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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí občané mikroregionu Hornolidečsko! Dovolte mi pár slov na úvod tohoto zpravodaje.
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Když před několika lety zazněl název Místní akční skupina, nikdo nevěděl co si o této organizaci má myslet a
už vůbec nevěděl, co znamená. Během několika let se nejen podařilo Místní akční skupinu dostat do povědomí většiny obyvatel mikroregionu Hornolidečska, ale jsou vidět zrealizované potřebné a zajímavé projekty, které získaly dotaci na svoji činnost díky této organizaci. Pro oživení se právě v tomto úvodním čísle zpravodaje dozvíte o MASce ještě více. Naše zkratka je MASH a věřím, že je stejně úspěšná jako jeden z velmi
úspěšných seriálů s tímto názvem. Je to jediná organizace, kde se u jednoho stolu setkávají zástupci 15 obcí
Hornolidečska, podnikatelé a neziskový sektor. Díky tomu je možné rozvíjet region v mnoha oblastech a
velmi provázaně. Zkušenosti z jednotlivých oblastí jsou cenné. V dnešní době role mikroregionů jednoznačně získává na významu a právě MASH je tou organizací, která má možnost do regionu získat další finanční
prostředky, kterých se obcím i podnikatelům nedostává. V prosinci jsem byl opětovně zvolen do funkce
předsedy Místní akční skupiny Hornolidečska. Věřím, že společně s ostatními zástupci obcí, podnikatelů a
neziskovek přispějeme k tomu, že náš region bude stále více atraktivnější a podaří se nejen k nám nalákat
turisty, ale především přispět k tomu, že naši občané budou mít vše potřebné k životu na venkově a nebudou se stěhovat do jiných oblastí. Je to velmi náročný úkol, ale jistě jsme se vydali správným směrem.

Předseda MASH Ing. Vojtěch Ryza—starosta obce Lidečko
KDO JSME?

V TOM TO ČÍSLE NA JDE T E :

Základní informace o MAS
Hornolidečska
Činnost MASH a další její
aktivity
Informace o projektech a
ukázky dobré praxe
Podporované aktivity
Důležitá čísla a kontakty
Naši členové
Přehled realizovaných projektů

Místní akční skupina (MAS) je občanské sdružení složené z obcí, podnikatelů a neziskových
organizací působících v určitém regionu. Jejich
společným cílem je rozvoj dané oblasti, zvýšení životní úrovně obyvatel a zajištění trvale
udržitelného
rozvoje
území. Prostředky na
svou činnost a na realizaci svých cílů získává
z prostředků
Evropské
unie, z Programu rozvoje
venkova. Na území České
republiky působí okolo
140 MAS, z nichž 112 je
tzv. podpořených a čerpá
na svou činnost prostředky z EU. Jednou z těch
podpořených je i naše
Místní akční skupina Hornolidečska (MASH), která
vznikla už v roce 2004
jako druhá MAS ve Zlínském kraji. Území MASH
je vymezeno katastry 15
obcí. Jsou to Ústí, Leskovec, Seninka, Valašská
Polanka, Pozděchov, Prlov, Lužná, Lidečko,
Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Valašská
Senice, Střelná, Študlov a Valašské Příkazy. Celkem na tomto území žije okolo 12 000 obyvatel. MASH má 50 členů, mezi nimiž jsou zástup-

ci jednotlivých obcí, podnikatelské subjekty a
neziskové organizace. Ke své činnosti využívá
MAS metodu LEADER, která se vyznačuje partnerstvím na různých úrovních a uplatňuje přístup zdola-nahoru tak, aby o potřebách regionu
mohli rozhodovat jeho
obyvatelé a subjekty v
něm působící. Při zahájení činnosti byl vypracován Strategický plán
LEADER na roky 2007 2013. Ten stanovil priority rozvoje a cíle, kterých má být dosaženo.
MASH s přispěním fondů
EU již na celém území
realizovala několik desítek projektů. Ty mají za
cíl rozvíjet region ve
všech vytyčených oblastech, tedy v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje cestovního ruchu,
technické infrastruktury,
životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Naším členem se může stát kdokoliv, kdo má
zájem o zvyšování životní úrovně regionu Hornolidečsko a je schopen a ochoten spolupracovat s dalšími subjekty, které zde působí. Pro
více informací nás kontaktujte!
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MAS HORNOLIDEČSKA V ČÍSLECH
Za dobu svého působení už přinesla MAS do mikroregionu
Hornolidečska více než 20 milionů korun z fondů EU, podpořeno bylo více než 30 projektů zaměřených na obce,
podnikatele a neziskové organizace. Dohromady se spoluúčastí žadatelů se podařilo investovat více než 30 milionů
korun do rozvoje oblasti. Jenom v uplynulém roce 2010
bylo Místní akční skupinou podpořeno 15 projektů v celkové výši téměř 7milionů korun. Roční rozpočet se pohybuje
mezi 5-7 miliony korun. MAS Hornolidečska je nyní zhruba
v polovině plánovacího období 2007 – 2013. Jaká bude
situace místních akčních skupin po roce 2013, je v současné
době předmětem diskuzí. Zatím to však vypadá, že její význam pro region bude v dalším plánovacím období 2014 2020 ještě posílen a MAS se stane klíčovým subjektem při
zajišťování finanční podpory z prostředku Evropské unie.
Největší výhodou MAS je skutečnost, že po celou dobu
pracuje metodou LEADER. Na konferencích a seminářích
zabývajících se rozvojem venkova a dotační politiky zaznívají hlasy, že právě metoda LEADER by měla být tím pravým

nástrojem na rozdělování evropských fondů.
Hlavním principem totiž je, aby dotační politika
byla řízena jejími příjemci a ne politickou reprezentací rozhodující bez konkrétních znalostí problémů jednotlivých regionů. Ať už další jednání
dopadnou jakkoliv, je jasné, že Místní akční skupiny mají svůj význam při rozvoji venkova.

„se spoluúčastí
žadatelů se
podařilo
investovat více
než 30 milionů
do rozvoje
oblasti“

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY—ROZHLEDNA VARTOVNA
Moderně vzhlížející konstrukce rozhledny na kopci Vartovna u Seninky láká turisty k návštěvě od konce
roku 2009. Původní plán na stavbu rozhledny v místě bývalé strážní hory (dokonce zde kdysi stávala
hláska kvůli případným vpádům Turků) se však datuje již od roku 1996, kdy byla stavba rozhledny zapracována do územního plánu obce.Vyhlídková věž na Vartovni vznikla v roce 2009 z iniciativy okolních
obcí Seninka, Jasenná, Liptál, Leskovec, Prlov, Pozděchov a Valašská Polanka. Za tyto obce projekt zastřešovala obec Seninka, která na jaře roku 2007 získala od Zlínského KÚ dotaci na projektovou dokumentaci. Zároveň bylo v rámci opakované veřejné zakázky osloveno pět firem s cílem připravit architektonický návrh a projektovou dokumentaci. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo v lednu
2008 zastupitelstvo obce o výběru návrhu zlínského architekta Ivana Bergmanna. Finanční zajištění
stavby rozhledny bylo řešeno prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR
2007-2013 (spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje) – projekt „Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.n.m.“. Za českou stranu bylo hlavním partnerem projektu
Sdružení obcí Hornolidečska. Projekt spolupráce zahrnul i výstavbu rozhledny na Tlstej hore
(dokončené na podzim 2009) nedaleko slovenské partnerské obce Dohňany. Zároveň byla vybudována
z Vartovny nová síť šesti naučných stezek, přičemž dvě z nich dovedou turisty na Slovensko, a to i
k nové rozhledně u Dohňan. Náklady celého projektu činily cca 15 mil. Kč, zhruba 90% prostředků bylo
získáno z evropských dotací. Samotná rozhledna stála téměř 9 mil. Kč

PRIORITNÍ OSY
PRIORITA 1 – Valašská tradiční vesnice – pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času na Valašsku. Priorita je zaměřena na
vytvoření podmínek pro pohodu života na Valašsku při využití podmínek tradiční valašské vesnice. Bude podporována obnova vesnické zástavby (veřejná prostranství, zeleň, atd.). Při obnově bude respektován charakter valašské vesnické zástavby. Nedílnou součástí valašských
vesnic jsou památky, které ukazují kulturní vyspělost obyvatel, a proto bude také jejich údržba a obnova podporována.
PRIORITA 2 – Zemědělství na Valašsku a valašské produkty. Priorita je zaměřena do oblasti zemědělství maximálně šetrného k životnímu
prostředí a především ekologického zemědělství za podmínky dodržování hlavních principů trvale udržitelného rozvoje. Při údržbě krajiny
minimalizovat používání syntetických pesticidů a hnojiv. V chovu zvířat bude kladen důraz na pohodu zvířat, celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost. Výraznou funkcí chovu bude údržba a obnova zdevastovaných částí krajiny a rehabilitace přírodních lokalit.
PRIORITA 3 – Tradiční Valašská řemesla, služby pro obyvatele a návštěvníky Hornolidečska. Priorita je zaměřena na podporu drobného
podnikání na území Hornolidečska s cílem vytváření pracovních příležitostí především pro místní obyvatele, zachování tradičních řemesel,
drobné výroby, zkvalitňováním služeb pro obyvatele a maloobchod. Preferována bude výroba využívající místní lidské i surovinové zdroje.
Další oblastí je rozvoj služeb pro cestovní ruch, zejména ubytovací kapacity, stravovací kapacity, rekreační zařízení pro zimní i letní turistiku a
agroturistiku. Ve venkovských oblastech má cestovní ruch obrovský význam – jednak jako zdroj příjmů pro místní obyvatelstvo, jednak jako
prostředek k ochraně krajiny.
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ČLENOVÉ MAS
Název Subjektu

Adresa

IČ/datum narození

Oblast působení

FO/PO

Agrospol Lužná, s.r.o.

Lužná 247

62301446

Zemědělství, dřevozpracování

PO

AGROFYTO, s.r.o.

Lidečko 446

61945978

Zemědělství

PO

AG-STEMA, s.r.o.

Lidečko 460

61945897

Zemědělství

PO

JRZ, s.r.o.

Pozděchov

25841068

Zemědělství

PO

ZD Francova Lhota

Francova Lhota 358

150835

Zemědělství

PO

Carnex, spol s r.o.

Francova Lhota 298

4659729

Masná výroba

PO

GONE, s.r.o.

Prlov 158

61973513

Zemědělství

PO

Kovar, s.r.o.

Leskovec 212

45197164

Kovovýroba

PO

Francovka, o.p.s.

Francova Lhota

26835487

Občanské sdružení

PO

SENEX—Petr Mikeska

Valašská Senice 29

70641382

Výroba obalů

FO

Miroslav Mikeska

Francova Lhota 29

67730183

Stolařství

FO

Tomáš Martinka

Lidečko 437

67729720

Autoopravna

FO

VALAŠSKO s.r.o.

Valašské Příkazy 55

26259996

Stolařská výroba

PO

Antonín Liška - Lužná

Lužná 48

11177641

Dřevozpracování

FO

Stanislav Machač

Valašská Polanka 369

49586041

Cykloservic

FO

Miroslav Smýkal – KOVEKO

Valašská Polanka 305

10649387

Kovovýroba

PO

PARADON s.r.o.

Valašská Polanka 119

25398148

Kovovýroba

PO

Josef Slánský

Horní Lideč 346

13635158

Stolařská výroba

FO

Petr Paláček

Francova Lhota 438

74107020

Ubytování a stravování

FO

Společenský klub Lidečko

Lidečko 120

70233021

Nezisková organizace

PO

Dřevostav Kratina – Řezníček s.r.o.

Prlov 160

25869159

Dřevozpracování

PO

Marie Trchalíková

Valašská Senice 153

73878740

Cukrářství

FO

Jan Slovák

Valašská Senice 171

41085388

Maloobchod

FO

Alois Pohůnek PODŘEV

Střelná 179

13630954

Truhlářství

FO

ÚSMĚV, o.s.

Seninka 2

26630630

Nezisková organizace

PO

Zdeněk Tkadlec

Valašská Senice 187

48792047

Zámečnictví

FO

Radim Liška

Lužná 48

74536451

Dřevozpracování

FO

Moravské Karpaty, o.p.s.

Prlov 141

27828972

Občasnké sdružení

PO

Brhel Stanislav

Lidečko

Lesnické práce

FO

Juráň,s.r.o.

Ústí

27816788

Dřevostavby

PO

Marie Tkadlecová

Horní Lideč 274

46277765

Ubytování

FO

Penzion Severka

Valašská Senice 114

64593550

Agroturistika

FO

Ing. Alois Tkadlec

Horní Lideč 335

695892575

Projektová činnost

FO

Myslivecké sdružení Trubiska, o.s.

Pozděchov 208

00851990

Občanské sdružení

PO

Za Prlov obec krásnější, o.s.

Prlov 141

22853961

Občanské sdružení

PO

Moto-club Horní Lideč

Horní Lideč 165

22848258

Občanské sdružení

PO

Ing. Miroslav Brhel

Lačnov 88

73957470

Zemědělství

FO

Kněžek , s.r.o.

Palkovice 597

27766837

Požární ochrana

PO

OBCE

Francova Lhota

Lidečko

Pozděchov

Střelná

Valašská Polanka

Horní Lideč

Leskovec

Prlov

Študlov

Valašské Příkazy

Lačnov

Lužná

Seninka

Ústí

Valašská senice
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

1. výzva
Žadatel
Stanislav Machač
Obec Študlov
Obec Seninka
Obec Lidečko
Sdružení obcí Hornolidčska
Obec Valašská Senice
Marie Tkadlecová
Celkem

Název projektu
Spiningové centrum a půjčovna kol Valašská Polanka
Kulturní dům Študlov
Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků
Vybudování sociálního zařízení v kulturním areálu u Čertových skal
Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska
Rekonstrukce prodejny potravin v obci Valašská Senice
Rozšíření nabídky služeb v ubytovacím zařízení Horní Lideč

Celkové výdaje
326 060,00
798 252,00
430 610,00
593 810,00
2 000 000,00
594 725,00
986 948,00
5 730 405,00

Dotace
164 400,00
494 916,00
335 875,00
463 171,00
1 700 000,00
463 886,00
419 651,00
4 041 899,00

Název projektu
Odsávání a filtrace vzduchu svařovací dílny
Jednokotoučová pila pro podélnné řezání
Stavební úpravy úseku Hornolidečské magistrály v obci Valašská Polanka
Boží muka Pozděchov
Specializovaná prodejna drogerie a domácích potřeb

Celkové výdaje
499 800,00
1 172 150,00
639 196,00
305 700,00
1 190 000,00
3 806 846,00

Dotace
252 000,00
492 500,00
498 572,00
275 130,00
500 000,00
2 018 202,00

Název projektu
Vybavení Výcvikového střediska dobrovolných hasičů pro požární sport
Výměna požárních vrat u hasičského domu ve Valašské Polance
Zkvalitnění lyžařského svahu Pozděchov
Oprava střechy a fasády stolařské dílny
Rekonstrukce objektu u loveckého zámečku na Trubiskách
Oprava budovy kravína zemědělské farmy JRZ, s.r.o.

Celkové výdaje
540 000,00
150 000,00
987 700,00
1 190 000,00
1 000 472,00
1 023 400,00
4 891 572,00

Dotace
486 000,00
135 000,00
498 000,00
500 000,00
500 236,00
430 000,00
2 549 236,00

Název projektu
Vybavení hasičského komunitního centra Lačnov
Vybavení společenského klubu Lidečko
Zkvalitnění služeb cukrárny - venkovní posezení

Celkové výdaje
550 000,00
140 500,00
1 200 000,00
1 890 500,00

Dotace
495 000,00
126 450,00
500 000,00
1 121 450,00

Název projektu
Stavební úpravy úseku Hornolidečské magistrály v obci Leskovec
Rekonstrukce komunitního centra v obci Prlov
Vybudování provozního zázemí občanského sdružení v Senince
Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v obci Ústí
Stavební úpravy budovy obecního úřadu v Lužné
Prodejní sklad stavebních, truhlářských a zámečnických potřeb
Modernizace dílen dřevovýroby společnosti AGROSPOL Lužná, s.r.o.
Zkvalitnění agroturistického zařízení - Penzion Severka

Celkové výdaje
804 000,00
596 400,00
360 000,00
666 000,00
627 553,00
840 000,00
780 000,00
540 000,00
5 213 953,00

Dotace
502 500,00
447 300,00
324 000,00
499 500,00
470 664,00
504 000,00
390 000,00
270 000,00
3 407 964,00

2. výzva
Žadatel
Paradon, s.r.o.
Radim Liška
Valašská Polanka
Obec Pozděchov
Hana Slováková
Celkem

3. výzva
Žadatel
SDH Horní Lideč
SDH Valašská Polanka
Pavel Zicha
Alois Pohůnek
MS Trubiska, o.s.
JRZ, s.r.o.
Celkem

4. výzva
Žadatel
SDH Lačnov
Společenský klub Lidečko
Marie Trchalíková
Celkem

5. výzva
Žadatel
Obec Leskovec
Obec Prlov
Úsměv, o.s.
Obec Ústí
Obec Lužná
Ing. Petr Ryza
AGROSPOL Lužná, s.r.o.
Tomáš Mohyla
Celkem

Ubytovací služby - Horní Lideč

Trubiska - Pozděchov

Spinning - Valašská Polanka

Údržba magistrály- Hornolidečsko
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OBLASTI PODPORY - FICHE
FICHE 1 Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska – Podpora umožní
realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury v obcích i
mimo obce pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků.
Realizace aktivit v rámci FICHE v dlouhodobější perspektivě přispěje
ke zvýšení atraktivity území.

FICHE 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty – Podpora
umožní investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu. Investice jednoznačně umožní modernizaci zemědělských podniků a přispějí k jejich konkurenceschopnosti.

FICHE 2 Občanské vybavení a služby – Podpora umožní stavební
obnovu a výstavbu objektů pro služby, volnočasové aktivity, činnosti
spolkových a neziskových organizací, péči o děti, vzdělání, sport,
sociální služby, veřejnou správu a základní občanskou vybavenost.

FICHE 5 Podpora drobného podnikání a rozvoje místních řemesel
– Podpora umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování.
V dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů k rozvoji
mikropodniků a udržení zaměstnanosti.

FICHE 3 Valašské kulturní dědictví – Podpora umožní realizovat
investiční a neinvestiční projekty, zejména vypracování studií nebo
programu obnovy a na investice spojené s udržováním, obnovou,
zhodnocením nebo využitím kulturního dědictví.

FICHE 6 Diverzifikace zemědělství – Podpora umožní na území
Hornolidečska realizaci aktivit v rámci diverzifikace činnosti zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Diverzifikace posílí ekonomický potenciál zemědělských subjektů.

FICHE 7 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu – Podpora umožní rozvoj činností v cestovním ruchu, především venkovské turistice.
Důraz bude kladen na využití zemědělských farem pro rozvoj agroturistiky, budování malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
dalších služeb pro turistiku, budov a ploch pro sportovně-rekreační vyžití s využitím pro letní i zimní turistiku.

ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU

Čistá řeka Bečva—Mnozí z vás jistě slyšeli o velkém ekologickém projektu Čistá řeka Bečva, kdy je v obcích na toku řeky Bečvy a přítocích,
budována splašková kanalizace s čistírnami odpadních vod (ČOV). Projekt je rozdělen na dvě etapy. V rámci I.etapy se mohly zapojit města,
obce a spojené aglomerace s počtem obyvatel přesahujícím 3000. Z obcí Hornolidečska tuto podmínku splnily společně obce Lidečko a Horní
Lideč a na jejich území již výstavba v uplynulých letech proběhla. V současné době se připravuje zahájení II. etapy, která zahrnuje i menší
obce. Na Hornolidečsku to konkrétně budou Ústí, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Valašská Senice, Francova Lhota, Střelná a Lačnov.
Předpokládaný termín ukončení II. etapy je polovina roku 2013. V uvedených obcích bude zbudována kanalizace, která se napojí na ČOV ve
Vsetíně a v Lidečku.

Propagace Hornolidečska – Jedním z cílů MASH je zajištění propagace.
K tomu patří celá řada aktivit propojených s cestovním ruchem, ať už je to účast
na veletrzích, vydávání propagačních materiálů apod. Aby byla propagace co
nejúčinnější, je v této oblasti úzká provázanost MASH a Sdružení obcí Hornolidečska (SOH), které tvoří zástupci jednotlivých obcí. Rok 2010 byl, co se propagace týká, velmi bohatý. Už začátkem roku byla vydána nová image publikace,
která kromě jednotlivých obcí představila i největší turistické atraktivity. Je jistě
důležité také připomenout nové webové stránky www.hornolidecsko.cz. Jsou
v provozu od října loňského roku. Mikroregion byl prezentován také na několika
veletrzích, a to Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, GLOB 2010 Katowice a
výstava Země živitelka v Českých Budějovicích. Významným propagačním prvkem je také začlenění do Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, která
koordinuje destinační marketing Zlínského kraje. Ve spolupráci s centrálou vzniká řada zajímavých propagačních materiálů a jiných forem propagace.

Členství MASH v Národní síti místních akčních skupin ČR—
Národní síť MAS ČR byla založena v roce 2007 jako občanské sdružení. Vznikla
však již v roce 2005 jako neformální seskupení MAS pod názvem Národní síť
rozvoje venkova. Činnost sítě je tvořena 13 členným výborem, který tvoří zvolení zástupci za jednotlivé kraje. Hlavním důvodem, proč tato organizace
vznikla a proč funguje, je možnost vystupovat jednotně za všechny členské
MAS při jednáních s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá diskuze ohledně vývoje
dotačních titulů a podpory venkova po roce 2013, je její role velmi významná.
Ukazuje totiž na jednotnost v názorech na problematiku venkova a vzhledem
ke své široké členské základně je také silným hlasem při dalším jednání jak
s jednotlivými ministerstvy, tak také s dalšími subjekty majícími vliv na problematiku venkova.

Představujeme naše členy
Ekofarma AGROFYTO, spol. s r.o.
Zabývá se produkcí masa a mléka v BIO kvalitě.
Zemědělská společnost byla založena 15. 11. 1994,
kdy si pronajala od ZD Nové Valašsko Horní Lideč
dvě zemědělské farmy a obhospodařuje 850 ha
zemědělské půdy na katastrálních územích Horní
Lideč, Lidečko a Valašské Příkazy. Zaměstnává 17
zaměstnanců a je dodavatelem biomléka do mlékárny ve Valašském Meziříčí. Za dobu své činnosti
získala společnost několik ocenění. Tím nejvýznamnějším je BARTÁKŮV HRNEC za nejlepšího
ekologického zemědělce roku 2009.
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PROJEKTY SPOLUPRÁCE
Jak již bylo uvedeno v úvodu, MAS pracuje metodou LEADER, která je založena na partnerství. Aby tento požadavek byl splněn
beze zbytku, je nutné rozvíjet partnerství nejen uvnitř regionu, ale i navenek. Právě k tomu jsou určeny projekty spolupráce,
které si kladou za cíl tato partnerství podporovat. Spolupráci je možné rozvíjet v mnoha oblastech. Nutnou podmínkou je smysluplnost projektu a kooperace při přípravě, realizaci a následné vytvoření vazeb trvajících i po realizaci projektu. Vzhledem
k sousedství se Slovenskou republikou a dobrými vztahy s představiteli příhraničního mikroregionu Púchovská dolina je přirozeným a logickým partnerem právě tento region. Několik společných projektů již bylo realizováno a i do budoucna se plánuje udržovat a posilovat toto cenné partnerství obzvláště proto, že i na Slovensku začaly vznikat Místní akční skupiny a zmíněný mikroregion je součástí nedávno vzniklé MAS Naše Považie. MAS Hornolidečska má již za sebou 6 let činnosti a za dobu svého působení se podařilo získat spoustu kontaktů a navázat řadu dobrých vztahů. Významným partnerem na národní úrovni je MAS mikroregionu Buchlov, kde se úspěšně daří vytvářet vazby nejen mezi členy obou MAS, ale také mezi dalšími subjekty, které působí
v obou regionech.
V uplynulém roce v rámci mezinárodní spolupráce mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny byly podány dva projekty. Jeden byl zaměřen na pořízení vybavení pro krizové řízení, konkrétně se jednalo o nákup techniky pro jednotky dobrovolných hasičů na zásahy a likvidaci škod způsobených živelnými katastrofami. Druhý projekt spolupráce se týkal vytvoření sítě zájmových
sportovních organizací. Cílem tohoto projektu bylo zajistit materiální a technické vybavení a zázemí pro sportovní oddíly a podílet se na jejich vzájemné provázanosti a součinnosti. V obou projektech byl partnerem sousední mikroregion Púchovská dolina. Bohužel, ani jeden z těchto projektů
nebyl podpořen a tudíž nebyly realizovány. Větší úspěchy byly zaznamenány na poli národní spolupráce. Tam byly zatím podány celkem tři
projekty, z nichž dva byly podpořeny. Opět jsme se pokusili získat tolik
potřebné vybavení pro jednotky dobrovolných hasičů, ovšem ani napodruhé nebyl projekt úspěšný. Podařilo se
však získat prostředky na realizaci projektu s názvem „Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a
MAS mikroregionu Buchlov“. V rámci tohoto projektu se pořídilo celkem 260 valašských krojů (76 mužských, 37
ženských, 160 dětských). V současné době jsou již všechny kroje hotovy a realizace projektu se blíží ke konci. Pořízené kroje budou sloužit folklórním souborům a obcím při vystoupeních a při pořádání kulturních akcí. Součástí
projektu jsou i kulturní akce pořádané společně s partnerskou MAS mikroregionu Buchlov, která v rámci projektu
získala celkem 96 slováckých krojů. Zatím posledním podpořeným projektem je projekt s názvem „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska“. V rámci projektu budou sesbírány bajky, pohádky a pověsti s vazbou na
turisticky zajímavá místa a místa mající historický význam pro danou oblast. Soubor bajek, pohádek a pověstí bude
vydán v tištěné publikaci, jako zvukové CD a také jako animované DVD. Všechny formy záznamu budou provedeny
v daném nářečí a budou tak zároveň trvalým záznamem místních dialektů. Do projektu budou zapojeny i děti základních škol, které se budou podílet na animaci připravovaného DVD.
NAŠI PARTNEŘI—MAS MIKROREGIONU BUCHLOV

MAS Mikroregionu Buchlov hospodaří na celém území Mikroregionu Buchlov –
svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, do kterého patří obce Boršice, Břestek,
Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice,
Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov. Kromě obcí je členy MAS také 6 podnikatelských subjektů a jedna nezisková organizace. Mikroregion Buchlov se nachází v
západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního
města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem
obchodu a pracovních příležitostí pro zájmová území. Okres Uherské Hradiště patří
do Zlínského kraje. Mikroregion Buchlov je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší v oblasti podhůří Chřibů a v horských oblastech. Zatímco
v podhůří je struktura osídlení spíše koncentrovaná, v horských oblastech je rozptýlená. V zájmovém území se nachází dvě místně významnější centra – Buchlovice
a Velehrad s výraznou koncentrací turisticky atraktivních cílů.
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