kopecký a v pracovní
skupině Propagace a medializace MAS Martina Žákovská. Do pracovní komise
Mezinárodní spolupráce byl delegován Radim Sršeň, konzultační podporu zajistí
Míla Hrušková a Hana Slováková (MAS – Partnerství Moštěnka).

František Winter získal i nominaci krajského sdružení na předsedu NS MAS
ČR. Tím se také na Valné hromadě Národní sítě MAS ČR ve Křtinách 18. břez-
na stal.

Jednání se zúčastnilo 9 ze 12 členů Krajského sdružení NS MAS ČR v Olo-
mouckém kraji. Přítomni byli i zástupci dalších MAS z Olomouckého a Morav-
skoslezského kraje a za Krajský úřad Olomouckého kraje náměstek hejtmana
Pavel Horák a za Krajskou agenturu pro zemědělství a venkov Olomouckého
kraje její ředitel Karel Stojan.



Staronovým předsedou NS
MAS ČR je František Winter

SPOV OK zvolil nového předsedu,
chce větší podporu venkova od kraje

Staronovým předsedou Národní sítě MAS ČR je František Winter z MAS Horní Pomo-
raví v Olomouckém kraji. Valná hromada NS MAS schválila nový třináctičlenný výbor, kte-
rý tvoří zvolení zástupci všech krajů. Stalo se tak dne 17. března ve Křtinách v regionu
MAS Moravský kras. Novými místopředsedy NS MAS jsou Jiří Krist (MAS Opavsko – MSK),
Jozef Jančo (MAS Moravský kras – JMK), Jan Florian (MAS Český západ – PK) a Petr Ku-
líšek (MAS Nad Orlicí – KHK). (Více informací o VH NS MAS ČR najdete

např. ve Zpravodaji venkova 4/2011, nebo na www.nsmascr.cz)

PLÁN PRÁCE NS MAS ČR
NA ROK 2011

Primárním úkolem NS MAS ČR je pro rok 2011 její vlastní pro-
fesionalizace a propagace metody LEADER pro širokou veřejnost
i zástupce na rozhodovacích pozicích ve veřejné správě.

1) Program rozvoje venkova
– Připomínkování osy IV PRV, zjednodušení čerpání evropských

fondů, snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů
– Další zjednodušení dokladování režijních výdajů MAS, tak aby po-

žadavky SZIF nepřekračovaly požadavky stanovené legislativou
– Prosazení zajištění navýšení finanční alokace Osy IV. prosadit

zástupce NS MAS do ABK Mze
– Aktivně se podílet na proškolení manažerů venkova
– V součinnosti s MZe spolupracovat na hodnocení MAS ve smys-

lu a v souladu s Dohodami o realizaci jednotlivých SPL MAS
– Vyhlásit soutěž MAS roku v působnosti NS MAS ČR, bez vztahu

na stanovování finančních bonusů v rámci opatření IV.1.1. PRV

2) Podpora částečně podpořených a nepodpořených MAS
– prosadit navýšení finanční alokace op. IV.1.1. pro MAS 32+ na

úroveň MAS 80
– prosazení navýšení alokace opatření IV.2.1, aby byla zvýšena

šance pro zapojení částečně podpořených a nevybraných MAS
a pokrytí území v celém rozsahu

– poskytnout pomoc nevybraným MAS k zamezení jejich zániku
a k aktivaci jejich členů prosadit ve spolupráci s partnery za-
vedení opatření III.4.1. „OSVOJOVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ“ na pod-
poru zakládání a rozvoje MAS

3) Podpora spolupráce krajů s MAS
– na základě partnerské smlouvy s Asociací krajů docílit podpory

MAS v jednotlivých krajích
– dohodnout s kraji využití potenciálu jednotlivých MAS

4) Budoucnost MAS po roce 2013
– Prosazovat na národní i mezinárodní úrovni Národní strate-

gický plán 2014+
– Podílet se na připomínkování prováděcích pravidel programů

navazujících na Osu IV. PRV
– Zahájit přípravu činnosti MAS po roce 2013 tak, aby byly MAS vy-

brány a závazkovány nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2013 pro rok
2014, případně jednat o zajištění financování MAS pro tento rok

– Aktivně se zapojovat do diskuse o budoucnosti metody LEADER
a Společné zemědělské politiky na národní a evropské úrovni

5) Uplatňování metody LEADER v dalších tematických
směrech

– Aktivně jednat o uplatnění metody LEADER a MAS (existujících
a nově vytvořených) i v tematických oblastech mimo stávající
PRV – regionální rozvoj, cestovní ruch, životní prostředí, krajin-
né a územní plánování, lidské zdroje a podpora podnikání

– Podporovat značení místních výrobků (partnerská smlouva s ARZ)
– Podporovat Vznik a rozvoj podnikání na venkově
– Koncepční plánování rozvoje regionů ve spolupráci se SPOV ČR

6) Nezaměstnanost
Zahájení jednání s MPSV v oblasti řešení nezaměstnanosti na
venkově
– Vznik a rozvoj drobného podnikání
– Vzdělávání na venkově
– Podpora zachování veřejně prospěšných prací pro obce
– Zaměstnávání invalidních důchodců

7) Posílení pozice NS MAS jako neopomenutelného při-
pomínkového místa ke koncepcím, které se týkají roz-
voje venkova jak na celostátní, tak na krajské úrovni.

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje má nového předsedu – na volební
valné hromadě v Ústí na Hranicku se jím stal Leoš Hannig, starosta obce Vápenná na Je-
senicku, který je zároveň krajským zastupitelem. Místopředsedy spolku jsou starosta Tu-
čína (Vesnice roku ČR 2009) Jiří Řezníček, který je také předsedou mikroregionu Pobe-
čví a starostka Náměště na Hané Marta Husičková, která je předsedkyní MAS Regionu
Haná. Členem předsednictva je i předseda MAS-PM Tomáš Šulák.

SPOV hodlá v nejbližší době prosazovat posílení rozpočtu krajského Programu ob-
novy venkova na 60 milionů korun a doporučuje hledat úspory např. v rozpočtu orga-
nizace krajského úřadu. Navrhuje zvýšení výše podílu dotace v POV OK na 60 procent
a také, aby nynější oblast podpory zaměřená na mikroregiony nebyla pouze investiční.
Spolek dále žádá, aby výběrová kritéria POV od roku 2012 zohledňovala kvalitu projek-
tů a zrušila se kritéria, která předem diskriminují určité typy obcí podle úspěšnosti/ne-
úspěšnosti žadatele v minulých letech.

Spolek se na valné hromadě dále vyslovil pro zjednodušení agendy při uzavírání do-
hod o vytvoření míst v rámci veřejně prospěšných prací a patřičnou úpravu zákona o za-
městnanosti. V této věci hodlá vyjednávat i s poslanci.



V Operačním programu
Životního prostředí
získaly podporu čtyři
projekty svazků obcí

Do PORV MMR 2011 jsme
podali 17 žádostí o dotaci

Nové mapy mikroregionů
Moštěnka a Holešovsko

POV OK 2011: uspěly tři obce a mikroregion
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Celkem 1 322 žadatelů se letos přihlásilo do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Minister-
stva pro místní rozvoj. Souhrnně dosáhly žádosti o dotaci výše 378,597 milionů Kč. Oproti minulému ro-
ku je to více než dvojnásobný nárůst. Bude-li v letošním roce rozdělena stejná suma jako v minulém –
148 miliónů, až 60 % žadatelů neuspěje.

Z regionu MAS – Partnerství Moštěnka je podáno 17 žádostí ve společné výši požadované dotace
3 650 867 Kč. Devět žádostí je z Moštěnky, osm z Holešovska, z toho dvě žádosti podaly mikroregiony.

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova má pět dotačních titulů. Nejvíce žadatelů, celkem 871, je
v dotačním titulu 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Z regionu MAS-PM
je do tohoto titulu posláno 11 žádostí. Zajímavostí je, že do dotačního titulu 3 – Podpora spolupráce ob-
cí na obnově a rozvoji venkova, si podalo projekt 19 žadatelů ze Zlínského kraje, tedy výrazně více, než
z jiných krajů.

Svazky obcí, které tvoří MAS – Partnerství Moš-
těnka, získaly v některých případech s její pomocí do-
taci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruk-
tury a snižování rizika povodní. Jde o celkem 4 pod-
pořené projekty z 20. výzvy – dva projekty MR Moš-
těnka a projekty MR Holešovsko a MR Židelná.
Mikroregion Holešovsko: Protipovodňová opatření
pro obce Mikroregionu Holešovsko. Celkem projekt:
5 859 216 Kč / dotace FS 4 961 973, SFŽP 291 880
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka: Stu-
die proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipo-
vodňových opatření v Mikroregionu Moštěnka. Celkem:
2 354 280 Kč / dotace FS 2 001 138, SFŽP 117 714
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka: Zpra-
cování digitálního povodňového plánu a vybudování
sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mi-
kroregionu Moštěnka. Celkem: 8 192 752 Kč / do-
tace FS 6 772 702, SFŽP 398 394
Mikroregion Žídelná: Protipovodňová opatření pro ob-
ce mikroregionu Židelná. Celkem: 4 026 084 Kč /
dotace FS 3 184 581, SFŽP 187 328

V setu i jednotlivě vyšly nové cykloturistické ma-
py mikroregionů Moštěnka a Holešovsko. Mají velmi
přesné měřítko 1:45 000 a vedle vyznačených turis-
tických i cykloturistických tras v nich najdete informa-
ce o daném mikroregionu, kontakty na obce, které
jsou jeho členy, a popis vybraných památek a zají-
mavostí na území mikroregionů.

Mapy vyšly v rámci projektu „Předávání dobré
praxe regionů Čechy – Morava“ podpořeného z pro-
gramu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Další podpořenou aktivitou z toho-
to projektu byla studijní cesta za příklady dobré pra-
xe a výměnou zkušeností do východní části středních
Čech: Podlipansko a severní části Jižních Čech: Kraji-
na srdce. Žadatelem projektu byl mikroregion Hole-
šovsko, partnerem mu byl mikroregion Moštěnka.

Podané projekty do PORV MMR 2011: ŽADATELÉ Z MAS-PM
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Žadatel Název projektu

Celkové
náklady
(Kč)

Požadova-
ná dotace
(Kč)

Městys Dřevohostice Rekonstrukce chodníků – Náměstí III. etapa 946 149 600 000
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunit. života v obci
Obec Radkovy Škola základ života 173 800 121 660
Obec Lipová Pane ministře, ať na nás neprší a ať je u nás pěkně 250 000 175 000
Obec Bochoř Děti v lázních a pro lázně 510 000 357 000
Obec Domaželice Vzhůru na dvůr – aneb zelená učebna „za školou“ 1 076 074 400 000
Obec Stará Ves Veselá školička 88 800 62 160
Obec Křtomil Obnova veřejného prostoru „Záhumení“ v obci Křtomil 115 000 80 000
Obec Míškovice Centrum volnočasových aktivit v Míškovicích 533 370 373 359
Obec Machová „Revitalizace dětského hřiště u MŠ Machová“ 386 453 270 517
Obec Němčice Pohádka o neposlušné koupelničce 274 491 192 143
Obec Kyselovice Míč je náš kamarád 151 492 106 000
Obec Kostelec u Hol. Nové sportovní a studijní zázemí pro mládež 484 470 339 129
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Mikroregion Moštěnka Rozvíjíme náš region společně 133 500 93 450
Mikroregion
Holešovsko

Proměny venkova v pohyblivých obrazech – filmový doku-
ment projektů obnovy a rozvoje venkova na střední Moravě

286 000 200 000

Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
Obec Radkova Lhota Obnova kulturního dědictví obce Radkova Lhota 175 714 122 999
Obec Němčice Oprava kamenného kříže v Němčicích 103 500 72 450
Obec Kyselovice Obnova sochy piety 122 353 85 000
Celkem 5 811 166 3 650 867

Žadatel Projekt Dotace
Oblast podpory 1: Obce
Bezuchov Oprava místních komunikací 250 000
Radkova Lhota Vybudování dětského hřiště a regenerace veřejné zeleně u hřiště 311 000
Bochoř I. etapa opravy veřejného osvětlení – úspora 70 % energie 293 000
Oblast podpory 2: Mikroregiony
DSO MR Moštěnka Mechanizace pro veřejná prostranství v MR Moštěnka 500 000
Poznámka: Žádaly také obce Přestavlky, Lipová, Radkovy, Stará Ves a Horní Moštěnice.

V Programu obnovy venkova Olomouckého kraje (POV OK) 2011 uspěly pouze tři obce z mikroregio-
nu Moštěnka z osmi žadatelů. Oproti původním předpokladům byl ovšem úspěšný se svou žádostí i Mi-
kroregion Moštěnka. Projekty předložilo 251 žadatelů ve výši 86,14 milionu Kč. Podporu získalo pouze
127 žadatelů ve výši 40,5 milionu Kč – v oblasti 1 na podporu obcí to bylo
92 žadatelů (32,851 mil. Kč), v oblasti 2 na podporu mikroregionů bylo
úspěšných 22 žadatelů z 24 (6,075 mil.) a v oblasti 3 bylo podpořeno všech
13 žádostí na územní plány (1,574 mil.). Mezi mikroregiony byly úspěšné
téměř všechny zejména proto, že řada regionů žádala jen nízkou částku.
Plnou výši možné dotace jako Moštěnka žádaly pouze čtyři mikroregiony.



Jezdecký klub Radkova Lhota vznikl v roce 2007 a je nástupcem jezdecké
a dostihové stáje manželů Foukalových „Pomněnka,“ která působila v Radko-
vě Lhotě od roku 2001. Zabývá se především činností v oblasti jezdeckého a do-
stihového sportu a organizací sportovních akcí a táborů pro začátečníky i po-
kročilé. Jezdecký areál, který se neustále se vyvíjí a buduje, leží pod hostýnský-
mi vrchy. Původně vznikl za účelem rozvoje jezdeckého sportu v regionu, dnes
ale jeho působnost připadá na celou Moravu.

Hlavní náplní činnosti jezdeckého klubu je výcvik mladých jezdců a jejich
příprava na účast v závodech. Mimo klasickou výuku jízdy na koni, projížďky
v terénu a túry v sedle nabízí jízdu na koni pro školy a školky, tábory a rehabi-
litační práci s tělesně postiženou mládeží. S organizací stanových jezdeckých
táborů má klub zkušenosti již od roku 1994 a mnoho jejich účastníků dojíždí
v rámci táborů pravidelně již několik let.

Dnes má klub 21 členů, z toho 10 aktivních, a v jeho stájích stojí 13 koní.
Najdete zde koně sportovní, provozní, chovné klisny i koně na odpočinku. Mezi
nimi je i úspěšná překážková klisna Hřivna, která v roce 1997 vybojovala 5. místo
ve Velké pardubické a v roce 2000 1. místo v Ceně Labe.

Koně z Radkovy Lhoty pravidelně dosahují pěkných sportovních výsledků. A to
nejen na kolbištích v rámci poháru Mikroregionu Moštěnka, ale i na dostihových
drahách v ČR, zvláště pak v Pardubicích. Veronique si odnesla z Pardubic jedno 1.
a jedno 3. místo a oba potomci Hřivny se zde také
umístili. Vedle dostihů a soutěží vyvíjíme i další aktivi-
ty. Byli jsme organizátory mnoha jezdeckých dnů ne-

jen v Radkově Lhotě, ale i v Dřevohosticích, Turovicích, Radkovech a Oprostovicích.
Naši koně a členové se také účastnili významných akcí v Olomouci. Při „Pochová-
vání ostatků Sv. Pavlíny“ 30. června 2002 v Olomouci seděl v sedle našeho koně
RNDr. Ivan Kosatík a naše Dresa nesla ostatky Sv. Pavlíny v rukou olomouckého ar-
cibiskupa Jana Graubnera. S koňmi jsme mnohokrát navštívili DDM Atlas v Přero-
vě, akce v přerovském parku „Michalov“ a na přerovském bazéně, účastnili jsme
se jízdy králů v Doloplazích. V našem klubu probíhal i výcvik speciálních jednotek.

V letošním roce má Jezdecký klub plán zorganizovat celkem 10 jezdeckých ak-
cí. Ty jsou rozčleněny na dvě hlavní části. První směřuje k výuce začínajících jezd-
ců (koní) všech věkových kategorií a druhá ke zdokonalení jezdeckých dvojic s cí-
lem dosažení co nejlepších výsledků na oficiálních závodech a v dostizích (cross
country). K závěru roku patří již neodmyslitelně Hubertova jízda se závody Sv. Hu-
berta. Nově je vypsána i celoroční bodovací soutěž s názvem: „Radkolhotský moš-
těnský pohár 2011“ (http://jkosrl.wbs.cz/prezentace/hobby2011a.ppt)

Hlavní akcí tohoto roku bude v neděli 29. května Den koní a Den dětí v Rad-
kově Lhotě. Jde o již tradiční akci, která začíná soutěží v předvádění, o níž se dá
hovořit jako o neoficiální výstavě koní. Během celého dne jsou na pořadu růz-
né jezdecké a vozatajské disciplíny a ukázky, které diváky seznamují se součas-
ným využitím koní. V rámci svátku dětí jsme již loni odstartovali odpoledne plné
soutěží a možností se povozit na koni. Vrcholem dne je pak pro děti možnost
startu v dětské cross country – běžecké disciplíně přes překážky. Zajištěn je bo-
hatý doprovodný program, srdečně Vás zveme.

Milan Foukal, předseda a trenér Jezdeckého
klubu o. s. Radkova Lhota

Web: www.jkosrl.wbs.cz

Představujeme členy MAS / spolky v regionu
JEZDECKÝ KLUB o. s. RADKOVA LHOTA
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Jezdecký oddíl TJ Jezdec Bochoř byl založený
1. 1. 1994. Jeho hlavní činností je zejména výuka
jízdy na koni, rozvíjení znalostí a dovedností v ob-
lasti jezdectví a jezdeckého sportu v součinnosti se
smyslem pro zodpovědnost a aktivní péči o koně.
Už od svého založení se jezdecký oddíl zabývá pra-
cí s mládeží a dětmi, které vede k lásce ke koním

a jezdeckému sportu, převážně parkurovému ská-
kání, ale i k chovu koní.

Od založení prošlo oddílem několik desítek ko-
ní a jezdců. V současné době jsou v oddíle převáž-
ně koně plemene český teplokrevník, dále pak an-
glický plnokrevník a pony pro děti. 

Přestože nejsme velký oddíl, počet našich členů
se pohybuje kolem dvaceti, již šestým rokem pořá-
dáme jezdecké závody v Bochoři s hlavní soutěží
Pohár obce Bochoř. Závody získávají na popularitě
nejen mezi jezdci, ale i mezi diváky, pro které vy-
tváříme příjemné prostředí. Pořídili jsme nové stoly
a lavice, dokoupili překážkový materiál a také byla
postavena nová ohrada. Závody jsme pořádali i na
posledních dvou zemědělských výstavách na výsta-
višti v Přerově. Na podzim pořádáme na ukončení
jezdecké sezóny tradiční Hubertovu jízdu.

Členové oddílu se pravidelně zúčastňují parku-
rových soutěží v rámci Středomoravské jezdecké li-
gy, kde se pravidelně umísťují na předních místech.
Od roku 2007 jsme se aktivně zapojili do soutěží
o Pohár mikroregionu Moštěnka v jezdeckých sou-
těžích, kde mají velmi dobré výsledky především
naši začínající jezdci. V roce 2010 jsme byli pově-
řeni uspořádat slavnostní vyhodnocení této celo-
roční soutěže a to se konalo 4. prosince 2010 v bo-
chořské sokolovně.

Nejbližší akcí, kterou bude TJ Jezdec pořádat
v letošním roce, jsou Hobby závody v parkurovém
skákání. Uskuteční se v neděli 8. května 2011 na
jízdárně v Bochoři, začátek soutěží je v 11.00 ho-
din. Všichni jste srdečně zváni.

Anna Koláčková,
TJ Jezdec Bochoř, člen výboru MAS-PM

Web: jezdecbochor.wbs.cz

TJ JEZDEC BOCHOŘ



Účastníci Memoranda o spolupráci:
MAS: MAS Moravská cesta (Litovel-

sko, Olomoucko), MAS Region Haná (Ko-
sířsko, Konicko), MAS – Partnerství Moštěn-

ka (jižní Přerovsko, Holešovsko), MAS Na cestě
k prosperitě (jižní Prostějovsko Němčicko), MAS

Prostějov venkov, další zájemce o spolupráci
MAS Společná cesta (Vyškovsko)

Sdružení a instituce: Asociace regio-
nálních značek ČR,  Krajské sdružení
Národní sítě MAS ČR v Olomouckém

kraji, Olomoucký kraj, Krajská agentura
pro zemědělství a venkov Olomouc

Výrobci: 5 (Kuželová, Giacintová, Vito-
slavská, Sýkora, Poštulka)

Regionální značku HANÁ převzala MAS Moravská cesta
MAS Moravská cesta převzala po dohodě se sdružením Aktiv+ a předešlém

pověření certifikovaných výrobců koordinaci regionální značky „HANÁ regio-
nální produkt“. Na valné hromadě Asociace regionálních značek (ARZ) dne
8. března 2011 v Praze byla Moravská cesta přijata jako již patnáctý člen ARZ
a jmenována regionálním koordinátorem značení domácích výrobků „HANÁ re-
gionální produkt“.

Dosavadní certifikovaní výrobci se vrátí k regionální značce a začnou jí zno-
vu používat. „Předpokládáme, že v průběhu následujících dnů oslovíme další
potencionální výrobce, kteří by se mohli ucházet o certifikaci
regionální značky,“
uvedla předsedky-
ně Moravské cesty
Julie Zendulková.
Slavnostní certifikace
nových výrobků a služeb
se uskuteční na jaře
(květen) a na podzim
(listopad) roku 2011.

V rámci regionálního značení
HANÁ byla nově navázána spo-
lupráce s dalšími místními akč-
ními skupinami v tomto
regionu, který zahrnuje
oblasti Olomoucka, Pře-
rovska, Prostějovska,
Vyškovska a Kromě-
řížska. Spolu-
práce byla
stvrzena dne
3. března
2011 pod-
pisem „Memoranda
o spolupráci“, jehož usta-
vujícími členy je pět místních
akčních skupin, pět certifikovaných
výrobců, dvě sdružení a dvě instituce. Spo-
lečně budou pracovat na marketingové
strategii regionální značky s mottem: „Hanáci
omijó ledasco – zkôste to.“

MAS Moravská cesta v současné době
působí jako rozvojová agentura, která vybírá míst-
ní projekty ze svého regionu v programu LEADER.
V letech 2008-2011 podpořila 43 projektů místních
žadatelů za 30 milionů korun.

Julie Zendulková, předsedkyně
MAS Moravská cesta

Web: www.moravska-cesta.cz

Více informací na:
www.mas-mostenka.cz / Projekty MAS /
HANÁ regionální produkt
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Fotosoutěž: Vernisáž a slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže
„Poznáváme náš region“ se bude konat 29. dubna při příležitosti ote-
vření Venkovského infocentra Dřevohostice. Všichni jsou srdečně zváni!

Marie Měchurová: Kaplička v Přílepích

Obec Kurovice: Lom Kurovice

Petra Horáková: Lipová alej v Přestavlkách

Městys Dřevohostice: Tříkrálová sbírka v Dřevohosticích

LeaderFEST 2011 aneb setkání Leaderů evropských zemí
17. – 18. května 2011
v historickém městečku Štramberk,
Moravskoslezský kraj, Česká republika

Setkání zástupců MAS a dalších aktérů rozvoje ven-
kova z evropských zemí, kteří pracují metodou Lea-
der nebo se na tuto metodu připravují. Program kon-
ference je zaměřen na výměnu zkušeností a příkladů
dobré praxe, ale také na budoucnost programu Lea-
der v období 2014–2020. Akce navazuje na úspěš-
nou konferenci LeaderFest 2009 v Hradci nad Mora-
vicí, které se zúčastnili zástupci 8 evropských zemí.

Předběžný program:

PONDĚLÍ 16. 5. 2011:
• ubytování vzdálenějších účastníků od 14:00 hod.
• instalace výstav, posterů, stánků
• možnost prohlídky města a jeho památek, využi-

tí wellness programu
• večeře a večerní neoficiální setkání

17. 5. 2011 ÚTERÝ (10:00 – 19:00 hod.)
• oficiální zahájení LeaderFESTU 2011
• celodenní blok prezentací a work shopů na téma:

Program Leader – příklady dobré praxe
• jarmark tradičních řemesel a produktů
• kulturní vystoupení – ukázky venkovské kultury

evropských národů (hudba, tanec, divadlo)
• celodenní přehlídka krátkých audiovizuálních

pořadů na téma venkov
• komentované prohlídky města a jeho paměti-

hodností
• terénní workshopy na téma geoparky, obnova

a využití historických památek apod.
• fakultativní exkurze do zajímavých míst v blíz-

kém okolí
• společenský večer

STŘEDA 18. 5. 2011 (10:00 – 17:00)
• celodenní blok prezentací a work shopů na téma:

Budoucnost programu LEADER 2014+
• diskuze o závěrech LEADERFESTU 2011
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Vybrané akce pro jaro/léto 2011 v regionu MAS – Partnerství Moštěnka
BOCHOŘ
• Duben: Pálení čarodějnic v parku u hasičské

zbrojnice
• 6. – 8. 5. Hodové oslavy: Pá – Hodová veselice,

So – Obecní hodové odpoledne v areálu soko-
lovny, 13.00 – 18.00 výstava chovatelů, Ne – bu-
díček s živou hudbou, slavnostní nástup u SDH,
průvod k pomníku padlých, mše v kostele sv. Flo-
riána, fotbalové zápasy, Hodová neděle SDH, Hob-
by závody v parkurovém skákání (11.00 jízdárna
Bochoř), 8.00 – 16.30 výstava chovatelů

• Červen: Mezinárodní den dětí – zábavné školní
odpoledne na místním hřišti

• 18. 6. VIII. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka
• 2. 7. Pohár starosty a Hasičská soutěž mikrore-

gionu Moštěnka

DOBRČICE
• 9. 4 – 30. 6. Výstava znaků měst a obcí okresu

Přerov, moravských měst, hlavních evropských
měst a evropských států a obrazů (místní malíř
Josef Janda), OÚ Dobrčice

• 19. 4. – 23. 4. Výstava kraslic, perníčků, tatarů,
pohledů a velikonočních ozdob, OÚ Dobrčice

• 23. 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenise, sál
OÚ Dobrčice

• 30. 4. Slet čarodějnic – pálení čarodějnic „Na ná-
vsi“

• 4. 6. Dětský den – výletiště „Na Koutech“

DŘEVOHOSTICE
• 23. 4. O pohár starosty – Střelecký závod na lo-

veckém kole, areál Na Výsluní
• 30. 4. Slet miničarodějnic, Slet čarodějnic, zá-

mecká zahrada, 18.00 areál na Výsluní
• 6. 5. přednáška Stavebně historický průzkum zám -

ku Dřevohostice, zámek
• 8. 5. Svátek matek, sokolovna
• 14. 5. Obecní zájezd
• 21. 5. Hledání podkladu – procházka po lese,

Dřevohostický les
• 28. 5. Dětský den, kácení máje, večerní taneční

zábava, 14.00 zámecká zahrada
• 28. 5. Záhorský cykloorienťák
• 11. 6. Mezižupní sportovní den, 9.00 sokolovna

a hřiště
• 12. 6. Vlastivědná vycházka pro děti a mládež,

14.30 radnice
• 19. 6. Vlastivědná vycházka pro rodiče s dětmi

se soutěžemi, 14.30 radnice
• 24. 6. Děti a požární bezpečnost, zámek
• 30. 6. Slavnostní zakončení školního roku, ZŠ Dře-

vohostice
• 2. 7. Hasičská noční soutěž v požárním útoku,

zámecká zahrada
• 5. 7. Rockfest, zámecká zahrada
• 30. – 31. 7. Setkání dechových hudeb, zámecká

zahrada, So – vernisáž výstavy, zámek
• 6. 8. Střelecký závod na loveckém kole – V. roč-

ník, areál Na Výsluní
• 20. 8. Dřevohostické folkáč, 14.00 zámecká za-

hrada
• 27. 8. Soutěž mladých hasičů + poslední prázd-

ninové DISCO, zámecká zahrada

HOLEŠOV
• 25. 4. Koncert legendárních Poutníků, New Dri-

ve klub – zámek
• 30. 4. „Pálení čarodějnic“ s programem, Hole-

šov – míst. části a region
• 30. 4. Schola Gregoriana – koncertní cyklus Mu-

sica Holešov, kostel N. P. Marie Holešov
• 1. 5. Den otevřených dveří na zámku v Holešově,

zámek a zámecká zahrada
• 1. 5. Jarní MOTO vyjížďka a požehnání motorářům

– Tradiční motovyjížďka spojená s požehnáním
místního děkana, nám. Dr. E. Beneše, Holešov

• 12. 5. Majáles – studentské slavnosti s progra-
mem, město, zámecký park.

• 21. 5. Závody koní O Pohár města Holešova –
parkury, zámecká zahrada 

• 21. 5. Memoriál Rudolfa Plajnera – pochod Te-
sák – sv. Hostýn a pietní akt

• 22. 5. Holešovské folklorní setkání, zámecká za-
hrada (zámek)

• 26. 5. Velký závěrečný koncert žáků ZUŠ F. X. Ri-
chtera, zámek Holešov

• 27. 5. Koncert u příležitosti Noci kostelů (var-
hanní), kostel

• 28. a 29. 5. Celoměstský den dětí s programem,
zámecký park Holešov

• 28. 5. Rybářské závody, Rybníčk
• 30. 5. Koncert: Radek Baborák + Ensemble –

Musica Holešov, zámek
• 29. 5. – 1. 6. Festival „Loutky a Bábky 2011“
• Květen: Oslavy 65. výročí založení Divadla 6. květ-

na Holešov:
• 7. 5. Vernisáž výstavy o historii D6K (setkání bý-

valých členů), zámek (velký sál)
• 8. 5. Premiéra nové hry D6K, sál kina Svět
• 10. 5. Slavnostní koncert k výročí založení D6K

(D6K + ZUŠ), sala terrena
• 13. 5. Pink Floyd Revival – koncert, zám. zahrada
• 20. 5. Lakomec „druhá“ derniéra úspěšné hry

D6K, zámek
• 22. 5. Představení a koncert, sala terrena
• 3. – 5. 6. Mistrovský turnaj ve florbalu o Pohár

města Holešova, hala 1. ZŠ
• 13. 6. Závody hasičů O Pohár starosty SDH Tu-

čapy, 10.00 hřiště Tučapy

• 24. 6. Oslava 100. výročí otevření 2. Základní ško-
ly Holešov, 2. ZŠ, Smet. sady

• 2. 7. Bikemaraton Drásal České spořitelny + do-
provodný program, start na náměstí Dr. E. Be-
neše, cíl v zámeckém parku, Holešov

• 2. 7. Závody hasičů O Pohár starosty SDH Dob-
rotice, hřiště Dobrotice

• 5. – 14. 7. Letní slavnosti Divadlo MD Zlín – Sha-
kespearovské slavnosti, zámecká zahrada a nád-
voří zámku

• 9. 7. Setkání veteránů a burza náhradních dílů,
zámecká zahrada, pořádá SDH Němčice

• 6. 8. Holešov´s (Wo)MAN – sprint triatlon 2010,
start stadion Míru

• 6. 8. Setkání rockových legend „Woodstock Žo-
py“, areál Žopy

• 11. 8. – 30. 9. Letní iluze VIII. – velká souhrnná
výstava holešovských výtvarníků – vernisáž 18. 8.,
sály zámku Holešov 

• 13. 8. Western Rodeo Show Jankovice, areál Hard
Land Ranch Jankovice

• 13. 8. Rusavská padesátka – maratón horských
kol v okolí obce Rusava

• 14. – 20. 8. Festival Týden židovské kultury –
přednášky, koncerty, výstavy – téma „židovský
humor“, synagoga, kino, zámek, město 

• 20. 8. Holešovské hopsání – tradiční závody agi-
lity zástupců psích plemen i oříšků, kynologický
areál Střelnice

• 27. 8. Oslavy 50. výročí vzniku 7. výsadkového
pluku Holešov, areál VPŠ a SPŠ MV Holešov a zá-
mecká zahrada

LUKOVEČEK
• 30. 4. Slet čarodějnic
• 7. 5. Den matek
• 25. 6. Vítání prázdnin
• 26. 6. Turnaj v malé kopané
• 23. 7. „Festiválek na kopečku“
• 13. 8. Benefiční festival „Pod hvězdami“

MACHOVÁ
• 25. 6. Dětský den
• 20. 8. Zájezd (ČZS Machová)
• 27. 8. Ukončení prázdnin



Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ a Integrované strategie rozvoje úze-
mí „My a svět“ vydává MAS – Partnerství Moštěnka, o. s., Sídlo: Dr. A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice, Kancelář: Kostelec u Ho-
lešova 58, 768 43; tel. 576 115 007, www.mas-mostenka.cz, leader@mostenka.cz. IČ: 270 17 010. Připravili: Marie Tesařová ve spolu-
práci s Týmem MAS-PM. Své příspěvky ke zveřejnění můžete zasílat na e-mailovou adresu: marie.tesarova@smarv.cz. Uzávěrka příštího čís-
la je 31. 7. 2011. 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

PŘÍLEPY
• 30. 4. Rej čarodějnic – průvod čarodějnic, s po-

sezením u táboráku a taneček, zámecký park
• 1. 5. Floriánská mše – poutní mše u lesní kaple

Panny Marie
• Červen: Hurá na prázdniny – dětské soutěže, hry

a táborák, výletiště za hospodou
• 4. 6. Přílepské Békal – festival folkové a tramp-

ské hudby, zámecký park
• 25. 6. Spartakiáda 2011 – recesistická vzpomín-

ka na doby minulé, zámecký park
• 9. 7. Rock na zámku – zámecká taneční zábava

se skupinou PRESS, zámecké nádvoří
• Červenec: Červencová noc – sousedská veseli-

ce, zámecká zahrada
• Červenec: O pohár starosty obce – soutěž v po-

žárním útoku zařazená do PHL., zámecký park
• 13. 8. Neckyáda – přehlídka netradičních plavi-

del na přílepské přehradě
• 27. 8. Střelecké závody – otevřená soutěž v bro-

kové střelbě, střelnice MS

RYMICE
• 21. – 22. 5. Výstava drobného hospodářského zví-

řectva. Vystavovat se budou králíci, holubi, slepice,
vodní drůbež. Možný prodej vystavených zvířat.
Tombola, skákací hrad. Areál ČSCH Rymice

• 29. 5. Kácení mája – hraje dechová hudba Ha-
načka, 14.00 –19.00 areál OÚ

• 4. 6. Soutěž mladých hasičů v požárním sportu
(Středomoravský pohár), hasičská zbrojnice

• 5. 6. Hasičská soutěž o pohár starosty obce v po-
žárním sportu, hasičská zbrojnice

• 3. 7. Setkání muzikantů Rymice 2011 – 7. ročník
festivalu dechových hudeb z Česko-Slovenska. Vy-
stoupí soubory: Miločanka, Šardičanka, Bojnická
kapela, Vlkošáci, Fryštácká Javořina, 13.00–18.00
areál OÚ

SAZOVICE
• 30. 4. Velký slet čarodějnic – miss Malá čaro-

dějnice (15.00), miss Velká čarodějnice (20.00),
tombola, občerstvení, živá hudba. Výletiště, za
nepříznivého počasí společenský sál

• 8. 5. Oslava svátku matek – besídka dětí ZŠ a MŠ,
15.00 společenský sál

• 22. 5. Vítání občánků, 15.00 společenský sál
• 27. 5. Zahradní slavnost – soutěže pro děti, ro-

diče, bývalé absolventy školy, bohaté občerstve-
ní. Školní prostory

• 19. 6. Soutěž hasičských družstev – dopoledne
ml. a st. žáci, odpoledne dorost, muži, ženy. Bo-
haté občerstvení, odměny pro soutěžní druž-
stva, 8.00 výletiště

• 24. 6. Vítání prázdnin – soutěže, zábavný pro-
gram pro děti, opékání špekáčků, dětská tom-
bola, ukázka práce psovodů, letečtí modeláři

• 25. 6. Výročí roku provozu koupaliště – zábava
se skupinou SELECT, areál „Na koupališti“

• 2. 7. Multihudební festival „Tr(e)nkynafest“ –
vystoupení 6 hudebních skupin různého žánru.
Občersvení, tombola, 16.00 výletiště

• 20. 8. Memoriál Libora Kučery – hasičská sou-
těž pro dříve narozené hasiče, muže i ženy (nad
35 let), 15.00 výletiště

ZAHNAŠOVICE
• 24. – 25. 6. Memoriál Ladislava Miklíka v nohej-

balu – soutěž pro družstva z řad občanů a zá-
stupce místních firem, 11. ročník

• Červen: Ukončení školního roku – dětské odpoledne
• 9. – 10. 7. Hodové slavnosti: 9. 7. Přátelské fot-

balové utkání, 1O. 7. Budíček dechové hudby,
slavnostní mše sv., oběd pro hosty, zábavní od-
poledne – promenádní koncert hudby, jízda ko-
čárem, atrakce pro děti 

• 20. 8. Střelby, MS Doubrava Zahnašovice
• 21. 8. Dětský den – vědomostní soutěže o mys-

livosti, soutěž ve střelbě a další doprovodný pro-
gram, místní hřiště

JK RADKOVA LHOTA
• 22. 5. Sportovní den mládeže a jezdců. Parkury,

jízda zručnosti, židličková, westernové disciplíny
• 29. 5. Den koní 2011 – 10. ročník a Den dětí.

Skoky, předvádění koní (neofic. výstava koní rů-
zných plemen), westernové disciplíny, vozataj-
ství – terénní parkur

• 26. 6. Červnový hobby den. Parkury, skokové
derby pro pony, skokové derby, cross country 

• 16. 7. Sportovní den mládeže a jezdců. Parkury,
jízda zručnosti, židličková, westernové disciplíny

• 6. 8. Sportovní den mládeže a jezdců. Parkury,
jízda zručnosti, židličková, westernové disciplíny

• 7. 8. Prázdninový hobby den. Parkury, skokové
derby, cross country, vozatajství – terénní parkur

• 27. 8. Sportovní den mládeže a jezdců. Skoky,
vozatajství – terénní parkur, jízda zručnosti, žid-
ličková, westernové disciplíny

• Červenec–srpen: Stanové jezdecké výcvikové
tábory, 7-denní a 14-denní turnusy
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