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VÁŽENÍ A MILÍ OBČANÉ HORNOLIDEČSKA!
Místní akční skupina Hornolidečska - MASH se pomalu, ale jistě dostala do povědomí široké veřejnosti nejen u nás v Hornolidečsku, ale
v rámci České republiky. Ze všech studií a různých analýz jednoznačně vyplývá, že MASky jsou tou správnou a účinnou organizací, která umí
správně a cíleně rozhodovat o projektech, které mají být podpořeny a které ne. Projekty, které MASky vybírají a jsou poté financovány, mají
význam pro rozvoj regionu v široké oblasti, protože se dotýkají nejen rozvoje obcí, ale rozvoje podnikatelského a neziskového sektoru. Všichni
odborníci na rozvoj venkova by si velmi přáli, aby MASky nerozdělovaly jenom finance v rámci programu rozvoje venkova, ale také další různé
dotační tituly z různých ministerstev. Všichni ví, že takto podpořené projekty mají velký význam pro celé území, protože o nich rozhodují místní a ne někdo v Praze od stolu. Za dobu činnosti MASky jsou na Hornolidečsku realizovány velmi zajímavé projekty, které jsou rozmístěny po
celém území Hornolidečska a jsou velmi různorodé. Směle můžeme říci, že naše MASka má zvuk v rámci celé České republiky a to nejen proto, že náš manažer Aleš Lahoda se stal předsedou Krajské organizace Národní sítě MASek, ale také proto, že má MASka dobré výsledky a plní
si své úkoly na výbornou o čemž svědčí i bodové hodnocení v rámci všech MASek v celé republice. Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné a
požehnané vánoční svátky a v roce 2012 hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchů v osobním i pracovním životě a Boží požehnání.
S přáním všeho dobrého Ing. Vojtěch Ryza – předseda MAS Hornolidečska
V TOMTO ČÍSLE
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PROJEKT SPOLUPRÁCE
V červnu letošního roku MAS Hornolidečska opět podala žádost o dotaci na
projekt spolupráce. Po dvou úspěšných žádostech ve spolupráci s MAS mikroregionu Buchlov v oblasti kulturního dědictví, se letošní žádost zaměřila čistě
na domácí region tedy Valašsko. Ve spolupráci s místními zemědělci a producenty potravin byl navržen projekt s názvem „Síťování místních produktů na
Valašsku“. Partnery projektu jsou MAS Rožnovsko, MAS Kelečsko, Lešensko,
Starojicko, MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Ploština, MAS Luhačovské Zálesí. Projekt si klade za cíl podpořit distribuci místní produkce lidem, prioritně
je zaměřena na produkci potravinářskou, do budoucna se však počítá s rozšířením i na oblast řemeslné výroby. V rámci projektu bude vytvořena regionální značka, kterou získá výrobce na základě rozhodnutí výběrové
komise, v rámci projektu bude pak tato značka mít společnou propagaci. Vznikne také databáze místních
producentů, která bude napojena na rovněž chystanou databázi odběratelů. Obě skupiny tak budou mít
usnadněnou distribuční cestu. Cílem projektu je podpořit místní producenty a zajistit místním obyvatelům
přístup k místní produkci. Součástí projektu je také konání farmářských trhů, navázaných na již tradiční akce
(poutě, obecní slavnosti, apod.). Na veletrhu Země Živitelka proběhlo vyhlášení úspěšných projektů spolupráce a tento náš projekt byl hodnotitelskou komisí doporučen k financování. Po doplnění potřebných příloh
a podepsání dohody začne realizace projektu a pevně věříme, že již v příštím roce budete moci vidět plody
společné práce

JAK ZÍSKAT DOTACI Z MAS?

Důležitou informací pro všechny potenciální
žadatele je způsob, jak dotaci od nás získat.
Zde je stručný popis toho, jak probíhá realizace projektu od podání po proplacení. V první
fázi projektu je nutné zhodnotit, v jaké oblasti
chcete svůj projekt realizovat a zda MAS tuto
oblast podporuje (zařazení do jedné z tzv.
FICHí). Od toho se odvíjí oprávněnost žadatele. Tedy kdo je v této oblasti oprávněn dotaci

žádat, zda obec, fyzická či právnická osoba,
zemědělec, nezisková organizace, atd. Pokud
je váš záměr v souladu se stanovenými podmínkami, je splněn první významný krok.
Následuje samotné podání projektu. Projekty
je možné předkládat pouze v době, kdy je
vyhlášena výzva (zpravidla 2x ročně). Informace o vyhlašování výzev jsou uváděny na
internetových stránkách MAS. Žádost se podává prostřednictvím vyplněného formuláře
Žádosti o dotaci, který je ke stažení na webu
MAS, včetně instrukcí jak jej vyplnit. K Žádosti
se dokládají také povinné přílohy, které jsou
blíže specifikované pro každou jednotlivou
FICHI. Vyplněnou žádost a povinné přílohy
žadatel doručí na MAS, kde po ukončení výzvy probíhá hodnocení všech přijatých projektů výběrovou komisí, kterou tvoří zvolení
členové MAS. Každému projektu jsou přiděleny body a projekty jsou podle bodů také seřa-

zeny. Podpořeny jsou projekty s nejvíce body
až do vyčerpání stanovení alokace. Vybrané
projekty budou doporučeny ke schválení a
následně zaregistrovány na RO SZIF
v Olomouci, kde proběhne administrativní
kontrola. Pokud nebude v projektu shledaná
významná administrativní chyba či rozpor
s pravidly, je respektován výběr MAS a projekt bude podpořen. Po úspěšném zaregistrování žádosti je možné začít s realizací projektu. Projekt je nutné dopředu předfinancovat,
Po ukončení realizace je nutné doložit veškeré doklady týkající se plateb (faktury, výpisy
z účtu, …) a vyplnit formulář Žádosti o proplacení. Po administrativní a fyzické kontrole
projektu je žadateli na účet zaslaná dotace ve
schválené výši. S celým procesem vám rádi
pomůžeme, jsme k dispozici pro konzultaci
vašich záměrů a ochotně zodpovíme jakýkoliv
dotaz.
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INFORMACE O 6. a 7. VÝZVĚ MAS HORNOLIDEČSKA
6. výzva na předkládání žádostí o dotaci proběhla na přelomu září a října roku 2010. V rámci této výzvy bylo podáno celkem 5
žádostí. Z toho 4 žádosti byly čerpány obcemi či neziskovými organizacemi a 1 žádost směřovala k podnikatelským subjektům v diverzifikace
zemědělství. Celkem bylo v šestém kole rozděleno okolo 2 milionů korun, se spoluúčastí žadatelů pak bylo na Hornolidečsku investováno
celkem 3,3 milionu korun.
Další v pořadí již 7. výzva k předkládání projektů byla vyhlášena na přelomu dubna a května roku
2011. Tato výzva již běžela podle nových pravidel, platných od roku 2011. Nová pravidla přinesla především
zjednodušenou administraci a možnost nákupu mobilních technologií. Vyhlášeny byly pouze opatření zaměřená na soukromý sektor. Celkem si o dotaci zažádalo 10 subjektů z oblasti malého a středního podnikání a také
z oblasti zemědělství. V současné době probíhá administrace žádostí. Souhrnná požadovaná částka dotace za
všechny projekty činí okolo 4,5 milionu korun se spoluúčastí žadatelů se jedná o celkové investice ve výši
téměř 11 milionů korun. Dohromady se tak podařilo v uplynulých dvou výzvách získat pro region téměř 7
milionů dotačních prostředků. Investováno pak bylo celkem více než 14 milionů korun za jeden rok.

PŘEHLED PROJEKTŮ 6. a 7. VÝZVY
Výzva č. 6
Název projektu

Žadatel

Rozpočet projektu Částka dotace

Rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení areálu společnosti KOVAR, s.r.o.

KOVAR s.r.o.

1 221 600

509 000

Rekonstrukce kulturního domu v obci Francova Lhota

Obec Francova Lhota

754 800

504 000

Rekonstrukce šaten při sportovním hřišti Pozděchov

TJ Pozděchov

590 000

501 500

Úprava prostor hasičské zbrojnice Pozděchov

Obec Pozděchov

498 000

373 500

Vybavení knihovny a klubovny SDH

Obec Střelná

249 600

187 200

3 314 000

2 075 200

Celkem

Výzva č. 7
Název projektu
Vybudování bourárny masa
Pořízení mobilní zemědělské techniky pro firmu GONE, s.r.o.
Pořízení granulační linky na výrobu dřevěných pelet
Pořízení sušičky dřeva
Pořízení techniky na údržbu zemědělských ploch
Provozovna dřevovýroby v obci Horní Lideč
Pořízení vybavení a úprava vnějších ploch autoservisu Švirák
Vybavení pneuservisu a autoservisu PNEUMARTINKA
Vybudování zázemí prodejny železářského zboží a kovoopravny
Pořízení mobilního stroje – nakladače pro manipulaci s dřevem
Celkem

Žadatel
Agrofyto
GONE, s.r.o.
Dřevostav K+Ř
M. Mikéska
R. Zicha
J. Slánský
T. Švirák
T. Martinka
Z. Tkadlec
POZ-DŘEVO s.r.o.

Rozpočet projektu Částka dotace
1 192 800
497 000
1 086 000
452 500
594 000
297 000
1 194 000
497 500
1 200 000
500 000
1 224 000
510 000
800 000
300 000
1 197 600
499 000
1 003 200
418 000
1 350 000
506 250
10 841 600
4 477 250

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY—AGROTURISTICKÉ CENTRUM PRLOV
Největší agroturistické centrum na Hornolidečsku vybudovala obec Prlov, která vykoupila zchátralou usedlost U Húšťú a proměnila ji v moderní rekreační statek s
ubytováním pro 20 lidí. K dispozici je vlastní kuchyně i společenská místnost, která
vznikla přebudováním bývalého chléva. Okolní pastviny obývá stádo ovcí a koz, na
další stráni je k vidění pasoucí se skot a stádo koní. Návštěvníci, kteří chtějí okusit
venkovský život, mohou využít k přípravě jídla místní zdroje. Mají příležitost podojit
si kozy nebo si zkusit výrobu ovčích a kozích sýrů. Děti jistě uvítají příležitost poznat
zblízka domácí zvířata nebo vidět při práci pastevce s ovčáckými psy. Objednat si lze
také vyjížďku v kočáře taženém koňmi, nebo si na koních vyjet do přírody, půjčit si
horské kolo a zarybařit si. V Agroturistickém centru se konají také doplňkové akce,
soutěž v sečení trávy kosou, ovčácké slavnosti, kurzy výroby sýrů, barvení látek nebo setkání harmonikářů „pod starou lípou". Celkové náklady projektu činily 2 721 000 Kč, z dotací se podařilo získat 1 905 000
Kč. K financování byl využit dotační titul ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy venkova. Partnery projektu bylo Sdružení obcí Hornolidečska a společnost GONE, s. r. o. z Prlova.
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OBCE NAŠÍ MAS—FRANCOVA LHOTA
Obec Francova Lhota leží v jižní části vsetínského okresu, v údolí říčky Senice. Od severu je chráněna Šerklavským hřbetem táhnoucím se západním směrem přes Pulčínské skály (Hradisko 767 m. n. m.)
po Ostrou horu, kde u Lomenské soutěsky pod Lidečkem končí pásmo Javorníků. Od jihu je od Lyského
průsmyku oddělena nízkým hřebenem začínajícím lesem Kříb, pokračuje k nejvyššímu bodu Čubovu kopci
(720 m. n. m.) a končí za státní hranicí vrcholem Strčihlavou na Slovensku. Obec se skládá z místní části
Francova Lhota a z místní části Pulčín. Vznik obce se vztahuje pravděpodobně do druhé poloviny 13. a
první poloviny 14. století, do doby, kdy vznikaly poblíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami vesnice
pro posílení obrany hranic. Historickou dominantu obce tvoří kostel sv. Štěpána, krále uherského z roku
1787 s farou a hřbitovem. Obec je rodištěm ThDr. kardinála Štěpána Trochty (1905 - 1974), jemuž je věnována pamětní deska v
místním kostele a dřevěný památník na pěší zóně. V místní části obce Pulčín je nově zrekonstruována kaple sv. Ducha a v roce
2009 byla dokončena přestavba bývalé školy na Školicí a informační centrum. K zajímavostem Francovy Lhoty patří moderní
zvonice se zvonkohrou ve středu obce z roku 1989. Zvonice má 8 zvonů a střídá se v ní celkem 10 melodií. Vedle zvonice stojí
od roku 2006 nová kašna. Obec je zařazena do CHKO Beskydy. V horní části obce roste památná Kobzova lípa. Obec nabízí po
celý rok podmínky pro sport i turistiku a cykloturistiku) a také zde provozuje činnost Hucul club, který nabízí vyjížďky na koních,
hipoterapii a další aktivity spojené s koňmi a péčí o ně. V roce 2010 získala obec oranžovou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku.

ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU
Země živitelka 2011. Stejně jako v loňském roce se MAS Hornolidečska i
letos představila na veletrhu Země Živitelka, který se uskutečnil ve dnech 25.—
30. 8.2011 v Českých Budějovicích. Letos sdílela naše MAS společný stánek s
dalšími MAS ze Zlínského kraje, konkrétně s MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS
Horňácko Ostrožsko a s MAS Kelečsko—Lešensko—Starojicko. I přes slunečné
počasí, které lákalo spíše ke koupání než k návštěvě veletrhu, byl zájem návštěvníků poměrně velký a u stánku Zlínského kraje se jich se zájmem či dotazem vystřídalo několik stovek. Návštěvníkům byly k dispozici pracovníci jednotlivých MAS, kteří se postupně prostřídali v personálním zajištění expozice. Na
veletrhu byly také prezentovány nově zhotovené materiály MAS Zlínského kraje, které byly zhotoveny především díky propagační komisi MAS Zlínského kraje,
kterou tvoří zástupci MAS Valašsko Horní Vsacko a MAS Horňácko—Ostrožsko.
Na veletrhu panovala příjemná a přátelská atmosféra a už teď se těšíme na další
ročník.

Cestovní ruch na Hornolidečsku— tato oblast je jednou z priorit nejen
místní akční skupiny, ale také Sdružení obcí Hornolidečska, které se touto otázkou rovněž zabývá. Naším společným cílem je zajistit, aby se náš region stal
jedním z oblíbených cílů turistů. Aktivity vedoucí k plnění stanovených cílů se
týkají především budování turistické infrastruktury a propagace. Za uplynulých
pět let se podařilo udělat velký kus práce. Bylo vybudováno mnoho kilometrů
naučných stezek, vznikla cyklostezka spojující všechny obce mikroregionu s
názvem Hornolidečská magistrála. Podařilo se zbudovat sportovní areály a formou dotací byly podpořeny také podnikatelé v cestovním ruchu. Jedinou z
oblastí, a nutno říct že možná ta nejdůležitější, ve které se zatím příliš nedaří je
užší vazba na podnikatele v cestovním ruchu s spolupráce s nimi. Věříme, že do
budoucna se i v této oblasti podaří zajistit potřebnou podporu a společnými
silami se Hornolidečsko podaří proměnit v atraktivní a turisticky oblíbenou
destinaci.

Představujeme naše členy
CARNEX, spol. s r.o.
Firma vznikla v roce 1992. Zabývá se produkcí masa a
masných výrobků, především salámů a uzenin. Od r.
1996 postupně dobudovává a rozšiřuje výrobní provoz.
Nejprve byla přistavena výroba vařených výrobků, v roce
1999 byla provedena přístavba udíren, chladírna výrobků a balička výrobků. V roce 2001 firma vybudovala
čističku odpadních vod z výroby. V roce 2003
v souvislosti s přípravou na vstup do EU byla provedena
celková úprava a oprava provozů. V dalším rozvoji si
firma klade za cíl udržení a navýšení standardu kvality
výroby masných výrobků. Úspěšné plnění tohoto cíle
dokazuje získání certifikátu Klasa na Valašský bůček a
také zisk ocenění Perla Zlínska v letech 2006, 2008, 2010
a 2011 na vybrané produkty.
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU
V první polovině roku 2011 se uskutečnil již 17. ročník soutěže Vesnice roku. O celkovém vítězi se rozhodovalo mezi vítězi jednotlivých
krajských kol v září. Titul Vesnice roku 2011 nakonec získala obec
Komňa ze Zlínského kraje. A o jaké že to mluvíme soutěži? Soutěže se
mohou účastnit obce s maximální počtem 6 300 obyvatel, které mají
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
"Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice". Od roku 1996 je
jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a
obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v
roce 2007. Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých
obcí v Praze. Přibližně dva měsíce probíhá příjem přihlášek, v následujících dvou měsících se vyhodnocují krajská kola a začátkem září bývají
vyhlášeny výsledky celostátního kola.

A jak si vedly obce Hornolidečska v soutěži Vesnice roku?
Jako první se do soutěže přihlásila obec Horní Lideč v roce 2001 a
svoji premiéru hned proměnila ve vítězství v krajském kole,
v celostátním kole podobný úspěch nezopakovala. V dalších letech se
obce Hornolidečska příliš nezapojovaly, kromě obcí Valašské Příkazy a
Študlov se nikdo další nehlásil. Až v roce 2008 se přihlásila obec Lidečko a zcela zaslouženě zvítězila v krajském kole, v následném celostátním kole obec prokázala vysokou kvalitu života v obci a především
díky zdejším obyvatelům se stala vesnicí roku 2008. Motivování úspěchem svých kolegů se v následujícím roce 2009 přihlásila do soutěže
také obec Valašská Polanka, a i když si v krajském kole neodnesla
ocenění nejvyšší, svou reprezentací dosáhla na modrou stuhu za společenský život v obci. Ročník 2010 přinesl rostoucí zájem zdejších obcí
o tuto soutěž a mezi přihlášenými se objevily čtyři obce Hornolidečska. Svou premiérovou účast proměnila v úspěch pouze obec Francova Lhota, která si odnesla oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělskými subjekty. V letošním ročníku se mezi přihlášenými objevila opět obec Valašská Polanka a znovu také oceněná obec Lidečko.
Druhé ocenění ze soutěže putovalo tentokrát do obce Valašská Polanka a to za činnost mládeže v obci. Pevně věříme, že v dalších ročnících
uvidíme mezi přihlášenými i další z našich a že se snad také dočkáme
dalších úspěchů.

NAŠI PARTNEŘI—MAS HORŇÁCKO — OSTROŽSKO
MAS Horňácko a Ostrožsko se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části
okresů Hodonín a Uherské Hradiště. Jižní část regionu MAS kopíruje státní hranice se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je také území Rakouska. K významným sídlům regionu patří
město Uherský Ostroh, které bylo v historii sídlem Ostrožského panství se sídlem na zdejším
zámku. Druhým největším městem MAS je město Hluk a důležité postavení má také Ostrožská
Nová Ves, a to s ohledem na výraznou atraktivitu a přítomnost sirnatých lázní. V jižní části
MAS je klíčovým příhraničním centrem Velká nad Veličkou. Celý prostor lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský, a to se všemi problémy a potížemi, kterými
trpí současný venkov. S MAS Horňácko—Ostrožsko spolupracujeme od samotného vzniku
našich MAS, obě MAS jsou aktivními členy Národní sítě MAS a podílejí se také na jejím chodu.
Společně jsme také loni vystavovali na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích

TRADICE A ZVYKY NA VALAŠSKU—DOŽÍNKY
Zvané též „dožatá“ se slaví na konci
srpna. Hlavním smyslem dožínek je
poděkování za úrodu a prováděné
rituály se mají projevit také v hojné
úrodě dalších let. Tato slavnost má
kořeny v pohanské době, kdy byl
první a poslední snop obilí obětován
pohanským bohům jako poděkování
za hojnost sklizně. Křesťanská společnost tento rituál přejala ve formě
žehnání úrody a v této formě se na mnoha místech, především zde na
Valašsku zachovala dodnes i přes snahy totalitního režimu o jeho
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odloučení od křesťanství. V Čechách a na Moravě byl tento den určen
především pro čeleď, která se ten den veselila na účet hospodáře.
Oslava dožínek měla a stále má formu průvodu. Dnes je především
příležitostí pro setkávání lidí a představení folklórních souborů a ukázek tradičního života na Valašsku. Na Hornolidečsku je tradice dožínek stále živá a navštívit je můžete každoročně například ve Valašské
Polance, v Lačnově, ve Študlově a v dalších obcích. Jak bylo řečeno,
dnes jsou oslavy dožínek spojeny především s folklórem k jehož zachování a rozvoji svým dílem přispěla také Místní akční skupina Hornolidečska s jejíž pomocí obce získaly celkem 251 ks valašských krojů,
které mimo jiné slouží právě při dožínkových průvodech
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