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Po páté výzvě má MAS na kontě 50 projektů,
po obcích a spolcích podpoří více i podnikatele

Vážení čtenáři,
velký zájem žadatelů o 5. výzvu nás přesvědčil

o tom, že místní akční skupina nabízí to pravé, co
místní spolky, podnikatelé a obce potřebují pro svůj
další rozvoj. Není to jenom dojem náš, ale i řady
dalších MAS v celé zemi. I když se nacházíme ve tře-
tím roce naplňování našeho Strategického plánu
LEADER a čekají nás ještě dva roky, už nyní je zřej-
mé, že MAS se staly důležitým partnerem pro své
regiony. Všichni se přitom snažíme na národní i ev-
ropské úrovni prosazovat, aby MAS nejenom po-
kračovaly i po roce 2014, ale mohly díky svým stra-
tegiím rozhodovat o rozdělování daleko větší část-
ky peněz pro nejpotřebnější projekty.

V 5. výzvě byl největší zájem o oblast občanské-
ho vybavení a služeb. Podporu získají projekty obcí
Míškovice na místní knihovnu, Stará Ves na úpravy
základní školy a jídelny a obec Ludslavice a SDH Něm -
čice na podporu mládeže a rozvoj spolkového živo-
ta. Český svaz včelařů v Kroměříži vybuduje Včelí
dům, stálé centrum pomoci včelám, a Medovou za-
hradu s medonosnými květinami a keři v rezervaci li-
dových staveb Hejnice v Rymicích, Lechotice.NET zís-
ká podporu na pokročilou internetizaci obce, TJ So-
kol Rymice a TJ Sokol Domaželice zmodernizují svá
sportovní hřiště. V oblasti zaměřené na ochranu kul-
turního dědictví získají podporu akce na rekonstrukci
architektonicky zajímavé středověké tvrze v Kurovicích
a obnovu zdi kolem kostela v obci Horní Moštěnice.
MAS podpořila také šest zemědělských projektů. Po-
řízena bude nová zemědělská technika pro čtyři ze-
mědělce v regionu, vybavení pro vaření kvalitních
švestkových povidel a automaty pro výdej mléka pro
Agrodružstvo Roštění. (Více informací na str. 3.)

Pestrá sestava aktivit a zejména 23 předložených
projektů přiměly programový výbor k tomu, aby pod-
pořil více kvalitních projektů (16) už v rámci 5. výzvy,
než byla původně plánovaná alokace. V příštím roce

2012 tak bude vyhlášena primárně fiche 1 zaměřená
na zlepšení vzhledu obcí a veřejných prostranství.
Zůstatek alokace roku 2011 bude využit ke zcela no-
vé fichi „Podpora řemesel a živností – rozvoj podni-
kání“. (Více na straně 2)

Takže máme fichi č. 8 v rámci Strategického plánu
LEADER „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ s tím,
že sedm fichí je aktivních (fichi 7 již vyhlašovat ne-
budeme). Při naší práci si kolikrát říkáme, že „osmý
den schází nám“, takže máme alespoň osmou fichi.
Celou situaci je přitom potřeba brát i tak, že tři muš-
ketýři byli vlastně stejně čtyři…

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

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy

MAS – Partnerství Moštěnka podporuje pestrý kulturní a spolkový život. V Programu na podporu spolků bylo
podpořeno již 17 akcí. Na fotografiích jsou Rybářský den dětí v Líšné, setkání obcí mikroregionu Moštěnka
v Bochoři, Myslivecký den dětí v Horní Moštěnici a soutěž mladých hasičů v Ludslavicích. Více na straně 6–7.

Co v nejnovějším vydání zpravodaje „My a svět“
najdete? Přinášíme vám přehled propagačních akcí
MAS a spolkových aktivit v rámci Programu podpory
spolků (strany 4–5), fotogalerii podpořených projek-
tů z minulých výzev (6–7), představujeme certifiko-
vané výrobky HANÁ regionální produkt® (8–9) – by-
li bychom rádi, abyste se zapojilo co nejvíce výrobců
z našeho regionu. Informujeme dále o stavu naplňo-
vaných projektů spolupráce (10) a akcí, kterých jsme
se zúčastnili, nebo které jsme pořádali (11–12).

Chtěl bych vás rovněž informovat o tom, že v mě-
síci srpnu se zástupci MAS zúčastní výstav Agro-
komplex v Nitře a Země živitelka v Českých Budějo-
vicích, kde budou propagovat region a jeho obce.
Dvakrát budeme muset do Prahy – na veřejnou ob-
hajobu projektů spolupráce a v září na prezentaci
MAS v rámci jejich celoročního hodnocení.

Zajímavé čtení a inspiraci vám přeje
Tomáš Šulák, předseda

MAS – Partnerství Moštěnka
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MAS – Partnerství Moštěnka vyhlásila 3. srpna
2011 novou 6. výzvu v rámci 14. kola Programu roz-
voje venkova / LEADER. Žadatelé mohou předkládat
své projekty do zcela nové fiche č. 8 „Podpora ře-
mesel a živností – rozvoj podnikání“.

Termín vyhlášení výzvy: 3. srpna 2011
Termín příjmu žádostí: Od 29. do 30. září 2011

do 14 hodin
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Kostelec

u Holešova 58, 768 43

Územní vymezení:
Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze po-

kud mají místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na ka-
tastrálním území 49 obcí: Beňov, Bezuchov, Bochoř,
Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moš-
těnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Pře-
stavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves,
Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kra-
ji. Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Pru-
sinovice, Bořenovice, Pacetluky, Horní Lapač, Kurovi-
ce, Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Přílepy,
Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, Pravčice,
Kyselovice, Žalkovice, Racková, Lukoveček, Machová,
Hostišová, Sazovice, Tečovice ve Zlínském kraji.

Alokace:
Pro 6. výzvu je určeno 785.503 Kč a případný zůs-

tatek nedočerpané alokace po 5. výzvě na základě vý-
běrových řízení v projektech žadatelů, případně zůsta-
tek závazkování z projektů dle aktuálního stavu žádos-
tí o proplacení a proplacení projektů z předešlých výzev.

Žadatelé mohou předkládat v 6. výzvě projekty
v rámci zcela nové fiche 8.

Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od

doby registrace projektů na Regionálním odboru (RO)
SZIF v Olomouci. Předpokládaný nejzazší termín regi-
strace je 31. října 2011 v rámci 14. kola příjmu žádostí
Programu rozvoje venkova.

Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců
od podpisu Dohody. Nejzazším termínem pro předlo-
žení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně
na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskyt-
nutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení
výdajů ke kontrole na MAS 14 dní před termínem
odevzdáním na RO SZIF. (MAS nabízí zajištění veške-
rého servisu žadateli od schválení výběru projektů na
MAS až po žádost o proplacení.)

Způsob podání žádosti:
Projektové žádosti včetně povinných a nepovin-

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

Žádost o dotaci na MAS a všech povinných a ne-
povinných příloh je předkládána v jednom vyhotove-
ní v písemné podobě a zároveň 1x na CD ve formá-
tech *.doc a *.pdf.

Na webu MAS www.mas-mostenka.cz je v sek -
ci „Program LEADER“ kompletní znění 6. výzvy a dal-
ší potřebné dokumenty, návody a manuály.

Žadatel může v jednom kole příjmů žádostí podat
v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci.

Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže

mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty,
které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených
projektů bude limitován výší alokace na danou fichi.

Administrace výzvy:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře

k přípravě projektů:
• Čtvrtek 1. září 2011 | Kostelec u Holešova

Moderovaný seminář pro žadatele k 6. výzvě
• Červenec, srpen, září 2011 | Kostelec u Hol.

Konzultační hodiny pro žadatele
V jiné dny jsou manažeři a poradci MAS k dispo-

zici v kanceláři MAS nebo lze domluvit setkání či po-
skytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě.

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je
uveden na webových stránkách. Klíčovými termíny jsou:
• Čtvrtek 13. října 2011 | Kostelec u. H. |

Jednání programového výboru: mj. kontrola
přijatelnosti projektů a losování hodnotitelů

• Úterý 18. října 2011, 9.00 | Kostelec u H. |
Veřejná prezentace žadatelů

• Úterý 18. října 2011, 11.00 | Kostelec u H. |
Seminář a školení pro členy výběrové komise
Jednání výběrové komise – hodnocení

• Středa 19. října 2011 | Kostelec u H. | Schva-
lování výběru projektů programovým výborem

• Středa 19. října 2011 | Kostelec u Holešova |
Informace o výsledcích 4. výzvy na webových
stránkách MAS-PM

• Nejpozději 31. října 2011 | Olomouc |
Odevzdání vybraných projektů na RO SZIF

Přehled akcí, kterých jsme se
účastnili v dubnu – červenci 2011

• 15. 4., Pravčice a okolí: Seminář v rámci projektu MOS
• 22. 4., Olomouc: Setkání manažerů MAS OK
• 29. 4., Dřevohostice: Slavnostní otevírání Venkov-

ského turistického informačního centra v Dřevohosticích
• 29. 4., Dřevohostice: Vyhlášení fotosoutěže „Po-

znáváme náš region“
• duben–červen: aktivity spojené s 5. výzvou pro 13.

kolo PRV
• 1. 5., Olomouc: EKOjarmak – předávání certifikátů

HANÁ regionální produkt
• 4. 5., Nový Malín: Seminář KS NS MAS OK: Nové tra-

sy a turistické služby
• 9. 5., Přerov: Seminář k PS IV.2.1.
• 14. 5., Bartošovice: Otevírání Poodří, seminář CSV MSK
• 17. – 18. 5., Štramberk: LeaderFEST
• 10. 6., Bouzov: Konference Partnerství LEADER 2011
• 21. 6., Červenka: certifikace výrobků Haná regionál-

ní produkt
• 3. 7., Doloplazy: Jízda králů – předávání certifikátů

HANÁ regionální produkt
• 30. 6., Dřevohostice: VH DSO mikroregionu Moštěnka
• účast na propagačních akcích MAS v rámci Programu

podpory spolků

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)
NEREZ – Nová energie pro regionální značku (projekt spo-
lupráce)
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
VH – valná hromada
PV – programový výbor
SMARV – Středomoravská agentura rozvoje venkova
RO SZIF – Regionální odbor Státního zemědělského in-
tervenčního fondu

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka, o.s. přijala ve dnech od 10. do 13.
května 2011 ve své 5. výzvě programu Leader 2007–2013 (v rámci 13. kola Pro-
gramu rozvoje venkova) celkem 23 žádostí o dotaci – 12 do Fiche 2, 4 do Fiche 3,
6 do Fiche 5 a 1 do Fiche 6. Jednotlivé projekty prošly kontrolou formálních nále-
žitostí a administrativní kontrolou na MAS. Programový výbor posoudil projekty
a dne 2. června 2011 provedl kontrolu přijatelnosti na MAS. Dne 8. června 2011
se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů v 5. výzvě a poté následovalo hodnocení
projektů vylosovanými členy výběrové komise. Hodnocení se zúčastnilo 14 členů,
kteří byli rozděleni do dvou skupin (vylosováno bylo 8 zástupců za neziskový a pod-
nikatelský sektor, 6 zástupců za veřejnou správu – jeden zástupce za NNO se z jed-
nání omluvil a byl nahrazen v den hodnocení náhradníkem). 7 členů výběrové ko-
mise hodnotilo 12 projektů ve Fichi 2, 7 členů hodnotilo 11 projektů ve Fichi 3, Fi-
chi 5 a Fichi 6. Každý projekt tak byl podle pravidel pro výběr projektů obodován 3
hodnotiteli. Výsledky s celkovým počtem získaných bodů jsou uvedeny v tabulce.

Dne 9. června 2011 se uskutečnilo jednání programového výboru MAS-PM
– řídícího orgánu Strategického plánu Leader, který schválil na základě pravi-
del pro hodnocení a výběr projektů aktualizovaných dne 2. 6. 2011 výběr pro-
jektů takto: 1) převedení nevyčerpané stanovené alokace z Fichí 2, 3, 5 a 6 do
tzv. Společného balíku; 2) podporu projektů ve Fichi 2 na prvních čtyřech mís-
tech, ve Fichi 3 na prvním místě, ve Fichi 5 na prvních třech místech a ve Fichi
6 na prvním místě, které se dle výsledků bodování dostaly do stanovené alo-
kace, a to v plné výši požadované dotace – celkem 9 projektů; 3) rozdělení fi-

nancí ve Společném balíku pro žadatele na druhém místě ve Fichi 3 a na
čtvrtém místě ve Fichi 5, které se nejvíce blížily stanovené alokaci; 4) Posílení
alokace 5. výzvy z alokace roku 2011 tak, aby byl podpořen projekt na 5. mís-
tě ve Fichi 2, další projekty v této Fichi do 8. místa a dále projekt na 5. místě
ve Fichi 5. Celkem se jedná o podporu 16 projektů.

V rámci 5. výzvy mělo být rozděleno celkem 7.000.000 Kč, tj. cca 70 %
alokace roku 2011. Součet požadované dotace všech přijatých projektů byl
13.055.769 Kč. Podpořeny budou projekty ve výši 9.450.439 Kč. Nevyčerpaná
alokace roku 2011 ve výši 785.503 Kč bude převedena do 6. výzvy MAS v rámci
14. kola PRV, kde bude vyhlášena nová Fiche 8 zaměřená na opatření III.1.2. Pod-
poru a rozvoj mikropodniků. V rámci 15. kola PRV (leden/únor 2012) bude vy-
hlášena Fiche 1 Pohledné vesnice krásnější region s výchozí alokací pro rok 2012.

MAS v páté výzvě vybrala 16 nových projektů

Název
žadatele

Název
projektu

Celkový
rozpočet

Dotace Poč.
bodů

Výsledek

F2: Pestrý život u nás doma na venkově
1 Český svaz včelařů, o.s., o. o. Kroměříž Včelí dům a Medová zahrada (Rymice) 633 940 570 546 1295 Podpořeno plně
2 Občanské sdružení Lechotice.NET Pokročilá internetizace obce Lechotice 495 892 446 302 978 Podpořeno plně
3 TJ Sokol Rymice Modernizace šaten TJ Sokol Rymice 495 000 420 750 950 Podpořeno plně
4 Obec Míškovice Knihovna v obci Míškovice 362 585 243 723 938 Podpořeno plně
5 SDH Němčice Hasiči zachraňují společenský život v obci 1 298 664 1 038 931 935 Podpořeno plně
6 Obec Stará Ves Stavební úpravy základní školy a jídelny ve Staré Vsi 575 927 357 004 865 Podp. posíl. alokace
7 TJ Sokol Domaželice Závlaha fotbalového hřiště v Domaželicích 327 048 294 343 848 Podp. posíl. alokace
8 Obec Ludslavice V Ludslavicích podporujeme mládež a rozvíjíme spolkový život 499 968 374 976 815 Podp. posíl. alokace

Celkem F2: 3 746 575
Další projekty:

9 Obec Rymice Leadermobil nejen pro Rymice 499 998 377 248 770 Nepodpořeno
10 SDH Lechotice Rekonstrukce hasičské zbrojnice 913 026 698 420 760 Nepodpořeno
11 Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota Jezdectví – sportováním k návratu člověka k přírodě a aktiv. odpoč. v sedle koní 224 040 201 636 720 Nepodpořeno
12 Obec Čechy Bezpečně za přáteli 1 700 000 1 224 000 390 Nepodpořeno
F3: Cesty k oživení místních tradic
13 Tvrz Kurovice Středověká tvrz Kurovice – poklad našeho regionu 1 670 054 1 503 048 820 Podpořeno plně
14 Římskokatolická farnost H. Moštěnice Obnova zdi kolem kostela 789 240 710 316 723 Podpořeno plně
Celkem F3: 2 213 364
Další projekty:
15 Římskokatolická farnost Prusinovice Nová elektroinstalace a ozvučení v kostele sv. Kateřiny 531 090 451 426 598 Nepodpořeno
16 Římskokatolická farnost Rymice Obnova varhan v Rymicích 134 000 120 600 475 Nepodpořeno
F5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina
17 Jaromír Dostál Nový traktor pro mladého zemědělce 2 190 000 912 500 760 Podpořeno plně
18 Ing. Martin Ležák Nákup mechanizačního prostředku pro ochranu rostlin – nákup postřikovače 1 326 000 552 500 758 Podpořeno plně
19 Bc. Marcela Ležáková Nákup kombinovaného secího stroje s orgány pro přípravu a zpracování půdy 1 320 000 550 000 730 Podpořeno plně
20 František Kuba Šetrněji k přírodě – Nákup nové zemědělské techniky 1 534 000 512 000 710 Podpořeno plně
21 Agrodružstvo Roštění Automaty na výdej mléka 2 400 000 800 000 640 Podp. posíl. alokace
Celkem F5: 3 327 000
Další projekty:
22 Pravčická, a.s. Nová technologie na kvalitní senáž 1 593 000 532 000 464 Nepodpořeno
F6: Pravidla moštárny – síla chuti
23 Jiří Netopil Kvalitní švestková povidla 389 400 163 500 731 Podpořeno plně
Celkem F6: 163 500

Podpořeno V5: 9 450 439
Alokace MAS pro opatření IV.1.2. na rok 2011: 10 235 942
Zůstatek do V6: 785 503 Vyhlášena bude nová fiche 8

Projekty vybrané v 5. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka Veřejné slyšení žadatelů v 5. výzvě

Vyhlašujeme 6. podzimní výzvu MAS-PM

Fiche 8: Podpora řemesel a živností –
rozvoj podnikání

Hlavní opatře-
ní III.1.2.

Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje

Cíl fiche: Rozvoj podnikání a místních produktů v re-
gionu. Opatření je zaměřeno na podporu zakládání no-
vých a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti –
mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby,
zpracování a služeb. Cílem opatření je především vy-
tváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské
struktury nezemědělských aktivit.
Charakter: Rozvoj malého a středního podnikání ven-
kovského charakteru. Podpora místních produktů.
Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazek obcí, Nestátní nezisko-
vé organizace (občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, nad-
ace), Zájmová sdružení právnických
osob, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí, Církve a jejich organizace.

Způsobilé
výdaje:

Minimálně 100.000 Kč;
Maximálně 2.000.000 Kč

Výše
dotace:

V režimu „de minimis“: max. výše
dotace činí 60 % způsobilých výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace
Blokový výjimka: max. výše dota-
ce činí 60 % způsobilých výdajů,
ze kterých je stanovena dotace

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche 8N, část 13
LIMIT MAS: KZV 998 Projektová dokumentace –
max. 15.000 Kč/projekt
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opa-
tření IV.1.2. na str. 63–66 pro hlavní opatření III.1.2.
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MAS – Partnerství Moštěnka dosud
podpořila ve své 1. až 5. výzvě 50
projektů z programu Leader. V roce
2009 to bylo 17 projektů, v roce 2010
jich bylo opět 17 a v tomto roce zatím
16. Podívejte se, co se podařilo.
Vybrané projekty v 1. – 4. výzvě MAS-PM

Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region

Název žadatele Název projektu Dotace v Kč

Obec Želatovice Úprava veřejných prostranství v Želatovicích 867.106

Městys Dřevohostice Výsadba nové zámecké aleje – III. etapa 634.140

Obec Vlkoš Bezpečně do školy, do školky i na poštu 992.067

Mikroregion Holešovsko Orientujeme se v mikroregionu 273.966

Obec Rymice Zlepšení vzhledu obce – Tradice stromů přátelství 573.750 

Obec Žeranovice V Žeranovicích bezpečně po novém chodníku 292.046

Obec Bezuchov Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení 150.387
Obec Horní Moštěnice Revitalizace veřejného prostranství a obnova

přístupové komunikace
498.750

Obec Kyselovice Obnova hřbitova – II. etapa 677.302

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově

Název žadatele Název projektu Dotace v Kč

Obec Lechotice Mladí hasiči v Lechoticích 688.904

FC Beňov Modernizace fotbalového hřiště FC Beňov 643.450

Obec Líšná Rekonstrukce areálu Trávníky 1.069.020

SDH Pacetluky Nová hasičárna nejen pro hasiče 1.141.470

Obec Přestavlky Oprava hasičské zbrojnice v obci Přestavlky 177.300

Obec Horní Lapač Modernizace sportovního areálu v Horním Lapači 471.064

Obec Stará Ves Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stará Ves 909.161

TJ Domaželice Děti, mládež, dospělí – buďme všichni veselí 423.507

Obec Kostelec u Holešova Víceúčelové sportovní hřiště Kostelec u Holešova 1.378.696
Myslivecké sdružení
Beňov-Prusy

S námi se děti radují! 136.476

Obec Líšná Rekonstrukce MŠ Včelka – zdravotechnika 849.600

T. J. Sokol Dřevohostice Rekonstrukce podlahy v sokolovně 779.400
Sportovně střelecký klub
Věžky

Sportujeme s radostí – Rekonstrukce pískového
a antukového hřiště

370.385

TJ Prusinovice Rekonstrukce zázemí sport. areálu TJ Prusinovice 1.337.097

Obec Dobrčice Volnočasové centrum obce Dobrčice 952.820
Myslivecké sdružení
Doubrava Zahnašovice

„Pán střelců: Dvě věže“ 218.352

Městys Dřevohostice Obnova budovy – zázemí pro spolky 232.800

Obec Kostelec u Holešova Taneční parket a nové zázemí u Myslivny 249.900

Obec Podolí Knihovna a klubovna v obci Podolí 226.890

Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic

Název žadatele Název projektu Dotace v Kč

SDH Dřevohostice Rozšíření expozice hasičského muzea 236.143
Římskokatolická farnost
Beňov

Rekonstrukce římskokatolického kostela Sv.
Františka z Assisi

975.800

Římskokatolická farnost
Rymice

Fara v obci Rymice – opět v plné kráse 444.132

Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina

Název žadatele Název projektu Dotace v Kč
Marcela Dvořáková Modernizace technologie chovu skotu BTMP

a technologie pro analýzu krmiv a zrnin
100.000

Jiří Netopil Analyzátor zemědělských a potravinářských
produktů a kladívkový šrotovník

185.100

Agrodružstvo Roštění Rekonstrukce odchovny masného skotu
Pacetluky

750.000

TJ Prusinovice: Rekonstrukce zázemí sport. areálu TJ Prusinovice Obec Vlkoš: Bezpečně do školy, do školky i na poštu Obec Bezuchov: Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení

Myslivecké sdružení Beňov-Prusy: S námi se děti radují! Obec Dobrčice: Volnočasové centrum obce Dobrčice Obec Kostelec u Holešova: Víceúčelové sportovní hřiště



Program podpory spolků vyhlašuje podzimní výzvu.
V jarní výzvě podpořil 18 propagačních akcí
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MAS – Partnerství Moštěnka podpořila v jarní výzvě „Programu podpory spol-
ků – propagační akce MAS“ celkem 18 aktivit, rozděleno bylo 100 000 Kč. Uzá-
věrka 2. kola programu pro akce konané od podzimu 2011 do února 2012 se us-
kuteční koncem září. Podmínky pro přidělení dotace zůstávají stejné, výše podpory
pro jednu akci se bude pohybovat od 3 000 do 5 000 Kč. Pro podzimní výzvu by-
la vyčleněna částka 30 000 Kč. Program podpory spolků má slogan „Podporuje-
me místní akce pro všechny obce“ a je do něj pro rok 2011 vyčleněno 130 000 Kč.
Bližší informace najdete na webových stránkách www.mas-mostenka.cz.

O prvních akcích podpořených z Programu podpory spolků jsme Vás infor-
movali v minulém čísle zpravodaje (Beňovský slivkošt, Kostelecké chmelovárek,
Košt vína v Tečovicích), pojďme si fotografií připomenout ty další.

FC Beňov: Slavnostní otevření hřiště Beňov, 23. 7. 2011

Spolek Recesistů Přílep: Spartakiáda 2011, 25. 6. 2011

SDH Sazovice: Hasičský den, 19. 6. 2011

Rybářský spolek Líšná, o.s.: Rybářský den dětí, 11. 6. 2011

Sportovně střelecký klub Věžky: Přebor obcí MR Moštěnka ve volejbalu smíše-
ných družstev, 9. 7. 2011Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota – 10. Den koní 2011 a Den dětí, 29. 5. 2011MS „Šance Horní Moštěnice“, o.s.: Myslivecký den pro děti, 14. 5. 2011

TJ Sokol Němčice: Oslava 750 let založení obce Němčice, 14. 5. 2011TJ Jezdec Bochoř: Hobby závod v parkurovém skákání v Bochoři, 8. 5. 2011

Občanské sdružení Horizont Hostišová: CLAY-EVA – vzpomínkový noční pochod
ve stopách paradesantní skupiny, 15. 4. 2011SDH Pravčice: Pravčický košt slivovice, 26. 3. 2011

SDH Ludslavice: 10. ročník o pohár starosty obce v požárním útoku mladých
hasičů, 25. 6. 2011

DSO MR Moštěnka: VIII. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka, Bochoř 18. 6. 2011

Přílepský kulturní spolek: PŘÍLEPSKÉ BÉKAL – festival folkové a trampské muzi-
ky, 4. 6. 2011



Značka „HANÁ regionální produkt®“ opět žije Značku „HANÁ regionální produkt®“ získali další řemeslníci
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Po vleklých sporech o značku „HANÁ regionální produkt®“ opět svítá na lepší časy. Poté, co veškerá práva převza-
lo sdružení MAS Moravská cesta, projevili o značku zájem stávající i noví producenti a výrobci. Osm žadatelů získalo cer-
tifikační listinu na prvomájovém EKOjarmarku v Olomouci, kde měli možnost své výrobky představit také veřejnosti.

Dalších jedenáct řemeslníků může používat regionální značku HANÁ regionální produkt®. V úterý 21. června o tom rozhodla certifi-
kační komise složená ze zástupců místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Mezi novými vý-
robci je například i známá gemmoterapeutka Jarmila Podhorná. Od začátku března, kdy je MAS Moravská cesta členem Asociace regio-
nálních značek, získalo značku „HANÁ regionální produkt®“ již 19 výrobců.

„Vážíme si všech výrobců, kteří projevili o značku zájem. Obzvláště nás ale
těší, že se přihlásila také Jarmila Podhorná, která v Brodku u Konice založila
před lety firmu Naděje“, řekla Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská
cesta. Podhorná vloni dokonce zvítězila v pátém ročníku soutěže Živnostník ro-
ku 2010 Olomouckého kraje. Jako první v republice začala lidem nabízet tink-
tury z pupenů rostlin jako potravinový doplněk podporující léčbu, regeneraci
organismu a očistu orgánů.

K novým řemeslníkům, kteří své výrobky nyní mohou „ocejchovat“ znač-
kou, patří Miloslava Vlková z Příkaz s tkanými výrobky, Jiří Tomanec z Měrotí-
na, který vyrábí bronzové šperky, Ludmila a Vladimír Studení z Majetína, kteří
pečou perníky z forem, Miloslava Zatloukalová z Brodku u Konice s výrobky ze
slámy a lýka, Alois Slepánek z Brodku u Konice, který vyrábí kartáče z přírod-
ních žíní, Věra Doležalová z Horky nad Moravou s hanáckými kraslicemi, Ro-
mana Hinerová z Pohořan, která vyrábí zdobené svíce a přání, dále keramička
Ivana Bělařová z Mariánova, Zdeněk Grňa z Dřevohostic se svatebními koláč-
ky a Jitka Helová ze Senice na Hané s malovanými hodinami.

Slavnostní předávání certifikátů se uskutečnilo 3. července 2011 u pří-
ležitosti tradiční národopisné slavnosti Jízda králů v Doloplazech u Olo-
mouce. Součástí této akce byl také jarmark produktů, na kterém nabízeli
své domácí výrobky právě držitelé regionální značky „HANÁ regionální pro-
dukt®“.

Certifikační komise zasedala 20. dubna v sídle regionálního koordinátora
MAS Moravská cesta v Července u Litovle. „U všech výrobků jsme hodnotili zá-
kladní kritéria, mezi která patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu pro-
středí a jedinečnost ve vztahu k regionu,“ uvedla Julie Zendulková, předsed-
kyně MAS Moravská cesta. Komise udělila značku třem novým výrobcům a pě-
ti výrobcům, kteří o ni znovu požádali. „Nesmíme teď zklamat jejich důvěru. Je
to pro nás nesmírně zavazující po tom všem, čím značka v minulosti prošla. Tě-
ší nás, že se výrobci vrací a že projevují zájem i noví řemeslníci,“ řekla Zendul-
ková. Regionální značka garantuje původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu
na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.

Certifikační komise je složena ze zástupců místních akčních skupin, sdružení,
institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti z Hané. Slavnostní předávání
certifikátů se uskutečnilo 1. května 2011 u příležitosti konání EKOjarmarku 2011
na náměstí v Olomouci. Součástí této akce byl také jarmark produktů, na kterém
nabízeli své výrobky právě držitelé regionální značky „HANÁ regionální produkt®“.

Na HANÉ značku uděluje MAS Moravská cesta. Výrobci, řemeslníci a producenti
se mohou obracet s žádostmi o udělení značky na koordinátorku Julii Zendulkovou.

Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta
Tel: 724 111 510;
E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
Web: www.moravska-cesta.cz

Certifikáty si převzali tito výrobci:
Zbyněk Poštulka, Loštice – Tvarůžkové moučníky z Loštic
Jarmila Vitoslavská, Troubky – Výroba hanáckých krojů, včetně údržby

– mužský, ženský, dětský hanácký kroj
Josef Sýkora – DŘEVOS J+M, Loučany – Dřevěné hračky, dekorace, kuchyň-

ské potřeby
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová, Olomouc – Oděvní a bytové textilní doplňky

z modrotisku a kanafasu
Hana Kuželová, Křelov – Bíle zdobený dekorativní perník
Ondřej Špunda – Moštárna Mezice – Přírodní ovocné mošty
Miluše Hlavinková – Keramika, Litovel – Užitková keramika – kamenina
Petr Bárta, Bouzov – Originální šperky ze dřeva a přírodních materiálů

Tvarůžkové moučníky z Loštic
Loštické koláčky, šátečky, tvarůžkové kremrole, ko-

šíčky, dortíky a vdolky pečou v Lošticích manželé Po-
štůlkovi od roku 2009. Je to hlavně kombinace listové-
ho těsta, tvarůžkové pěny a dobře uležených tvarůžků,
která v kombinaci s povidly, nastrouhaným perníkem či
vlašskými ořechy určitě překvapí. Loštický koláček se
syrečkem a neslazenými biopovidly získal dokonce ti-
tul Česká chuťovka 2010 a Loštický šáteček ocenění
Regionální potravina Olomouckého kraje 2011. 

Hanácké kroje a výšivky
Paní Jarmila Vitoslavská z Troubek se již mnoho

let věnuje vyšívání ubrousků, ubrusů, deček a šije
a vyšívá i pravé hanácké kroje. Ty jsou velmi rozma-

nité a přísně kopírují svou lokalitu. Každá dědinka
na Hané má svá přesná specifika – detailní rozdíly
ve výšivce, mašli, její barvě, střihu rukávu apod. a pa-
ní Vitoslavská se snaží rukodělnou krásu hanácké
výšivky uchovat, předat a dlouholetou praxí i sama
podle získaných motivů vytvořit.

Přírodní ovocné mošty z Mezic
Jablečný mošt, jablečno-rybízový mošt a jableč-

no-hruškový mošt vyrábí moštárna, kterou najdete

v areálu Ovocného školkařtví a sadařství Špunda
v obci Mezice. Výrobky moštárny obsahují pouze
vlastní nebo místní suroviny, které pocházejí z okolí
moštárny a kromě výrobních procesů (lisování, plně-
ní a čerpání) jsou produkty výhradně ruční práce.

Dřevěné hračky, dekorace, kuch. potřeby
Samostatnou výrobu hraček pod hlavičkou DŘE-

VOS J+M zahájil pan Josef Sýkora v Loučanech v ro-
ce 1992. Od začátku v této rodinné firmě kladou
velký důraz na kvalitu výroby, a to nejen na výběr
vhodných materiálů, ale i na samotné zpracování
výrobku. Výroba samotná se provádí klasickým způ-
sobem bez použití jakékoli automatizace. Výrobky
se zaměřují hlavně na rozvoj jemné motoriky, ná-
cvik trpělivosti a rozeznávání barev.

Bíle zdobený dekorativní perník
Výrobou bíle zdobeného dekorativního perní-

ku se zabývá paní Hana Kuželová z Křelova. Firma
„Perníkářství Hanačka“ byla založena roku 1995
a navazuje na tradici olomouckých perníkářů, kte-
ří prodávali své perníky na sv. Kopečku u Olomou-
ce. V domácí výrobně vznikají perníčky všech mo-
žných tvarů, velikostí a motivů, vhodné k jakékoli
příležitosti.

Nejbližší kolo certifikace regionální značky se uskuteční ve druhé polovině
měsíce listopadu 2011. Přihlásit se mohou nejen výrobci z Olomoucka, ale ta-
ké zájemci z ostatních regionů místních akčních skupin z Hané – Přerovska,
Prostějovska a Kroměřížska.

Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta
Tel: 724 111 510;
E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz;
Web: www.moravska-cesta.cz

Certifikáty si převzali tito výrobci:
Miloslava Vlková, Příkazy – Tkané výrobky
Jiří Tomanec, Měrotín – Atelier Tomanec – Bronzové šperky
Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u Konice – Bylinné tinktury a tinktury z pupenů
Ludmila a Vladimír Studení, Majetín – Tradiční perník z forem
Miloslava Zatloukalová, Brodek u Konice – Výrobky ze slámy a lýka
Alois Slepánek, Brodek u Konice – Kartáče z přírodních žíní
Doležalová Věra, Horka nad Moravou – Hanácké kraslice
Romana Hinerová, Pohořany – Zdobené svíce a přání
Mgr. Ivana Bělařová,Mariánov – Čechy u Přerova – Umělecká keramika
Zdeněk Grňa, Dřevohostice – Svatební koláčky
Jitka Helová – Atelier Malované hodiny, Senice na Hané – Malované hodiny

Výrobky ze slámy a lýka
Zvonečky, šišky, srdíčka, labutě, ale i ryze prak-

tické věci jako prostírky, ošatky různých tvarů a ve-
likostí, chlebovky kulaté i obdélníkové a mnoho
dalších výrobků ze slámy vzniká v Brodku u Konice
v dílně Miloslavy Zatloukalové. Její práce navazují
na místní tradici i výrobní vzory ÚLUV, vedle toho se
snaží také o vlastní vzory. Její tvůrčí invenci i ře-
meslnou zručnost ocenil v roce 2006 ministr kultu-
ry udělením titulu Nositel tradic lidové výroby v obo-
ru pletení z lýka a slámy.

Bylinné tinktury a tinktury z pupenů
Firmu Naděje založila paní Mgr. Jarmila Podhor-

ná v roce 1998 v Brodku u Konice. Naděje se spe-
cializuje na výrobu bylinných tinktur (dnes jich má v
sortimentu více jak 100 druhů), mastí, olejů a výlu-
hů. Pro výrobu tinktur i ostatních výrobků používá
především vlastní suroviny, které má pod kontrolou
od jejich zasetí až po finální zpracování. Při jejich vý-
robě a vývoji používá poznatky a výzkumy z alter-
nativní medicíny a bylinné léčby.

Hanácké kraslice
Už třináct let se paní Věra Doležalová z Horky

nad Moravou věnuje malování kraslic. V jejích rukou
se obyčejné slepičí vejce mění v umělecké dílo. Va-
jíčka barví zelenou, černou a červenou barvou. Jsou
to barvy Hané, které se podle umělkyně na kraslici
hodí nejlépe. Pak na ně lepí ornamenty z kousků
ječmenné či ovesné slámy nebo je zdobí voskem.

Umělecká keramika
Výrobou užitkové a dekorační keramiky se za-

bývá paní Mgr. Ivana Bělařová z Mariánova. Její spe-

cialitou se staly svícny ve tvaru koule a figurální bet-
lémy. Většinu svých děl vytváří na zakázku nebo
prodává na tematických výstavách.

Svatební koláčky
Výborné svatební koláčky vyrábí pan Zdeněk

Grňa z Dřevohostic. Spolu se zákusky a dorty je na-
bízí ve své cukrárně v Dřevohosticích. Regionální
značku získaly koláčky s náplní tvarohovou, ořecho-
vou, makovou a povidlovou.

Motto:Nic nechutná víc jak zákusky, dorty a ko-
láče od Grňů z Dřevohostic.
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Na podzim otevřeme nové
hipostezky

MAS – Partner-
ství Moštěnka spolu
s MAS Hříběcí Hory
pokračuje ve značení
tras nejdelší hipotra-
sy na Moravě, která
v několika okruzích povede jižní Hanou i západní částí
pohoří Chřiby. Slavnostní otevření hipostezky s putová-
ním po trase proběhne na podzim a doplní ho jarmark.

Po přípravách, které zahrnovaly např. získání sou-
hlasu majitelů pozemků či vyměření trasy, proběhne
v srpnu a září značení tras v terénu. Současně se při-
pravují mapy, které budou k dispozici v informačních
centrech po Moravě, webové stránky projektu s inte-
raktivní mapou, památkami v okolí a informacemi
o akcích, turistických centrech či tradičních řemeslech
v dané oblasti a také studie cestovního ruchu. Prá-
vě oživení turistického ruchu v regionu obou MAS by
mělo být hlavním přínosem projektu.

MAS – Partnerství Moštěnka
mapuje ve svém regionu
ovocnářské zázemí

Již minulý rok se MAS – Partnerství Moštěnka
zapojila do společného projektu sedmi MAS, jehož
hlavním úkolem je zachování, rozvoj a propagace
ovocnářství na jejich území.

Na jaře se uskutečnily první dvě propagační ak-
ce v našem regionu a nyní, od června do listopadu,
budeme provádět mapování významných ovocných
stromů, sadů, alejí, ale i moštáren, palíren, pěstite-
lů a podniků zabývajících se zpracováním ovoce. Za-
čali jsme ze severu území mikroregionem Moštěn-
ka a pokračovat budeme směrem na jih.

Kromě mapování ovocnářského zázemí budeme
také sbírat informace o vývoji ovocnářství v našem
regionu, o místních druzích a odrůdách, pěstování

a zpracování ovoce, o významných osobnostech,
tradicích a zvycích spojených s ovocem. Sebrané
podklady pak zveřejníme na webových stránkách
www.ovocne-stezky.cz a v připravované publikaci. In-
formace budou také dále využity v rámci propagač-
ních a vzdělávacích aktivit projektu a při vytváření tu-
ristického informačního systému s tematikou ovoce.

Projekty spolupráce: V roce 2011 řeší MAS – Partnerství Moštěnka 4 projekty a další dva nové podala

Po formanských stezkách – křížem krážem
Moštěnkou a Hříběcími horami:

Moravské a slezské ovocné stezky
MAS podala dva nové
projekty spolupráce,
dalším pomohla

MAS – Partnerstv Moštěnka připravila a 27. červ-
na podala v rámci programu LEADER (PRV IV.2.1.)
dva nové projekty spolupráce:
• Kroje našich krajů (KNK) – partnery jsou MAS MA-

LOHONT, MAS Moravská cesta, MAS Podhostýnska
• Nová energie pro regionální značku (NEREZ) –

partnery jsou MAS Moravská cesta, MAS Prostě-
jov venkov a MAS Uničovsko.
MAS-PM se zároveň podílela na přípravě dalších

projektů, kterých se nemůže kvůli nově stanovenému
limitu 1,5 mil. Kč přímo zúčastnit. Jde o tyto akce:
• Cérky a ogaři poznajte našu krajinu (COP) – žada-

telem je MAS Střední Vsetínsko, partnerem MAS
Podhostýnska (jde o pokr. loňského nepodpořené-
ho projektu Průvodce po vašich cestách – PVC)

• Obnovme prameny střední Moravy (OPSM) – ža-
datelem jsou MAS Hříběcí Hory, partnerem MAS
Vizovicko a Slušovicko.
Konzultovali jsme rovněž projekt „Regionální zna-

čení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje re-
gionálního trhu“, kde spolupracuje MAS Regionu Po-
odří a MAS Podpolanie.

Budujeme pěší trasu
Kosteleckým lesem

V rámci projektu Společně a každý zvlášť po stez-
kách bylo zahájeno značení pěší stezky, která pove-
de od Holého kopce u Staré Vsi přes Kostelecký les,
Pacetluky, Prusinovice a Líšnou.

Turisté se na trase budou moci z informačních ta-
bulí dozvědět o Kosteleckém polesí a jeho rostlinstvu
a zvířectvu, o výzkumu netopýrů v Kosteleckém lese,
o pravěkém hradisku nazývaném Hrad a bývalé tvrzi
Hrádek, o lidech se zvoncovitými poháry, jejichž stopy
se našly v hrobech pod mohylami v lesích u Kostelce
a Prusinovic. Najdou zde také informace o zaniklé vsi
Kozrál, o věži na Holém kopci či historické vzpomínky
na Karlovice z let 1780 – 1980. Zastavit se budou mo-
ci na některé ze čtyř odpočívek s pěkným výhledem
do okolí. Celková délka trasy je 23,8 kilometrů.

Společně a každý zvlášť po stezkách

Nové turistické informační
centrum Dřevohostice
otevřené veřejnosti

V hlavní letní turistické sezoně je denně pro ve-
řejnost otevřeno nové turistické infocentrum na zám -
ku v Dřevohosticích.

Informační centrum poskytuje turistům informace
o turistických cílech v blízkém okolí, o ubytování a stra-
vování, autobusových a vlakových spojích, přehled
kulturních akcí, turistickou známku č. 1141 a propa-
gační materiály městyse a okolního regionu. O nedě-
lích nabízí komentovanou prohlídku zámku a hasič-
ského muzea a po domluvě i možnost naplánovat vý-
let do určité destinace podle zadaných požadavků.

Venkovské turistické informační centrum v Dřevo-
hosticích vzniklo díky projektu spolupráce, který spo-
lu řešily MAS-Partnerství Moštěnka a MAS Podhos-

Kraj pod Hostýnem ožívá
– včasné informace, zázemí a propagace
pro společenské a kulturní akce

týnska, za finanční podpory EU z prostředků Programu
rozvoje venkova LEADER. Olomoucký kraj finančně
přispěl na činnost Venkovského turistického infor-
mačního centra Dřevohostice částkou 50 000 Kč.

Pořádali jsme
česko-polskou konferenci
Partnerství LEADER 2011

MAS – Partnerství Moštěnka spolupořádala česko-
polskou konferenci Partnerství LEADER 2011, která se
uskutečnila 10. června 2011 na Bouzově. Prezentova-
ly se zde partnerské místní akční skupiny z Olomouc-
kého kraje a Opolského vojvodství. Mezi nimi i naše
partnerská Gmina Rudniki a LGD Gorna Prosna.

„I když jsou místní akční skupiny stále v akci a řa-
da z nich měla plno práce s běžícími výzvami progra-
mu LEADER, jsem ráda, že si udělaly čas všechny
MAS z Olomouckého kraje spolupracující s polskými
partnery a přijely strávit příjemný den na seminář,“
uvedla Julie Zendulková z hostitelské MAS Moravská
cesta, která polského partnera hledá. „Setkání jsme
využili nejen k seznámení se s aktivitami našich pol-
ských partnerů, ale také jsme se domlouvali na na-
šich budoucích projektech spolupráce,“ uvedl Tomáš
Šulák z MAS – Partnerství Moštěnka. „Ovšem často
jsme ani nevěděli, co dělají v česko-polské spoluprá-
ci MAS z Olomouckého kraje. Tato výměna informací
a zkušeností byla velmi zajímavá,“ dodal.

Akce získala podporu ze dvou zdrojů – Celos-
tátní sítě pro venkov MZe a z Programu rozvoje za-
hraničních vztahů Olomouckého kraje a navázala na
loňskou konferenci Partnerství LEADER 2010, která
byla pojata jako česko-slovenská a uskutečnila se
v Konviktu Univerzity Palackého.

Vladař pozval nevybrané
MAS z Moravy do Kostelce
u Holešova

Místní akční skupiny z Moravy, které nebyly vy-
brány pro realizaci místních rozvojových strategií
v období PRV 2007–2013, nehodily flintu do žita,
ale účastní se seminářů, které pořádá ředitel MAS
Vladař Petr Sušanka. Další z těchto akcí se usku-
tečnila 10. května v Kostelci u Holešova ve spolu-
práci s MAS – Partnerství Moštěnka, která poskyt-
la zázemí. Akce se zúčastnili zástupci MAS Hříběcí
Hory, Občané pro rozvoj venkova, Střední Vsetín-
sko, Severní Chřiby a Pomoraví, Za humnama, Dol-
ní Morava, Zubří země a Most Vysočiny.

Úspěšné projekty
mikroregionu Moštěnka
a Mikroregionu Holešovsko
v PORV MMR 2011

V Programu obnovy a rozvoje venkova Minister-
stva pro místní rozvoj 2011 byly se svými projekty
úspěšné oba mikroregiony. Moštěnka i Holešovsko
získaly dotace ve výši více než 400 000 Kč.

Mikroregion Moštěnka uspěl s projektem „Rozví-
jíme náš region společně“, který již podpořil tradiční
Setkání obcí mikroregionu Moštěnka, tento rok v Bo-
choři. V rámci projektu budou také vytvořeny nové we-
bové stránky mikroregionu a vydána ročenka za rok
2011 v tištěné podobě. Díky nákladu 4000 ks bude di-
stribuována do každé domácnosti v mikroregionu.

Mikroregion Holešovsko získal podporu pro pro-
jekt „Proměny venkova v pohyblivých obrazech –
filmový dokument projektů obnovy a rozvoje ven-
kova na střední Moravě“. Cílem projektu je zazna-
menat realizování projektů na venkově z různých
dotačních zdrojů a zároveň zdokumentovat aktuál-
ní úsilí lidí žijících na venkově pro budoucí genera-
ce. Vydané CD s filmem bude sloužit i k propagaci
našeho regionu a venkova jako takového.

Svěřili se navzájem se svým současným postavením
a informovali se o svých aktivitách. Některé MAS se za-
pojily do projektů spolupráce, jiné je hodlají následovat.
Projekt spolupráce připravila například MAS – Partner-
ství Moštěnka s nevybranou MAS Hříběcí Hory a spo-
lečná akce „Po formanských stezkách“ se již rozběhla.

Rovné příležitosti
ve venkovských místních
partnerstvích

Ve dnech 7. – 8. dubna 2011 proběhl v Beňově
zajímavý vstupní seminář k projektu „Rovné příle-
žitosti ve venkovských místních partnerstvích“. Dů-
vodem, proč se tato akce uskutečnila právě tady,
byl zájem místních zástupců školy i obce, získat ví-
ce informací o projektech komunitních škol a jejich
využití pro místní obyvatele.

Na pozvání pořadatelů se sešlo 12 zájemců z pěti
okolních obcí a to jak z řady zaměstnanců samosprá-
vy, tak škol i místních aktérů. Všichni ocenili náplň to-
hoto krátkého dvoudenního kurzu, který se byl zamě-
řený na pochopení potřeb obyvatel obcí a jejich uspo-
kojování za účasti školy a dalších místních organizací.

Následovat by měl několikadenní seminář pro
zájemce, kteří získají rozsáhlejší informace o tom,
jak by mohli pomoci rozvoji vlastní obce s využitím
místního potenciálu. Hledání možností jak zapojit
občany do společné práce a vzbudit v nich zájem

o komunitní život všechny přítomné zaujalo a mno-
ho z nich se zúčastní i dalšího semináře.

Seminář organizovala Ing. Anna Bartošová, ředitel-
ka MAS Horní Pomoraví o.p.s., přednášel Ing. Jan Fiala,
člen rady Národní sítě venkovských komunitních škol.

Nová publikace
MAS Olomouckého kraje
o projektech v regionech

Krajské sdružení Národní sítě MAS Olomouckého
kraje vydalo novou publikaci, která pojednává o stra-
tegiích jednotlivých leaderovských regionů a zejména
představuje projekty MAS podpořené hlavně z pro-
gramu LEADER. Reprezentativní 72 stránková barev-
ná publikace ve formátu A5 vznikla v rámci vzděláva-
cího projektu „Propojování místních akcí rozvoje ven-
kova Olomouckého kraje – vzdělávání a informace
pro III. osu“ podpořeného z PRV III.3.1.
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Hanácká kyselka vzdělává své zaměstnance

Fotosoutěž "Poznáváme náš region"

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. 12. 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

1. místo – Libor Dočkal – „Long way“

3. m. – Petr Menšík – „Průčelí zámku Dřevohostice“

3. místo – Yveta Hrbasová – „Malování na chodníku“

3. místo – obec Dobrčice – „Zimní krajina“

2. místo – Jitka Dočkalová – „Strom“

V roce 2010 vyhlásila MAS – Partnerství Moš-
těnka fotosoutěž „Poznáváme náš region“. V pátek
29. dubna proběhla při příležitosti slavnostního ote-
vření „Venkovského turistického informačního cen-
tra“ na zámku v Dřevohosticích vernisáž a byli vy-
hlášeni vítězové fotosoutěže.

Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích, z kaž-
dé z nich byly vybrány tři vítězné fotografie. Vítěz ob-
držel 3 000 Kč, druhé a třetí místo 1 000 Kč.

Za hojnou účast děkujeme a všem vítězům srdeč-
ně blahopřejeme. Některé vítězné snímky jsme už
zveřejnili v předchozích číslech zpravodaje.

I. Kategorie „Naše krajina“
1. místo – Libor Dočkal – „Long way“
2. místo – Jitka Dočkalová – „Strom“
3. místo – obec Dobrčice – „Zimní krajina“

II. Kategorie „Náš venkov a jeho akce“
1. místo – obec Kurovice – „Majitel tvrze Kurovice“
2. místo – Vojtěch Hrbas – „Sáňkyáda v Beňově“
3. místo – Yveta Hrbasová – „Malování na chodníku“

III. Kategorie „ Naše stavby“
1. místo – Markéta Červinková – „Kaplička sv. Cyrila

a Metoděje na Kanovsku“
2. místo – Hana Jurčíková – „Zvonice v Líšné“
3. m. – Petr Menšík – „Průčelí zámku Dřevohostice“

Jeden z členů MAS – Partnerství Moštěnka, Hanácká kyselka s.r.o., byl
úspěšný se svou žádostí o finanční dotaci z prostředků Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Péče o lidské zdroje = péče o bu-
doucnost podniku Hanácká kyselka“. Dotaci ve výši 3 886 806 Kč využije Ha-
nácká kyselka k modernizaci systému řízení a rozvoji lidských zdrojů.

Do vzdělávání se zapojí celkem 100 zaměstnanců podniku, včetně osob na
mateřské či rodičovské dovolené, kteří si budou moci vybrat z široké nabídky
vzdělávacích kurzů. Rozšíří si tak obecné i profesní znalosti v kurzech obsluhy
PC, angličtiny, účetnictví, rozvoje měkkých, obchodních, manažerských či lek-
torských dovedností aj. Realizace projektu byla zahájena v říjnu minulého ro-
ku a poběží do září 2012.

Fotografie z výstavy

Předávání cen ve fotosoutěži „Poznáváme náš region“
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