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Na počátku nového roku je vždycky dobré se zamyslet. Co třeba nad tím, jak lidé 

drží dané slovo? Říká se, „Co je psáno, to je dáno“. To platí. Ale známe to všichni z mé-

dií a z mnohdy i z vlastních zkušeností – všude se dají najít kličky, jak ze smlouvy 

vycouvat a to dokonce i v takových případech, které vypadají jednoznačně a smyslu-

plně. Mimochodem – A co není psáno… to není dáno, byť jste si to podáním ruky 

slíbili, prostě máte smůlu. A tak se spousta lidí trápí nad tím, jak byli napáleni, zneu-

žiti, jak se jim podvodníci a nepoctivci někde vysmívají za jejich naivitu a víru v dobro, 

v to, že dané slovo platí. Nastupuje strach a nervozita při uzavírání každé další doho-

dy, smlouvy, nastupuje nedůvěra, obava, že budeme opět zneužiti. Výsledkem toho 

jsou smlouvy a jejich přílohy a dodatky, kterých stále přibývá a v kterých se už ani 

čert nevyzná. Nedůvěra vyvolává strach, strach nedůvěru.

Pohled do určitých historických momentů na nás může působit jako pohled do čisté 

vody. A když už je řeč o vodě a smlouvách, existovalo kdysi tzv. vodní právo, kterým se 

řídili mlynáři. Toto právo určovalo potřebné množství vody pro jednotlivé mlýny. Muse-

li jej dodržovat mlynáři, stavitelé i vrchnost v případě, že jeden vodní tok poháněl více 

mlýnů. Například Mlýnský potok na Litovelsku protékal mnoha vesnicemi i samotným 

městem, jež byly majetkem několika vrchností. Pro potřebu údržby jezu, náhonu a za-

jištění dostatku vody proto vznikla unikátní tzv. Řimická smlouva z roku 1474. 

V citaci této pozoruhodné smlouvy si všimněme především, jak jednoznačně mu-

selo platit dané slovo v době, kdy lidé neměli ani mobilní telefony ani internet a další 

komunikační vymoženosti dnešní doby. Neměnitelná zásada, již obsahovala Řimická 

smlouva, byla ve své době považována za posvátnou a nikdo si ji nedovolil měnit. 

„V roce 1474 se u příležitosti položení nového dřevěného prahu, sešli u řimického 

jezu zástupci vrchnosti, mlýnů a k  uvarování všech nepřístojností při nezbytných 

opravách stanovili jako hlavní zásady následující: Kromě již existujících nesměl být na 

řece zřízen žádný další mlýn. Jestliže by někdo vystavěl přesto nové dílo, měl zaplatit 

pokutu 2000 kop grošů. Žádný mlynář se nesměl na svém mlýně, na jezu nebo žlabu 

pouštět na vlastní pěst do žádných změn, k nim mohlo dojít pouze s vědomím a schvá-

lením zúčastněných mlynářů a vrchnosti, neboť každý mlynář musel nechat odtékat 

vodu tak, jak ji přijímal. Údržba řimického jezu se měla stát věcí oprávněných majitelů.

V  případě, že by mladečský mlynář jako nejbližší k  jezu seznal za nutnou nějakou 

opravu, měl poslat prvnímu sousedovi dřevěnou sekyrku, ten ji měl do hodiny předat 

dalšímu a ten opět dalšímu tak, aby ještě v průběhu téhož dne dorazila až k mlynáři ve 

Lhotě. Ten musel následujícího dne časně ráno vyrazit s pacholkem nebo mládkem k řimic-

kému jezu, po cestě proti proudu se všude zastavit a vzít s sebou všechny mlynáře s čeledí. 

Nejdéle dvě hodiny po úsvitu měla začít práce, která mohla skončit až po západu slunce. 

Každý měl být na místě den co den tak dlouho, dokud nebude dílo dokončeno. Mlynáři 

z Mladče a Lhoty jako zástupci ostatních mlynářů měli dbát na dodržování těchto ustano-

vení… V roce 1497 bylo toto narovnání schváleno i králem Vladislavem Jagellonským.“

Dnes se nám taková smlouva s  dřevěnou sekyrkou může zdát až úsměvná. 

Anebo v nás vyvolá touhu, že bychom taky chtěli, aby dohoda fungovala a dané 

slovo platilo – i když třeba nebude napsané na papíře. To všechno ale souvisí napří-

klad i s činností místní akční skupiny, s vyřizováním dotací. Však to znáte. Dlouhé 

čekání žadatelů na dohody s platební agenturou, dlouhá doba papírového vyřizová-

ní, i když je už dávno vymyšleno, jak to udělat, aby se věci daly do pohybu a někam 

se něco posunulo. Kdysi platily jednoduché a jasné dohody a dnes – byť se zdá 

všechno zřejmé, musí se vyjadřovat množství lidí, každý vnáší svůj pohled a na vý-

sledek se čeká dlouhé měsíce. Z platební agentury, z ministerstva…

Nemá však smysl trápit se nad dnešním světem a bát se, že zlo nebude potrestáno. 

O to nechť už se postará vyšší moc a přírodní zákony odjakživa fungovaly a fungovat 

budou. A když už byla řeč o mlýnech, je třeba mít stále na paměti, že i když se nám 

někdy může zdát, že Boží mlýny melou pomalu, jistě melou jistě.

Tomáš Šulák, předseda MAS-PMEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy
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Přehled akcí,
kterých jsme se účastnili
v srpnu – prosinci 2011:
18.– 19. 8., Nitra: veletrh Agrokomplex

24.– 30. 8., České Budějovice: Země Živi-

telka

8. 9., Praha: prezentace MAS-PM pro Hod-

nocení MAS 2011

13. 9., Kostelec u Holešova: pracovní sku-

pina k PS Kroje našich krajů

21. 9., Praha: účast mnoha starostů obcí 

z regionu při akci na podporu novely RUD

22. 9., Bystřice pod Hostýnem: Jednání part-

nerských MAS k evaluaci SPL a koordinaci PS

23. 9., Zlín: Setkání Krajského koordinační-

ho centra pro CSV ZK

24. 9., Slušovicko: studijní cesta zástupců 

obcí MR Moštěnka

27. 9., Rostěnice a okolí: exkurze pro zástup-

ce AZV Kroměříž

29. 9., Bezuchov: valná hromada DSO mi-

kroregionu Moštěnka

8. 10., Bochoř: slavnostní otevření hipostez-

ky na území MAS-PM

11. 10., Humpolec: účast na jednání výbo-

ru Národní sítě MAS

14. 10., Sloup: konzultace SPL s MAS Mo-

ravský kras

15. 10., Radkova Lhota: slavnostní otevře-

ní hipostezky na území MAS-PM

18. 10., Olomouc: jednání KS NS MAS Olo-

mouckého kraje k pokrytí „bílých mist”

20. 10., Olomouc: Konference „Analýza ven-

kova: Nové otazníky a výzvy”

25. 10., Rada DSO mikroregionu Moštěnka

28. 10., Těšánky: slavnostní otevření hipo-

stezky na území MAS Hříběcí hory

1. 11., Vyškov: účast starostů z regionu na 

Dni malých obcí

7. – 8. 11., Nová Hradečná: Seminář „LEADER 

– Budoucnost venkova”

10. 11., Jednání partnerských MAS k eva-

luaci SPL a koordinaci PS

14. – 15. 11., Sedlčany: Národní konferen-

ce VENKOV 2011

21. 11., Červenka: 3. kolo certifikace výrob-

ků Haná regionální produkt

1. 12., Jednání partnerských MAS k evalua-

ci SPL a koordinaci projektů spolupráce

7. 12., Modrá: Pracovní setkání MAS ve Zlín-

ském kraji

8. 12., Kroměříž: Setkání Krajského koordi-

načního centra pro CSV ZK

8. 12., Kroměříž: jednání se starosty obcí 

Kroměřížska k rozšíření regionu a pokrytí 

„bílých mist” MAS

13. – 14. 12., Senec (SK): 3. mezinárodní 

konference NSRV SR

16. 12., Bartošovice: Jednání partnerských 

MAS k evaluaci SPL a koordinaci PS

19. 12., Dřevohostice: valná hromada DSO 

mikroregionu Moštěnka

srpen – říjen: aktivity spojené s 6. výzvou 

pro 13. kolo PRV

prosinec: aktivity spojené s 7. výzvou pro 

13. kolo PRV

Účast na propagačních akcích MAS v rám-

ci Programu podpory spolků

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka, o. s. přijala ve dnech od 29. do 30. září 2011 ve své 6. vý-

zvě programu Leader 2007–2013 (v rámci 14. kola Programu rozvoje 

venkova) celkem 7 žádostí o dotaci. Jednotlivé projekty prošly kon-

trolou formálních náležitostí a administrativní kontro-

lou na MAS. Programový výbor posoudil projekty a 

13. října 2011 provedl kontrolu přijatelnosti na MAS. 

Dne 18. října 2011 se uskutečnilo veřejné slyšení ža-

datelů a poté následovalo hodnocení projektů pěti 

vylosovanými členy výběrové komise. Každý projekt 

tak byl obodován čtyřmi hodnotiteli. Výsledky s celko-

vým počtem bodů jsou uvedeny v tabulce. 

Výsledky 6. výzvy schválil programový výbor – řídící 

orgán Strategického plánu LEADER (SPL) 18. října. Vzhledem k to-

mu, že byla vyhlášena pouze jedna fiche, byly podpořeny projekty, které 

se vešly do zůstatku alokace MAS na rok 2011. Protože žadatel projektu na 

5. místě nepřijímá možnost snížené míry dotace dle zůstatku alokace, rozhodl 

programový výbor o podpoře projektu na 6. místě v pořadí.

V rámci 6. výzvy mělo být rozděleno celkem 785 503 Kč, tj. zůstatek alokace 

roku 2011. Součet požadované dotace všech přijatých projektů byl 1 140 543 Kč. 

Podpořeny budou projekty ve výši 694 650 Kč. Nevyčerpaná alokace roku 2011 

ve výši 90 853 Kč bude převedena do 7. výzvy MAS, která je plánována v rámci 

15. kola PRV.

Projekty vybrané v 6. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka 

Poř. ve 

fichi
Název žadatele Název projektu

Místo 

realizace

Celkový 

rozpočet

Dotace 

v Kč

Počet 

bodů
Výsledek

F8: Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání

1. Pavel Mrtvý, Dřevohostice Dovybavení minipeletárny Radkovy 166 900 100 140 1471 Podpořeno plně

2. VaSivara s.r.o., Radkovy
Vybavení provozovny 

společnosti VaSivara s.r.o.
Radkovy 294 000 147 000 1408 Podpořeno plně

3. Nela Lukášová, Tršice
Nová prodejna jezdeckých 

a chovatelských potřeb v Bochoři
Bochoř 495 000 297 000 1365 Podpořeno plně

4.
Mgr. Ivana Bělařová, 

Mariánov
Rozšíření keramické dílny Čechy 132 850 79 710 1335 Podpořeno plně

6. Vít Říkovský, Kyselovice Kvalitní potraviny v Kyselovicích Kyselovice 138 600 70 800 1078 Podpořeno plně

Celkem F8: 694 650

Další projekty:

5. Ivo Blahunek, Přerov
Rozšíření technického vybavení 

zámečnické dílny BLAZAKO
Čechy 504 000 252 000 1306 Nepodpořeno*

7. ELSPOMONT, Vlkoš
Konec mokrých bot při 

skladování materiálu
Vlkoš 384 787 193 893 756 Nepodpořeno

(*Žadatel nepřijímá možnost snížené dotace)

Podpořeno V6: 694 650

Alokace MAS pro opatření IV.1.2. na rok 2011: 10 235 942

Podpořeno v 5. výzvě (13. kolo PRV): 9 450 439

Zůstatek do V7 v roce 2012: 90 853

Mí í kč í k P í M š ě k ř l d h d d áří é ý

MAS v šesté výzvě vybrala 5 nových projektů

ŽelatoviceŽelatovice

BochořBochoř BeňovBeňov

DobrčiceDobrčice

PřestavlkyPřestavlky

Stará VesStará Ves

VěžkyVěžky

VlkošVlkoš

KyseloviceKyselovice
ŽalkoviceŽalkovice

NěmčiceNěmčice
RoštěníRoštění

PacetlukyPacetluky

BořenoviceBořenovice

RymiceRymice

HolešovHolešovPravčicePravčice

TřeběticeTřebětice

LudslaviceLudslavice
ZahnašoviceZahnašovice

PřílepyPřílepy LukovečekLukoveček

ŽeranoviceŽeranovice

RackováRacková

MachováMachová

TečoviceTečovice

SazoviceSazovice

HostišováHostišová

MysločoviceMysločovice

MartiniceMartinice

KuroviceKurovice

MíškoviceMíškovice
LechoticeLechotice

ŘíkoviceŘíkovice

Horní MoštěniceHorní Moštěnice

PodolíPodolí

BezuchovBezuchov

HorníHorní
LapačLapač

RadkovaRadkova
LhotaLhotaNahošoviceNahošovice

ČechyČechy
DomaželiceDomaželice

TuroviceTurovice
LíšnáLíšná

DřevohosticeDřevohostice

KřtomilKřtomil
LipováLipová

PrusinovicePrusinovice

Kostelec u HolešovaKostelec u Holešova

RadkovyRadkovy

Želatovice

Bochoř Beňov

Dobrčice

Přestavlky

Stará Ves

Věžky

Vlkoš

Kyselovice
Žalkovice

Němčice
Roštění

Pacetluky

Bořenovice

Rymice

HolešovPravčice

Třebětice

Ludslavice
Zahnašovice

Přílepy Lukoveček

Žeranovice

Racková

Machová

Tečovice

Sazovice

Hostišová

Mysločovice

Martinice

Kurovice

Míškovice
Lechotice

Říkovice

Horní Moštěnice

Podolí

Bezuchov

Horní
Lapač

Radkova
LhotaNahošovice

Čechy
Domaželice

Turovice
Líšná

Dřevohostice

Křtomil
Lipová

Prusinovice

Kostelec u Holešova

Radkovy
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Dne 1. 12. 2011 MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje 7. výzvu pro žadatele 

k předkládání projektů v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova.

Termín příjmu žádostí: Od 30. ledna do 2. února 2012 do 14 hodin

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

Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají 

místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území 50 obcí:

Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní 

Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova Lho-

ta, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouc-

kém kraji. Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovi-

ce, Pacetluky, Horní Lapač, Kurovice, Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, 

Přílepy, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, Pravčice, Kyselovice, Žalko-

vice, Racková, Lukoveček, Machová, Hostišová, Sazovice, Tečovice a Mysločovice 

ve Zlínském kraji.

Alokace: Výše alokace pro MAS-PM na rok 2012 pro opatření IV.1.2. činí cca 

10.725.909 Kč. Pro 7. výzvu je určeno 80% alokace roku 2012, tj. 8.580.727 Kč. Ža-

datelé mohou předkládat v 7. výzvě projekty v rámci fichí 1, 3 a 8.

Oblasti podpory:
Č. fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 7. výzvu

F1 Pohledné vesnice

– krásnější region

III.2.1.1. Obnova a rozvoj 

vesnic

68,75 %

tj. cca 5.899.250 Kč

F3 Cesty k oživení 

místních tradic

III.2.2. Ochrana a rozvoj 

kulturního dědictví venkova

12,5 %

tj. cca 1.072.591 Kč

F8 Podpora řemesel a živ-

ností – rozvoj podnikání

III.1.2. Podpora zakládání 

podniků a jejich rozvoje

18,75 %

tj. cca 1.608.886 Kč

D 1 12 2011 MAS P t t í M ště k hl š j 7 ý ž d t l Al k Výš l k MAS PM k 2012 tř í IV 1 2 či í

Vyhlašujeme 7. zimní výzvu MAS – Partnerství Moštěnka

Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region

Hlavní opatření                  
III.2.1.1. 
Vedlejší opatření                   
III.2.1.2. 

Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Občanské vybavení a služby
záměr a) občanské vybavení a služby
záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, 
enviromentální a církevní aktivity

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

Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazek obcí, Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadace), Zájmová sdružení právnic-
kých osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, Církve a jejich orga-
nizace.

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

Výše dotace: Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace.
Podpora může být poskytnuta:
a) v režimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika režimů pod-
pory).
b) nezakládající veřejnou podporu

Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic

Hlavní opatření 
III.2.2.

Vedlejší opatření
III.1.3.1. 
III.2.1.1.

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního 
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 tematické 
stezky
Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

Cílem fiche je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v návaznosti na rozvoj turisti-
ky a cestovního ruchu – tedy rozvoj investic, které zajistí vyšší atraktivitu venkova.
Charakter: Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Obnova památek 
s ohledem na rozvoj cestovního ruchu.

Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazek obcí, Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadace), Zájmová sdružení právnic-
kých osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, Církve a jejich organi-
zace, Fyzické a právnické osoby

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.

Fiche 8: Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání

Hlavní opatření
III.1.2.

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Cíl fiche: Rozvoj podnikání a místních produktů v regionu. Opatření je zaměřeno na pod-
poru zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, 
včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem opatření je především 
vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Charakter: Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora míst-
ních produktů.

Oprávnění 
žadatelé:

Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují 
podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být 
zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů

Způsobilé 
výdaje:

Minimálně 100.000 Kč; Maximálně 2.000.000 Kč

Výše dotace: V režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
Bloková výjimka: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace

Způsob podání žádosti: Projektové žádosti včetně povinných a nepovinných pří-

loh předává v termínu výzvy osobně statutární zástupce žadatele, s dokladem o zvole-

ní, jmenování či jiném způsobu delegace, nebo osoba pověřená úředně ověřenou pl-

nou mocí od statutárního zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost o dotaci na MAS a všech povinných a nepovinných příloh je předkládána 

v jednom vyhotovení v písemné podobě a zároveň 1x na CD ve formátech *.doc a *.pdf. 

Na webových stránkách MAS www.mas-mostenka.cz je v  sekci „Program 

LEADER“ kompletní znění 7. výzvy a další potřebné dokumenty, návody a manuály.

Administrace výzvy:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Čt 15. prosince 2011 Kostelec u H. Moderovaný seminář pro žadatele k 7. výzvě

Út 10. ledna 2012 Dřevohostice Seminář pro žadatele k 7. výzvě

V jiné dny jsou manažeři a poradci MAS k dispozici v kanceláři MAS nebo lze domluvit 

setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.

Termín předkládání žádostí:

Po 30. ledna 2012 – st 1. února 2012 Kostelec u Holešova 58 8.00 – 15.00

Čt 2. února 2012 Kostelec u Holešova 58 8.00 – 14.00

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webových strán-

kách. Klíčovými termíny jsou:

Čt 16. února 2012 KuH Jednání progr. výboru: mj. kontrola přijatelnosti projektů

Čt 23. února, 8.00 KuH Veřejná prezentace žadatelů

Čt 23. února 2012,

11.00

KuH Seminář a školení pro členy výběrové komise

Jednání výběrové komise – hodnocení

Pá 24. února 2012 KuH Schvalování výběru projektů programovým výborem

Pá 24. února 2012 KuH Informace o výsledcích 7. výzvy na webu MAS-PM

Do 29. února 2012 Olom. Odevzdání vybraných projektů na RO SZIF
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Program podpory spolků podpořil v podzimní výzvě šest aktivit
MAS – Partnerství Moštěnka podpořila ve své podzimní výzvě Programu podpo-

ry spolků – propagační akce MAS celkem 6 aktivit ve výši 29 800 Kč. Vzhledem k to-

mu, že do druhého kola programu bylo vyčleněno 30 000 Kč, podpořeny byly všechny 

žádosti v plné míře požadované dotace. 

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 udržování společných tradic.

Výzva k předkládání žádostí místních spolků na propagační akce MAS byla do 

2. kola programu vyhlášena 5. září. Ve dnech od 19. do 21. září bylo přijato 6 žá-

dostí, spolky mohly žádat o podporu ve výši 3 až 5 tisíc Kč na 1 akci. Žádosti prošly 

administrativní kontrolou v kanceláři MAS a 13. října odsouhlasil Výbor partner-

ství MAS-PM akce, které získají podporu. 

Program podpory spolků má slogan „Podporujeme místní akce pro všechny ob-

ce“ a pro rok 2011 bylo na něj vyčleněno celkem 130  000 Kč. MAS – Partnerství 

Moštěnka se chystá v programu pokračovat i příští rok, uvolněno by do něj mělo být 

opět 130 000 Kč.

Přehled podpořených propagačních akcí v 2. kole  Programu podpory spolků 

Ev. č. 

MAS
Název žadatele Název akce

Celkové 

výdaje 

Žádaná 

podpora

Schválená 

podpora

Datum

konání akce

1 TJ Prusinovice, o.s. Mezinárodní silniční běh Rohálovská desítka 140 000 5 000 5 000 25. 2. 2012

2 Myslivecké sdružení Olší Rymice Obecní zabíjačka 13 000 5 000 5 000 3. 12. 2011

3 Český zahrádkářský svaz ZO Beňov Silvestr 2011 a Nový rok 2012 15 000 5 000 5 000 31. 12. 2011

4 Sportovní klub policie Holešov Mistrovství ČR mladších žáků ve vzpěračském čtyřboji 29 600 5 000 5 000 19. 10. 2011

5 Kosteláň Kostelecká TRAKTORIÁDA 11 800 4 800 4 800 1. 10. 2011

6 SDH Mysločovice Druhý ročník soutěže v uzlování hasičů 10 000 5 000 5 000 11. 2. 2012

Celkem 219 400 29 800 29 800

Pomáháme propagovat ovoce
a ovocnářství na místních akcích

V  rámci projektu spolupráce Moravské a slezské 

ovocné stezky bylo v našem regionu podpořeno již něko-

lik akcí zaměřených na propagaci ovoce a ovocnářství. Po 

dvou jarních akcích, Vlkošské baňce a exkurzi po regio-

nu, tak přibyly na podzim další.

První podpořenou podzimní akcí byla 25. září 2011 

výstava ovoce v Prusinovicích, o týden později ji násle-

dovala výstava „Plody podzimu“ v  Beňově. První ví-

kend v říjnu se konala Okresní výstavu ovoce a zeleniny 

v  Machové. Zde byly k  vidění kolekce jablek, hrušek, 

zeleniny, bylinek a také květiny, sušené vazby a okras-

né dřeviny. Součástí výstavy byla soutěž Nejlepší ko-

lekce jablek roku 2011 a soutěž O nejlepší jablko Ma-

chová 2011. Výstavy ovoce se v říjnu uskutečnily ještě 

v  Horní Moštěnici a v  Míškovicích. Oblastní výstava 

ovoce, zeleniny a květin v Míškovicích byla doplněna o 

zahrádkářské poradenství a zájemci si mohli prohléd-

nout místní povidlárnu a moštárnu.

Ukončení realizace projektu Moravské a slezské 

ovocné stezky, podpořeného z  prostředků Programu 

rozvoje venkova / LEADER, se předpokládá v  květnu 

2012 vydáním společné publikace. Ta se bude zabývat 

významem ovoce a ovocnářství v minulosti a součas-

nosti a pojata bude jako „Sedm tváří“ podle sedmi na 

projektu spolupracujících místních akčních skupin.

V říjnu se slavnostně otevřely
nové hipostezky

Slavnostní otevření nových tras pro výlety na ko-

ních střední Moravou se uskutečnilo ve čtyřech jezdec-

kých stájích v regionu při příležitosti ukončení jezdecké 

sezóny 2011 v podobě tradiční Hubertovy jízdy. Ta se 

jela po části nově vyznačených hipostezek, které ve-

dou v několika okruzích územím 46 obcí regionů MAS 

– Partnerství Moštěnka a MAS Hříběcí hory. Celková 

délka hipotras je 230 kilometrů.

Na Přerovsku a Holešovsku se uskutečnily tři akce 

spojené s putováním po nových hipostezkách. V Bocho-

ři pořádali 8. října Hubertovu jízdu a soud sv. Huberta, 

o  týden později, 15. října, se Hubertova jízda, závody 

a společenský večer konal v Radkově Lhotě a 29. října se 

jel Hubert v Kyselovicích. Největší akce se při této příle-

žitosti konala poslední víkend v  říjnu na Kroměřížsku 

v Těšánkách. V  pátek 28. října odtud Hubertova jízda 

vyrazila k  litenčickému zámku, kde bylo připraveno 

občerstvení a zábavný program s vystoupením sokolní-

ků a trubačů na lesnice. V sobotu a v neděli se na nově 

vybudované trase běžely vytrvalostní závody.

Nové hipostezky byly vybudované díky projektu 

spolupráce Po formanských stezkách – křížem krážem 

Moštěnkou a Hříběcími horami, který byl realizovaný 

za finanční podpory EU z prostředků Programu rozvoje 

venkova LEADER.

Získali jsme podporu na dva 
nové projekty spolupráce

MAS – Partnerství Moštěnka získala podporu SZIF na 

oba nové projekty spolupráce v programu LEADER (13. kolo 

PRV IV.2.1). Společně s MAS Moravská cesta, MAS Podhos-

týnska a slovenskou MAS MALOHONT budeme realizovat 

projekt „Kroje našich krajů“. Uspěl i  druhý projekt „Nová 

energie pro regionální značku“, který budeme řešit společ-

ně s MAS Moravská cesta, Prostějov venkov a Uničovsko.

KROJE NAŠICH KRAJŮ

Smyslem projektu je podpora folkloru na území 

partnerských MAS. Pro soubory působící v spolupracují-

cích regionech budou nakoupeny kroje, součástí projek-

tu je i návštěva folklorních souborů na akcích na území 

zapojených MAS a pořízení propagačních materiálů. Na 

území MAS – Partnerství Moštěnka poputují hanácké 

kroje do Kyselovic a Vlkoše, záhorské do Dřevohostic.

NOVÁ ENERGIE PRO REGIONÁLNÍ ZNAČKU

Smyslem projektu je zviditelnění značky „HANÁ 

regionální produkt®“ a tak zviditelnění celého regionu 

Haná. Součástí projektu je pořádání propagačních akcí 

a seminářů pro výrobce, pořádání akcí v regionu spo-

jených s prodejem certifikovaných produktů a výroba 

a distribuce propagačních materiálů.

Moravské a slezské ovocné stezky
Po formanských stezkách – křížem krážem 

Moštěnkou a Hříběcími horami

Kroje našich krajů a

Nová energie pro regionální značku



ce. V roce 1995 byla místní část Rymic-Hejnice prohlá-

šena za vesnickou památkovou rezervaci.

VĚTRNÝ MLÝN

Celý soubor je doplněn i přenesenými objekty z oko-

lí, např. větrným mlýnem německého typu z Bořenovic, 

který si postavil roku 1795 větrný mlynář František Hlo-

bil. Mlýn o rozměrech 5,8 x 5,8 metrů a výšce 11 metrů 

má větrné kolo o průměru 14,8 metrů a mlecí kameny 

o průměru 1,2 metru. Jeho ramena je možno nastavo-

vat podle směru větru otáčením celého objektu na nos-

né konstrukci zvané Beran. Rychlost otáčení lze regulo-

vat přidáváním či odebíráním tzv. plachet, dřevěných 

desek zavěšovaných na ramena. Mlýn byl zrekonstruo-

vaný v devadesátých letech a je památkově chráněn.

Více o památkách v regionu najdete na webových 

stránkách MAS – Partnerství Moštěnka v sekci Mapová-

ní památek (http://www.mas-mostenka.cz/index.

php?menu=109).
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Vesnická památková rezervace Rymice-Hejnice
Soubor lidových staveb východní Hané v obci Rymi-

ce u Holešova leží v úrodné oblasti na úpatí Hostýnských 

hor, 5 kilometrů severozápadně od Holešova. Tvoří jej 

několik objektů situovaných v  historickém jádru obce 

a v místní části Rymic-Hejnici.

Vesnická stavení byla rekonstruována v sedmdesá-

tých letech minulého století a představují způsob byd-

lení a hospodaření v  této části Moravy v  posledních 

dvou staletích. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout 

interiéry domů vybavených tradičním inventářem ku-

chyní, světnic a hospodářských místností. K  vidění je 

také dílna vesnického sedláře a stará kovárna s výhní 

a kovářským nářadím. Areál památek lidového stavi-

telství spravuje Muzeum Kroměřížska.

Návesní prostor v Rymicích je trojúhelníkového tva-

ru. Je lemovaný bývalými rolnickými usedlostmi, vytvá-

řejícími v důsledku okapové orientace obytných staveb 

souvislou zástavbu. Historické jádro obce tvoří kostel 

sv. Bartoloměje. V severovýchodní části obce se nachází 

areál renesanční tvrze s hospodářským dvorem a dalšími 

budovami. Místní část Hejnice leží východně od historic-

kého jádra obce a s obcí byla spojena později mladší 

zástavbou.

ROLNICKÉ USEDLOSTI KOLEM NÁVSI

Usedlosti kolem návsi v Rymicích se vyznačují nej-

častěji úhlovým uspořádáním objektů kolem hospo-

dářského dvora, v  některých případech uzavíraného 

zadním křídlem nebo samostatnou stavbou. V  patře 

usedlostí a chalup byla situována komora, typický 

znak stavební kultury středního Pomoraví. Stavby byly 

budovány z nepálených cihel nebo kamene (dříve tra-

diční technologií dřevěného srubu opatřeného hlině-

nou omítkou), později z pálených cihel, zastřešeny by-

ly valbovými či sedlovými střechami krytými původně 

došky, později pálenou krytinou. Zpřístupněny jsou 

sedlářská dílna, kovárna (z důvodu bezpečnosti proti 

ohni kryta střechou ze štípané břidlice) a renesanční 

tvrz s dalšími objekty.

ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI V MÍSTNÍ ČÁSTI HEJNICE

Místní část Hejnice je tvořena typickými hanácký-

mi stavbami roubené, hliněné a později zděné kon-

strukce. Mladší stavby jsou obdobně jako na návsi vy-

zděné z  nepálených cihel, kamene, později pálených 

cihel. Došková krytina byla postupně nahrazována 

nespalnou krytinou. Pro veřejnost jsou zde zpřístupně-

ny tři usedlosti a objekt č. p. 104, sloužící jako informa-

KULTURNÍ PAMÁTKY REGIONU

MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA

Mikroregion Holešovsko pořídil filmový dokument 
o projektech venkova

Filmový dokument „Proměny venkova v  pohybli-

vých obrazech“ o projektech obnovy a rozvoje venkova 

na střední Moravě natočila pro Mikroregion Holešovsko 

Televize Přerov s.r.o. Dokument je složený z 11 krátkých 

reportáží věnovaných projektům jednotlivých obcí v re-

gionu, projektům místních zemědělců, projektům spo-

lupráce a značce HANÁ regionální produkt®. Akce byla 

podpořena z Programu obnovy a rozvoje venkova Mini-

sterstva pro místní rozvoj, partnery projektu byly DSO 

mikroregionu Moštěnka, Mikroregion Žídelná a MAS – 

Partnerství Moštěnka.

Nové webové stránky mikroregionu Moštěnka vznik-

ly v rámci projektu „Rozvíjíme náš region společně“, se 

kterým bylo Dobrovolné sdružení obcí mikroregionu 

Moštěnka úspěšné v programu Podpora a rozvoj ven-

kova Ministerstva pro místní rozvoj. Obsahují aktuální 

informace z mikroregionu a budou pravidelně aktuali-

zovány. Doufáme, že nové webové stránky pro vás bu-

dou přehlednější a rychle najdete, co hledáte.

www.mostenka.cz

N é b é á k ik i M š ě k ik

Mikroregion Moštěnka 
má nové webové stránky
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MAS-PM podpořila ve své 1. – 6. výzvě 55 projektů z programu LEADER
Název projektu: Rekonstrukce Základní a mateřské školy Stará Ves

Žadatel: Obec Stará Ves

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově

Celkové výdaje projektu: 1 349 528 Kč

Dotace: 836 472 Kč

Budova Základní a mateřské školy Stará Ves byla postavena ke konci 19. století. Od té doby zde bylo 

provedeno nespočet stavebních úprav, přesto byl zachován její původní architektonický ráz. Objekt 

základní školy je součástí historického jádra obce, které bylo díky zvláštnosti a jedinečnosti své archi-

tektury prohlášeno Ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu.

Cílem projektu bylo zlepšení vzhledu a funkčnosti objektu Základní a mateřské školy Stará Ves. Stá-

vající venkovní omítky již naprosto nevyhovovaly současné energetické náročnosti budov a způsobo-

valy enormní teplotní ztráty. To se projevovalo negativně i v celkové ekonomické situaci obce.

Hlavním úkolem projektu bylo zateplení vnějších stěn certifikovaným kontaktním fasádním systém s tepelným izolantem a povrchová úprava fasády do původní his-

torické podoby. Odstranily se stávající vnější omítky, stěny se zateplily polystyrénovými deskami. Byla provedena úprava fasády novou omítkou a vyměněny klempířské 

prvky. Projekt navázal na komplexní opravy Základní školy a mateřské školy ve Staré Vsi, které probíhají především od roku 2002.

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ je přínosem pro celou obec. Místní škola kromě základního vzdělání plní i funkci kulturního centra v obci, nahrazuje chybějící kulturní 

dům. Využívají ji tak nejen místní žáci, ale také veřejnost při školních a společenských akcích a místní spolky např. při tréninkové činnost SC Stará Ves.

Název projektu: „Pán střelců: Dvě věže“

Žadatel: Myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově

Celkové výdaje projektu: 272 940 Kč

Dotace: 218 352 Kč

MS Doubrava Zahnašovice hospodaří na honebních pozemcích čtyř katastrálních území, členskou základnu 

sdružení tvoří 15 členů. Ti již delší dobu usilovali o vybudování moderní střelnice.

Příprava projektu na vybudování moderní střelnice pro střelbu z brokových zbraní začala již v roce 2004, kdy 

byl vypracován znalecký posudek pro vybudování stálé střelnice. Vlastními silami se podařilo vybudovat za-

střešené střelecké stanoviště a rampu pro umístění vrhačky. Sdružení však nevlastnilo žádnou vrhačku terčů 

a bylo nuceno si ji za úplatu půjčovat od jiných mysliveckých spolků.

Cílem projektu „Pán střelců: Dvě věže“ bylo rozšíření střelnice o tzv. Lovecké kolo a vysazení zeleně v jejím pro-

storu. Pro disciplínu „LOVECKÉ KOLO“ je typická „vysoká a nízká věž“. Věže jsou od sebe vzdáleny 40 yardů a jsou 

spojeny půlkruhovým obloukem, na němž je umístěno sedm střeleckých stanovišť. Asfaltové terče vyletují 

z věží a jejich dráhy se kříží ve středu uprostřed mezi věžemi v předepsané výšce. Jak střelci postupují po stano-

vištích, jsou z jejich pohledu dráhy terčů v různých, měnících se úhlech. Rozšíření střelnice by mohlo vzbudit 

větší zájem mladých lidí o členství v  mysliveckém sdružení a také by mohly vzniknout nové střelecké soutěže.

Stará Ves, škola – dvůr před rekonstrukci

Zahnašovice, střelnice – před akcí

Stará Ves, škola – původní fasáda

Zahnašovice, členové MS Doubrava

Stará Ves, škola

Zahnašovice, střelnice – vysázená zeleň
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za bezmála 30 milionů korun. Podívejte se na některé úspěšné realizace
Název projektu: Rekonstrukce římskokatolického kostela Sv. Františka z Assisi

Žadatel: Římskokatolická farnost Beňov

Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic

Celkové výdaje projektu: 1 148 000 Kč

Dotace: 975 800 Kč

Kostel sv. Františka z Assisi se nachází v centrální části obce Beňov vedle Stojanovy lípy, v těsné blízkosti Muzea 

A.C. Stojana.  Vystavěn byl v letech 1854–1857 a koncem 19. století byl rozšířen o presbytář a sakristii. V roce 

1914 byl přestavěn do dnešní podoby. V roce 1951 proběhla jeho generální oprava.

Stav kostela, především jeho vnějších omítek, byl zcela nevyhovující, problémy se vzlínající zemní vlhkostí se 

projevovaly i v interiéru kostela. Nad vstupním otvorem do sakristie byla patrná trhlina.

Cílem tohoto projektu byla rekonstrukce omítek kostela. Součástí projektu byly především sanační práce, 

přízemní odvodnění (vnější a vnitřní drenáž), provedení omítek a klempířských prvků. Práce provedla v roce 

2011 stavební firma ZJS s.r.o. Farníci, občané, obec, podnikatelé, neziskové organizace a spolky obce Beňov se 

na tomto díle podílely formou darů a přispěli také spoustou odpracovaných brigádních hodin.

Projekt „Rekonstrukce římskokatolického kostela Sv. Františka z Assisi“ navázal na stavební úpravy veřejného 

prostranství u kostela a rekonstrukci Muzea arcibiskupa A. C. Stojana. Záměrem Římskokatolické farnosti ve 

spolupráci s obcí, místními spolky a podnikateli je kompletně zrekonstruovat kostel svatého Františka z Assisi včetně okolních farních ploch. Jedná se o památku místního 

významu, která je dominantou obce a zaslouží si důstojný, reprezentativní vzhled a pravidelnou péči, aby se zachovala i pro příští generace.

Název projektu: Mladí hasiči v Lechoticích

Žadatel: Obec Lechotice

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově

Celkové výdaje projektu: 998 045 Kč

Dotace: 688 904 Kč

V Lechoticích působí Sbor dobrovolných hasičů již od roku 1954. 

Chyběla zde však činnost sboru s dětmi a mládeží a to i přes dlouho-

dobou snahu o obnovení oddílu pro mladé hasiče. Po několika le-

tech se členové SDH rozhodli opětovně sestavit družstvo Mladých 

hasičů, chyběli jim však vhodné prostory, které by mohly sloužit ja-

ko klubovna. Jako řešení se nabízela možnost opravy jedné ze zdevastovaných místností v přízemí Obecního úřadu. 

Cílem projektu „Mladí hasiči v Lechoticích“ byla rekonstrukce jedné místnosti na klubovnu pro oddíl Mladých hasičů, 

vybudování sociálního zařízení v přilehlé místnosti a úpravy prostor před vchodem do klubovny. Byly provedeny zemní 

práce, stavební práce, pořízeno vybavení klubovny. Před klubovnou byla vybudována nová plocha zeleně o rozloze 

70 m2, instalována parková lavička a informační tabule a zpevněna komunikace u vchodu do klubovny.

Na projektu se podíleli občané obce – členové místních sdružení. Díky jejich iniciativě bylo možné provést část prací 

formou věcného plnění. Realizaci projektu byla v obci obnovena místní spolková aktivita – oddíl Mladých hasičů.

Kostel, Beňov – vzlínající vlhkost

Lechotice – interier klubovny před rekonstrukcí

Kostel, Beňov – rekonstrukce

Lechotice – interier klubovny

Kostel, Beňov 

Lechotice – interier klubovny
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Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka vzni-

kl v roce 2001, dnes sdružuje 22 obcí v jižní části Olomouc-

kého kraje. Předsedou mikroregionu je od roku 2010 sta-

rosta Dřevohostic Stanislav Skýpala.

V roce 2010 jste byl zvolen novým předsedou 

DSO mikroregionu Moštěnka. Jaká je vaše před-

stava o tom, kam by se sdružení obcí mikroregi-

onu Moštěnka mělo pod vaším vedením ubírat?

Volba nového předsedy mikroregionu Moštěnka byla 

ovlivněna skutečností, že v komunálních volbách do za-

stupitelstva obce Horní Moštěnice nebyl zvolen dosavadní 

starosta p. Zdeněk Vrána, který byl současně předsedou 

mikroregionu. Vzhledem k činnosti předsedy se předpo-

kládá, že tuto funkci bude vykonávat uvolněný člen zastu-

pitelstva. Na valné hromadě mikroregionu, která se kona-

la v prosinci 2010, mi byla dána důvěra a byl jsem zvolen 

předsedou. Situace nebyla lehká, protože mimo to, že 

došlo ke změně předsedy, odcházela i manažerka mikro-

regionu paní Jarmila Kajnarová a současně se měnilo 

i sídlo mikroregionu. Tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí 

o nové koncepci řízení mikroregionu. Činnosti manažerky 

byly rozděleny. Koncepční, operativní a výkonné provádí 

rada mikroregionu a předseda. Realizace schválených 

projektů se zadává manažerce Středomoravské agentury 

rozvoje venkova paní Markétě Kropáčkové. Účetní záleži-

tosti nám zpracovává paní Soňa Hošáková.

Co obnáší funkce předsedy mikroregionu, v čem 

to bylo pro Vás nové?

Dělal jsem už čtyři roky člena rady mikroregionu, 

takže jsem věděl, co to obnáší. Všímal jsem si činnosti 

rady i jaké požadavky jsou na ni kladeny. Funkce předse-

dy je především řídící a koordinační. Mám to štěstí, že 

rada mikroregionu je tým starostů, kteří mají zájem vy-

užívat své dosavadní zkušenosti pro nasměrování čin-

nosti mikroregionu.  Jednotliví členové rady jsou parto-

ny okolních obcí. Tím došlo k pružnější činnosti ve styku 

s těmito starosty, je zabezpečena vzájemná informova-

nost a spolupráce.  Dá se říci, že spolupráce s  obcemi 

v regionu se zlepšila. V případě potřeby jsou členové ra-

dy ochotní se zúčastnit i zasedání zastupitelstva obce.  

Důležité je, aby mikroregion pracoval tak, aby se infor-

mace dostaly do všech obcí, které jsou v něm začleněny.

Co je hlavním úkolem mikroregionu? 

Tím, že mikroregion sdružuje 22 obcí, není snadné 

najít společné cíle. Jednotlivé obce mají různé požadav-

ky. A mikroregion je tu pro to, aby požadavky soustředil 

a na nich postavil projekty, které by oslovily co nejvíce 

obcí.  Některé společné projekty se nám již podařily a já 

myslím, že ku prospěchu a spokojenosti obcí. 

Které projekty máte na mysli?

V letošním roce to byl krásný projekt mechanizace pro 

veřejná prostranství, což vlastně trápí všechny obce. Po-

dařilo se získat půl milionovou dotaci a tak jsme mohli 

obcím zapojeným v  projektu nakoupit zahradní traktor, 

nosiče celé řady nářadí, sekačku, vysavač listí nebo křovi-

nořezy. Projekt „Rozvíjíme náš region společně“ podpořil 

aktivity mikroregionu, jako jsou soutěže obcí mikroregio-

nu mezi sebou, nové webové stránky mikroregionu a no-

vé propagační materiály. Další projekt „Obnova budovy – 

zázemí pro spolky“ umožnil opravit zděný objekt v obci 

Turovice, který bude sloužit jako zázemí pro uskladnění 

velkoplošného stanu, ozvučovací techniky, dřevěného 

pódia, rozkládacích stánků, skákacího hradu atd. 

Jak hodnotíte činnost mikroregionu Moštěn-

ka, jeho přednosti a slabiny?

Hlavní cíl mikroregionu – získávat finanční pro-

středky pro rozvoj obcí, které jsou jejími členy, se daří 

plnit prakticky od vzniku mikroregionu. Každá nová or-

ganizace prochází určitými stádii vývoje. I činnost mik-

roregionu se vyvíjí, pozměňuje reagováním na podněty 

jak uvnitř, tak i vně organizace. V posledním období bylo 

cílem rady mikroregionu hledat úspory v  provozních 

nákladech. Dnes již můžeme konstatovat, že cíle bylo 

dosaženo. Tím, že už nemáme vlastní manažerku, ale 

tyto služby nakupujeme od Středomoravské agentury 

rozvoje venkova, došlo k výraznému snížení nákladů.   

Do mikroregionu Moštěnka je začleněno 22 obcí s vý-

raznou většinou neuvolněných starostů.  Problémem zů-

stává oběh dokumentů, které musí všechny obce zveřejnit 

na úřadní desce a poté vrátit zpět, aby se založily do mate-

riálu mikroregionu.  Ale i tato „slabina“ se postupně lepší.

Přednost bych viděl v tom, že obcím v mikroregionu 

jsou nabízeny projekty, ze kterých mohou čerpat finanč-

ní prostředky jak ze státních, tak i evropských fondů.  

Mikroregion v letošním roce slaví 10. výročí svého zalo-

žení. Hodnocení jeho činností je zcela určitě pozitivní. 

Celá řada obcí využila nabídek řady dotovaných projek-

tů na  pořízení věcí, potřebných pro údržbu veřejných 

ploch, k technickému zajištění kulturních a sportovních 

akci atd.  Za dobu své působnosti mikroregion prokázal, 

že má soudržnost a byla by velká škoda, kdyby měl ně-

jakým způsobem zaniknout.

Jaké jsou další plány mikroregionu?

Zajisté budeme nadále vyhledávat dotované projekty, 

potřebné pro zajištění chodu obcí. Připravujeme seminá-

Důležité je, aby mikroregion pracoval tak, aby se informace
dostaly do všech obcí, které jsou v něm začleněny

ře pro členy zastupitelstev obcí 

s  pracovním názvem „Vzdě-

laný zastupitel“.  Zcela určitě 

se uskuteční soutěžní setkání 

obcí v nestandardních sportovních disciplinách. V plánu 

máme uspořádat i společenské setkání pro obce mikro-

regionu. Nadále budeme pokračovat v družebních kon-

taktech s  mikroregionem Slušovicko.

Budete podporovat turistický ruch nebo kul-

turní akce v mikroregionu?

Jednotlivé obce v  mikroregionu využily nabídky 

Místní akční skupiny – Partnerství Moštěnka, která pro-

váděla mapování památných objektů. Ty jsou zveřejněny 

na www.mas-mostenka.cz. Na zámku v Dřevohosticích 

je vybudováno „Venkovské turistické informační cent-

rum“, do kterého mohou obce mikroregionu umístit své 

propagační materiály. V letošním roce jsme vytvořili no-

vé www stránky, které jsou rovněž zaměřeny na podává-

ní informací z jednotlivých obcí mikroregionu. Prezenta-

ce o činnosti mikroregionu je samozřejmostí. 

Jste zároveň starostou městyse Dřevohostice. 

Co chystají Dřevohostice na příští rok?

Letošní rok byl pro nás velice náročný. Zateplili jsme 

budovu základní školy, vybudovali univerzální hřiště 

u školy, tři třídy ve škole byly přeměněny na jednu jazy-

kovou a dvě počítačové učebny. To vše za 22,4 milionů. 

Zrekonstruovala se část chodníku na Náměstí za 940 ti-

síc, dokončila se celková rekonstrukce hasičského cister-

nového vozu za 1 milion. To je výčet těch nejnákladněj-

ších akcí. 50% nákladů bylo pokryto z  dotací, dalších 

50% nákladů se čerpalo z úvěru.  Vzhledem k prognó-

zám plnění státního rozpočtu bude rozpočet městyse 

sestaven velmi obezřetně.  Počítáme s tím, že ten příští 

rok bude takový „oddechový“, že se budeme věnovat 

údržbě našeho majetku a obnově zeleně. Tradiční kul-

turní akce zůstanou zachovány v celém rozsahu. 

Jste dost zaměstnaný člověk, jak odpočíváte?

Teď nevím jak na to odpovědět. Toho volného času 

opravdu moc není. Práce starosty zabírá spoustu času 

a také práce, kterou jsem začal dělat jako předseda mikro-

regionu, byla z počátku dost náročná. Teď po roce ve funkci 

se dá říci, že při správném stanovení úkolů a za velké po-

moci rady mikroregionu, vše začíná běžet tak jak má.

Jak využíváte volný čas?

Někdy si vyjedu na kole, zahraju nohejbal. Relaxuji 

prací na zahrádce a kolem domu. Při fyzické práci si člo-

věk vyčistí hlavu.  Když pak přemýšlí nad tím, co udělat 

nebo co se chystá, tak i ty myšlenky přijdou úplně z jiné-

ho úhlu, než když jsem v kanceláři u stolu. A také je tu 

„Fčelka“, pánský pěvecký sbor. Scházíme se takřka pra-

videlně ve středu večer – to je vlastně takový náš pěvec-

ký trénink. Tam je ta správná relaxace.

ROZHOVOR SE STANISLAVEM SKÝPALOU – PŘEDSEDOU MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
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Mikroregion Holešovsko vznikl v roce 2001 a dnes sdružu-

je 19 obcí v severozápadní části Zlínského kraje. Jeho předse-

dou je starosta Kostelce u Holešova Radoslav Pospíšilík.

Mikroregion Holešovsko vznikl v roce 2001. 

Když se dnes po deseti letech ohlédnete zpět, co 

vidíte jako největší pozitivum jeho vzniku?

Úkolem mikroregionu je řešit společné věci. Řešit to, co 

obce trápí. Díky mikroregionu se například podařilo zajistit 

veřejnou informovanost. Do obcí byly pořízeny bezdrátové 

rozhlasy, ústředny, které umí nahrávat hlášení, protipovod-

ňové hlásiče a napojení na integrovaný záchranný systém. 

Tak jsou vybaveny všechny obce mikroregionu kromě po-

sledních pěti. Ty jsou na řadě v příštím roce. K tomu bude 

využita dotace z Operačního programu Životní prostředí ve 

výši asi 4,5 milionu korun. Mikroregion také pomáhá spo-

lečné prezentaci obcí, například vydáváním kalendářů, 

map nebo pořádáním společných mikroregionálních akcí. 

Tímto způsobem se mikroregion prezentuje na veřejnosti.

Je těžké pro mikroregion hledat společné cíle?

Je, protože každou obec trápí něco jiného. Některá je 

lépe vybavena co týká chodníků nebo veřejného osvětlení, 

jiná má zase opravený kulturní dům, zrekonstruovanou 

školku a školu. Těžko najít společný cíl. Pro všechny jsou 

však přínosné společně pořádané semináře, zaměřené 

například na nově vzniklou legislativu. Nikdo z nás nemů-

že obsáhnout všechny zákony, které se odhlasují, a tak je 

velice dobré, pokud se uspořádá seminář, kde se za období 

např. posledního roku shrnou všechny tyto poznatky. 

Zvlášť užitečné je, když se přednášející lektoři zaměří pří-

mo na věci, které se týkají obcí. Nevýhodou nás na obcích 

oproti městům je nesporně to, že zatímco města mají své 

odbory, zaměstnance a vedoucí odborů, kteří připravují 

radě materiály, my na obcích si to musíme všechno připra-

vit a nastudovat sami. Pak teprve můžeme jednat. Přínos 

mikroregionu vidím i v tom, že se známe navzájem, a když 

něco nevím, tak se zeptám u sousedů. 

Můžete připomenout některé hlavní akce, kte-

ré se podařilo v mikroregionu udělat?

V severní části mikroregionu, kde je zřejmě turistika 

více rozšířená, jsme ve spolupráci s Miroslavem Rozkoš-

ným, kroměřížským cestovatelem, vyznačili turistické 

trasy a osadili je směrníky. Později se turistické trasy roz-

šířily i přes hranice okresu a na stávající značení navázalo 

nové značení, které provedla MAS – Partnerství Moštěn-

ka. Také jsme v rámci projektu „Orientujeme se v regio-

nu“ umístili v 13 obcích mikroregionu směrové tabule. 

Jak jsem se již zmínil, bylo ve většině obcí mikroregio-

nu zřízeno pracoviště pro přijímání signálů IVVS, tj. infor-

mační ho, výstražného a varovného systému HZS Zlínské-

ho kraje, které má své vlastní identifikační číslo a nedochá-

zí tak k situacím, kdy se signály ozývaly i v jiných obcích. 

Systém, který bude v obcích nyní montován, bude rozšířen 

i o hlásiče zvýšeného stavu vodních toků, takže občanům 

budou předávány i informace o záplavách. 

Mikroregion se však nezaměřuje pouze na místní 

„mikroregionální akce“, ale vyzývá ke spolupráci na 

projektech i partnery z okolí. Takovým zdařilým projek-

tem bylo „Předávání dobré praxe regionů Čechy – Mora-

va“. K tomuto projektu byl přizván k partnerské spolu-

práci mikroregion Moštěnka a další účastníci z regionu 

střední Čechy. Cílem projektu bylo v první fázi předávání 

zkušeností a informací mezi regiony z Hané a středních 

Čech.  Druhou aktivitou projektu bylo vytvoření tištěných 

publikací ve formě turistických map regionů, s ukázka-

mi příkladů úspěšné realizace projektů.

Zatím poslední aktivitou bylo vytvoření filmového 

dokumentu projektů obnovy a rozvoje venkova na střed-

ní Moravě „Proměny venkova v  pohyblivých obrazech“. 

Na tomto projektu se podíleli i partneři, a to Mikroregion 

Moštěnka a Mikroregion Žídelná. Záměrem je ukázat 

projekty realizované z  různých dotačních zdrojů, ať ev-

ropských, národních, nebo krajských. Cílem projektu by 

měla být ukázka realizovaných projektů v širokém území 

všech zúčastněných regionů a jejich propagace vydáním 

na CD s filmem a reportážemi.

V čem si myslíte, že by měla spočívat činnost 

mikroregionu v příštích letech?

V hledání společných problémů a cílů, a tak jak tomu 

bylo v  minulosti, v řešení těchto společných problémů. 

Protože individuální problémy si každý řeší sám, ale s těmi 

společnými by se měl snažit pomoci obcím mikroregion. 

Letos jsme podávali společný projekt na monitorování 

půdní, vodní a větrné eroze v mikroregionu. Zatím ještě 

nevíme, zda jsme uspěli. Projekty, které řeší ochranu pří-

rody a životního prostředí, jsou pojítkem mezi jednotlivý-

mi obcemi a regiony a to jsou náměty pro příští období. 

Nemusí se všude budovat rybníky, ne všude je to možné. 

Všichni však víme jak důležité je zadržování vody v kraji-

ně.  Proto si myslím, že jedna z činností mikroregionu bu-

de zaměřena na pomoc obcím při realizaci projektů z ob-

lasti ochrany přírody a životního prostředí. Neopomenu-

telnou činností mikroregionu v příštích letech by mělo být 

vzdělávání, pořádání seminářů a setkávání s jinými regio-

ny. Porovnávání výsledků, posuzování možností, taková 

ta správná rivalita a soutěživost. Myslím, že to by měly být 

hlavní úkoly proto, abychom měli i spokojené občany.

Jaká je spolupráce obcí?

Dobrá. Musí být dobrá, protože každý z hospodaření 

mikroregionu má nějaký zisk, nějaký výnos. A musí být 

Individuální problémy si každý řeší sám, ale s těmi společnými 
by se měl snažit pomoci obcím mikroregion

také založena na principu solidarity. Větší obce přispívají 

do rozpočtu mikroregionu víc, menší míň. Někdy přitom 

menší obce čerpají více, protože mají nějaký projekt, 

který už ty větší mají vyřešený, a ony ho potřebují. Tohle 

je nutno zohledňovat a zatím proti tomu nejsou výhrady. 

Jste také starostou Kostelce u Holešova. Co se 

v Kostelci chystá pro příští rok?

Nemáme za co… Skutečně je méně peněz a výdaje 

se stále navyšují. Někdy člověk ani nepostřehne, jak to 

všechno letí nahoru.

Připravili jsme výkup pozemků pro výstavbu bytů. 

Konečně připravujeme zasíťování lokality Plachetky, už 

nám tam vyrůstají nové domky. Pokud nám to počasí do-

volí, tak hned po novém roku začneme s budováním inže-

nýrských sítí, což znamená náklady tři čtvrtě milionu.

A příští rok budeme po etapách připravovat rekultiva-

ci skládky za Karlovicemi směrem k Beňovu. Podařilo se 

nám uspět u SFŽP v operačním programu Životní prostře-

dí a získali jsme tak na rekultivaci 22,5 milionu korun. 

V podstatě celý příští rok by měl být věnován přípravě to-

hoto projektu. Jestli budeme moci začít stavět na konci 

roku 2012 nebo na jaře roku 2013, to ještě nevíme. Obec 

se na projektu podílí 10 % spoluúčastí. Je to zase 2,5 mili-

onu, které se budou muset přiložit z obecních peněz. Když 

si vezmeme, že dva miliony jsou přibližná částka, která 

nám zbývá z rozpočtu obce po odečtu všech mandator-

ních výdajů, tak je to vlastně celý volný rozpočet plus půl 

milionu, o jehož zajištění zatím není rozhodnuto.

Neustále se hovoří o novém rozpočtovém určení daní 

(RUD) pro obce. Naší obci by nové RUD výrazně pomohlo. 

Určitě by bylo přínosem i pro dalších několik tisíc obcí. 

Mám však dojem, že se politický vliv staví nad zájmy 

většiny obyvatel a pokud dojde k řešení, tak vznikne nic 

neřešící kompromis.

Když Vám zbude chvilka volného času, jak od-

počíváte?

Mám dva vnuky. Když přijdu domů a uvítají mě, tak 

to z  člověka všechno spadne. Pokud mohu, tak se jim 

věnuji. Odpočívám taky třeba při manuální práci, kdy se 

člověk musí na něco soustředit. Občas mě při tom něco 

napadne, co třeba souvisí s prací, a je problém vyřešen. 

Takže je to takové odreagování, ale v podvědomí to po-

řád někde je. Rád se zajdu podívat do lesa, jak se těží 

dřevo. Lesů máme okolo obce hodně, je tam úžasná pří-

roda a nádherné výhledy do krajiny. A tam zas člověk vi-

dí, co je třeba udělat. Tomu se nemohu ubránit. Kamkoli 

přijedu, tak neminu úřední desku, abych se nepodíval, co 

tam mají. To už je taková deformace. Člověk se dívá oko-

lo, třeba uvidí něco, co zrovna řešíme a nevíme jak z toho. 

Tak si to vyfotím, podívám se, jak to řešili. Dívám se, 

jestli mají chodníky a jaké mají chodníky, kanalizaci, 

plynofikaci. Mnohdy se o něčem vykládá v superlativech 

a pak třeba člověk zjistí, že je to úplně jinak, že to mají 

jenom někde a tím se chlubí. A tak mě to mnohdy potěší, 

že na tom s vybaveností nejsme tak špatně.

ROZHOVOR S RADOSLAVEM POSPÍŠILÍKEM – PŘEDSEDOU MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO



Hanácké pečivo

Pekárna Přílepy s. r. o.

Naše filosofie:

• potřeby zákazníka vždy na prvním místě

• tradiční řemeslné pečivo našeho kraje

• příjemné prostředí pro výrobu i prodej

• certifikované suroviny s označením původu

• přírodní kvalitní suroviny bez náhražek

• žádné pečicí směsi, konzervační látky, aroma 

a barviva

• nebalíme do potravinářských fólií a obalů = 

zaručenost nejvyšší čerstvosti a zamezení vzniku 

plísní a bakterií

Švestková povidla 

Jiří Netopil, Žalkovice

Švestková povidla jsou vyrobena z vyzrálých plodů 

švestek bez přídavků cukru a konzervantů, jde o 100% 

přírodní produkt. Tepelně zpracované švestky na povi-

dla neztrácí své vlastnosti a blahodárné působí na lát-

kovou výměnu a obsahují bioaktivní látky ničící rako-

vinné buňky.

Soukromý zemědělec Jiří Netopil hospodaří v ob-

lasti obcí Žalkovice, Pravčice, Stará Ves a Horní Moště-

nice. S výsadbou švestkovích sadů bylo započato v roce 

2005 a jsou zařazeny v režimu integrované produkce, 

tzn. velmi omezené používání hnojiv a pesticidů.

Nové certifikáty „HANÁ regionální produkt®“
obdrželi výrobci potravin a záhorská krajka

Dalších osm výrobců může označit své zboží značkou „HANÁ regionální produkt®“. Rozhodnutím certifikační komise, která se sešla v pondělí 21. listopadu 
v Července, se tak zařadí do skupiny již sedmadvaceti řemeslníků a výrobců, kteří nabízejí kvalitní a originální produkty vyráběné právě v oblasti Hané. 
Nové certifikáty získali tentokrát především výrobci potravin.

„Zaměřili jsme se hlavně na potravinářské produkty, které nám v nabídce zatím docela chyběly. Od nynějška máme na seznamu masné i mléčné výrobky, uzeniny, 

zabíjačkové speciality, med i povidla,“ uvedla Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta, která značku uděluje.

Ochrannou známku bude nově používat Zemědělsko-obchodní družstvo vlast-

níků Újezd u Uničova na svých tradičních masných výrobcích, společnost AMALTHEA 

na mléčných výrobcích, společnost Kouřil na svých bedihošťských zabíjačkových 

a uzených specialitách, Jan Beneš si značku přidá na etiketu „Hanáckého medu“, Jiří 

Netopil na „Švestková povidla“, Miroslav Srostlík označí svá řezbářská díla, Pekárna 

Přílepy obaly s hanáckým pečivem. Jedním z mála nepotravinářských produktů je 

tentokrát dnes už ojedinělá záhorská krajka, kterou vyrábí Pavla Hučínová z Veselíčka.

Své certifikáty si výrobci slavnostně převzali 4. prosince 2011 u příležitosti Advent-

ní slavnosti v Bílé Lhotě. Součástí této akce byl také jarmark produktů, na kterém na-

bízeli své domácí výrobky právě držitelé regionální značky „HANÁ regionální produkt®.

Certifikační komise na HANÉ je složena ze zástupců místních akčních skupin, 

sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Komise se sešla v sídle 

regionálního koordinátora MAS Moravská cesta v Července a hodnotila předložené 

žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“. U všech výrobků se zaměřujeme 

především na základní kritéria, mezi která patří místní původ, kvalita, šetrnost k život-

nímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu,“ vysvětlila Julie Zendulková.  Regio-

nální značka  naopak  garantuje zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň 

slouží ke zviditelnění místní produkce. Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční v dubnu 2012. 

Výrobky se značkou HANÁ regionální produkt® ovšem už nebudou muset lidé hledat jen na řemeslných jar-

marcích. Od nynějška si je mohou zakoupit přímo v kamenném obchodě v Olomouci. Nová prodejna v centru 

města v uličce za Priorem nabídne kromě specialit z Hané také originální produkty z Jeseníků, Moravského krasu 

či Moravského Kravařska. Také proto ponese na svém štítu název „To pravé z HANÉ i odjinud“.

Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta, Tel: 724 111 510

E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz, Web: www.moravska-cesta.cz

Š

Nově certifikované produkty na území MAS-PM

Švestková povidla pana Jiřího Netopila z  Žalkovic 

uspěla v  obou soutěžích o nejlepší potravinářské vý-

robky Zlínského kraje. V Perle Zlínska, kterou pořádá již 

šest let Agrární komora Zlín za podpory Zlínského kra-

je, se stala vítězným výrobkem kategorie „Ostatní“, 

v soutěži Regionální potravina Zlínského kraje, vyhlá-

šené druhým rokem Ministerstvem zemědělství ČR, 

byla ohodnocena jako vítězný výrobek kategorie „Ovo-

ce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě“.

MAS – Partnerství Moštěnka podpořila projekt pa-

na Jiřího Netopila zaměřený na nákup nové technologie 

pro výrobu švestkových povidel ve své 5. výzvě.

Š Ž

Švestková povidla z Žalkovic
patří mezi nejlepší potravinářské
výrobky Zlínského kraje
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Přibližně tisíc starostů ze všech koutů České republiky 

se ve středu 21. 9. 2011 sjelo do Prahy podpořit nový ná-

vrh financování obcí a měst z dílny ministerstva financí.

Na Palachově náměstí podepsali prezenční listinu 

a transparent a vyjádřili nesouhlas se stávajícím pře-

rozdělením podílu z daní, kdy polovina těchto příjmů 

putuje do čtyř největších měst v České republice (Praha, 

Ostrava, Brno, Plzeň) a rozdíl mezi nejmenší obcí a nej-

větším městem ve výnosu sdílených daní na jednoho 

obyvatele je 4,5 násobek. Novela zákona o rozpočto-

vém určení daní (RUD) by tento propastný rozdíl mezi 

nejbohatšími a nejchudšími obcemi měla upravit na 

přijatelný evropský standard – trojnásobek a obcím 

přinést až 14,5 miliardy korun.

Organizátoři a iniciátoři shromáždění vystoupili 

s  krátkými proslovy a poté se starostové přesunuli 

k Úřadu vlády České republiky, kde se setkali s premié-

rem Petrem Nečasem. Předali mu podepsaný transpa-

rent a dali najevo nespokojenost s nešetrným hospo-

dařením hlavního města a stávajícím RUD. 

Kdy a jestli projde tato novela parlamentem, není 

jasné. Zatím se účinnost novely navrhuje od 1. ledna 2013, 

to znamená, že v hospodaření obcí by se nové RUD pro-

jevilo v roce 2013.

Pochod starostů Prahou, kterého se zúčastnilo také 

mnoho starostů z našeho regionu, byl první takto ma-

sovou akcí, na níž zástupci obcí vyjádřili své stanovisko 

k rozpočtovému určení daní. Menší akce se už ale ko-

naly i v jiných městech po celé republice.

MAS – Partnerství Moštěnka je třetí nejlepší MAS v ČR
MAS – Partnerství Moštěnka byla vyhodnocena 

jako třetí nejlepší místní akční skupina v celé České re-

publice. Spolu se středočeským Regionem Pošembeří 

jí patří bronzová příčka. Nejlepšími tuzemskými MAS 

jsou Moravský kras a Posázaví.

Národní síť MAS ČR zveřejnila výsledky hodnocení 

místních akčních skupin (MAS) v roce 2011, které získala 

od Ministerstva zemědělství ČR, dne 5. prosince 2011. 

MAS – Partnerství Moštěnka začala svou činnost 

v roce 2005 na jižním Přerovsku, dnes její území tvoří 50 

obcí na Moštěnsku, Holešovsku a části Zlínska. „Díky MAS 

a programu LEADER přišlo do tohoto regionu více než 30 

milionů korun, které pomohly upravit veřejná prostran-

ství obcí, opravit místní památky, rekonstruovat školy, 

hřiště či hasičské zbrojnice a vybudovat naučné stezky 

a hipotrasy,“ řekl předseda MAS – Partnerství Moštěnka 

Tomáš Šulák. MAS podpořila také činnost zdejších země-

dělců a drobných podnikatelů. Cílem MAS je celkový roz-

voj svěřeného regionu, kde mohou žít spokojení obyva-

telé. K tomu jí pomáhá spolupráce s partnery z veřejné, 

neziskové a podnikatelské sféry.

Hodnotící komise složená ze zástupců ministerstva 

zemědělství, Státního zemědělského intervenčního 

fondu a Národní sítě MAS hodnotila celkem 112 MAS, 

které řídí ve svých regionech program LEADER. Zamě-

řila se na jejich strategické dokumenty, personální za-

jištění, administraci výzev a výběr projektů v  rámci 

Strategického plánu Leader, integraci a rozvoj, moni-

toring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit. Maxi-

mální počet bodů byl stanoven na 200, minimální na 

50 bodů. Všechny MAS vysoce překročily spodní hrani-

ci. Nejníže hodnocená obdržela 90 bodů, nejlepší 190 

bodů. MAS – Partnerství Moštěnka získala 178 bodů 

a řadí se tak k předním MAS v ČR. „I díky tomuto příz-

nivému hodnocení bude mít pro rok 2012 přidělenu 

vyšší finanční alokaci, která umožní podpořit více úspěš-

ných projektů,“ uvedla místopředsedkyně MAS Marké-

ta Kropáčková. 

„MAS bude rozdělovat peníze na místní projekty 

ještě v dalších dvou letech, ročně řádově 10 milionů ko-

run. Poté nastoupí nové programovací období Evropské 

unie 2014–2020, ve kterém by měla činnost MAS pokra-

čovat,“ uvedl Tomáš Šulák.

Přibliž ě ti í t tů š h k tů Č ké blik t á ž h d ř í b í b é RUD

Starostové obcí z regionu podpořili v Praze
novelu rozpočtového určení daní

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se 20. října 2011 

konala konference „Analýza venkova: Nové otazníky 

a výzvy“, která je součástí projektu UNIVES – Olomouc-

ké vysoké školství partnerem moravského venkova. 

Účastnili se jí zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, 

Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR 

a Národní sítě MAS ČR a představitelé tří univerzit, 

Ministerstva zemědělství ČR a studenti.

Zástupci venkovských organizací se věnovali téma-

tům jako je rozpočtové určení daní, Společná zeměděl-

ská politika a příští plánovací období EU, představitelé 

univerzit prezentovali výstupy svých výzkumů typolo-

gie území a problémů venkova.

Výzkum zabývající se typologií venkova představil 

RNDr. Radim Perlín z Katedry sociální geografie a regi-

onálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy. Upozornil na to, že změna systému veřejné 

správy, zejména administrativní rozdělení území ČR na 

kraje, má vliv na strukturu obyvatel a činností, které se 

v obcích realizují. Vzhledem k tomu, že veřejné služby 

se soustředí do centra kraje, zvětšuje se i kontrast 

osídlených urbanizovaných území a území při hrani-

cích kraje, a svou polohou netrpí jen území při hrani-

cích státu, ale také při vnitřních hranicích území krajů.

První výstupy z dotazníkového šetření Analýzy potřeb 

venkova prezentoval Doc. Mgr. Pavel Šaradín z  Katedry 

politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univer-

zity Palackého v Olomouci. Z šetření např. vyplynulo, že 

čím více obyvatel v obci žije, tím má obec lepší občanskou 

vybavenost a získává i více mimorozpočtových zdrojů. 

Čím vyššího vzdělání starosta dosáhl, tím více získala 

obec peněz z EU. Překvapení přineslo zjištění, že mezi že-

nami je více úspěšných starostek než starostů mezi muži.

Akci organizovala Katedra politologie a evropských 

studií FF UP v Olomouci ve spolupráci s partnery pro-

jektu Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, 

MAS Horní Pomoraví, Moravskou vysokou školou Olo-

mouc, MAS Moravská cesta a Celostátní sítí pro venkov 

Ministerstva zemědělství ČR.

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se 20 října 2011 První výstupy z dotazníkového šetření Analýzy potřeb

Konference „Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“



Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ a Integrované strategie rozvoje území „My a svět“ vy-
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

AGROKOMPLEX V NITŘE. Zástupci MAS – Partnerství 
Moštěnka se ve dnech 18. a 19. srpna zúčastnili veletrhu 
Agrokomplex v Nitře. V pavilonu slovenských regionů se 
pod záštitou Národné sietě rozvoja vidieka Slovenska 
prezentovala MAS-PM společně se slovenským partnerem 

MAS MALOHONT. Na stánku Banskobystrického kraje se 
dále představily MAS Podpolanie spolu s  MAS Regionu 
Poodří a MAS Zlatá cesta spolu s  MAS Moravská cesta. 
Kromě prezentace činnosti MAS spolu partneři jednali 
o dalších společných aktivitách a projektech spolupráce.

ZEMĚ ŽIVITELKA. Manažeři MAS – Partnerství Moštěn-
ka se poslední srpnový týden zúčastnili agrosalonu Ze-
mě živitelka v Českých Budějovicích. MAS-PM měla svůj 
stánek v Pavilonu venkova R1, kde prezentovala svou 
činnost společně s MAS Podhostýnska, MAS Nízký Jese-
ník, MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří a  MAS 
Uničovsko. Akce pod záštitou Celostátní sítě pro venkov 

se kromě NS MAS ČR, SPOV ČR, MZe a MMR zúčastnilo 
dalších 50 MAS z celé země. V pavilonu R3 se prezento-
vali výrobci sdružení do Asociace regionálních značek 
a poprvé také zástupci MAS ze Slovenska.

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV. Zástupci MAS – 
Partnerství Moštěnka se ve dnech 14. – 16. listopadu 
zúčastnili Národní konference Venkov 2011 na Sedl-
čansku a Sedlecko-Prčicku. Konferenci organizovala CSV 

a Ministerstvo zemědělství ČR, SPOV ČR a SPOV Středo-
českého kraje ve spolupráci s NS MAS ČR, KS MAS Středo-
českého kraje, Asociací soukromého zemědělství ČR, Ag-
rární komorou ČR, MAS Sedlčansko, MAS Krajina srdce 
a  Sdružením obcí Sedlčanska.  Hlavní témata jednání 
a workshopů byla „Rozvoj a ekonomika venkova“, „Ven-
kov, tradice, rodina“, „Zemědělství a životní prostředí“ 
a „Veřejná osobní doprava na venkově“.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NSRV SR. Předseda MAS 
– Partnerství Moštěnka se zúčastnil ve dnech 13. – 14. pro-
since 3. mezinárodní konference Národní sítě rozvoje ven-
kova SR „Střednědobé hodnocení Programu rozvoje ven-
kova SR 2007–2013 a nová politika rozvoje venkova v EU“ 
v Senci. Program konference byl realizovaný ve spolupráci 
s Národní sítí slovenských místních akčních skupin. Naše 
MAS dlouhodobě spolupracuje se slovenskou MAS MA-
LOHONT. V Senci proběhlo i jednání  partnerských MAS 
ke koordinaci projektu spolupráce Kroje našich krajů.

Ř Č Č

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

Pro všechny z vás, kdo rádi fotografují, je tu opět 

fotosoutěž zaměřená na život, památky, tradice, kraji-

nu, zábavu … v našem regionu.

Soutěžní kategorie: 

Děti ve věku do 15 let

Mládež a dospělí od 16 let

Soutěžní témata:  

•  Naše krajina (fotografie krajiny – lesy, potoky, pa-

noramata apod.)

•  Náš venkov a jeho akce (fotografie z místních akcí 

– společenské, kulturní a společenské)

•  Naše stavby (fotografie staveb – zámky, zříceniny, 

kapličky, kříže, školy, návsi apod.)

Začátek soutěže:  1. 2. 2012

Ukončení soutěže: 31. 8. 2012

Vyhlášení soutěže:  říjen 2012

Do soutěže přijímáme amatérské fotografie, ba-

revné i černobílé, které byly vyfoceny na území pů-

sobnosti MAS – Partnerství Moštěnka. Fotograf může 

do soutěže přihlásit nejvíce 5 fotografií. Z každé kate-

gorie a soutěžního tématu vybere porota 3 nejlepší 

fotografie, které budou oceněny. 1. místo obdrží 1 000 Kč, 

2. místo 750 Kč a 3. místo 500 Kč.

Vaše fotografie o rozměru A4 doručte do kancelá-

ře MAS v Kostelci u Holešova (adresa: Kostelec u Ho-

lešova 58, 768 43). Fotografie je nutno dodat v tiště-

né i elektronické verzi (na CD nebo DVD nosiči, který 

bude popsaný jménem autora). Do soutěže budou 

zařazeny fotografie s  dodrženou tematikou, které 

mají na své zadní straně uvedeného autora, jeho věk, 

soutěžní téma, název fotografie, místo pořízení foto-

grafie a kontakt.

Svou účastí v soutěži autoři fotografií souhlasí s jejich 

případným použitím při akcích pořádaných organizáto-

rem soutěže nebo při pořizování propagačních materiálů.

Pravidla soutěže budou zveřejněny na webových 

stránkách www.mas-mostenka.cz v sekci Projekty MAS. 

Více informací: Marie Tesařová, tel.: 734 435 217, e-mail: 

marie.tesarova@smarv.cz.

P š h á kd ád f f í ě l š ) F f d d š ě S úč í ěž ř f f í hl í h

Vyhlašujeme 2. ročník fotosoutěže „Poznáváme náš region“

Obec Dobrčice – Zimní krajina Petr Menšík – Dušičkový pochod napoleonských vojáků

Antonín Hrbas – Pole máku
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