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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Vliv Místní akční skupiny Hornolidečska na rozvoj celého regionu sílí. Za touto větou nestojí jenom slova, ale také velké množství projektů, které se díky MASce na území Hornolidečska zrealizovaly. Myslím si, že určitě není odvážné tvrdit, že někteří žadatelé by bez aktivní činnosti MAS žádost o dotaci nikdy nepodali. Díky pracovníkům MASky a setkáváním se s již úspěšnými
žadateli a realizátory projektů z dotací, se podařilo prolomit pomyslné ledy a i malí podnikatelé přes původní obavy zrealizovali
zajímavé projekty. Ročně do území Hornolidečska přiteče přes MASku kolem 3 až 4 mil. Kč na realizaci projektů. Jistě je velmi
dobře, že MASka může vybrat projekty, které získají dotaci, ale její velký význam je především v tom, že se u jednoho stolu setkávají starostové, podnikatelé a neziskové organizace působící na území Hornolidečska. Nikde jinde se tyto skupiny v takové
míře nesetkávají a mají velkou možnost ovlivnit rozvoj celého Hornolidečska v oblastech podnikání i rozvoje obcí. Naši manažeři
mají práce stále více, protože administrativa činnosti MAS i vlastních projektů není jednoduchá. Jak pan Aleš Lahoda, tak i Ing.
Stanislav Petřík jsou Vám k dispozici projednat Váš záměr nebo myšlenku a v případě, že není možné získat dotaci před MASku,
tak vám rádi podají informace o jiných dotačních titulech. Věříme, že v dalším programovacím období se zvýší objem finančních
prostředků rozdělovaných MAS a umožní tak podpořit další žadatele z našeho regionu. O společném rozvoji území si pomalu
začínáme rozhodovat sami a to je velmi důležité.
Na spolupráci se těší předseda MAS Hornolidečska Ing. Vojtěch Ryza
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EVROPSKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ A ÚSPĚCH LAČNOVSKÉHO FOTOGRAFA
Sousední MAS Valašsko—Horní Vsacko, která působí v oblasti Karlovického údolí se zapojila do evropské fotografické soutěže „Images of Rural Europe“ a vyhlásila tuto soutěž v místním regionu s
názvem „Obrázky Valašska“. Přihlásit se mohli jak amatérští, tak profesionální fotografové. Fotografie byly rozčleněny do celkem 6 kategorií s venkovskou tématikou (např. lidé na venkově, rozmanitost venkova,…). Z každé kategorie pak byly vybrány 3 nejlepší fotografie, které postoupily do celoevropského kola, které bude vyhodnoceno v Bruselu. Do soutěže se z vlastní iniciativy přihlásil také
Martin Trčka z Lačnova, který svým fotografickým uměním zaujal nejen hodnotitele na Valašsku, ale
také v Bruselu a byl pozván k oficiálnímu vyhlášení této soutěže v Bruselu, kde se vyhlašovaly ocenění v jednotlivých kategoriích. Vítězné fotografie byly vystaveny na velké výstavě v prestižní budově
Berlaymont v Bruselu od 22.6. do 10.7.2012. Následně proběhne putovní výstava těchto fotografií
po celé EU a vítězné fotografie vyjdou také jako vázaná kniha fotografií. Martin Trčka si odnesl ocenění za 2. místo v kategorii Mladí na venkově a 3. místo v kategorii Venkovské prostředí. Martinu
Trčkovi gratulujeme k dosaženému úspěchu a děkujeme za reprezentaci našeho regionu v Evropě.

KNIHA POHÁDEK A POVĚSTÍ Z HORNOLIDEČSKA
Možná jste v nedávné době zaregistrovali, že
se na Hornolidečsku udála jedna velmi zajímavá událost. V Lidečku, pod Čertovými skalami byla požehnána nově vydaná kniha pohádek a pověstí z Hornolidečska. O projektu v
jehož rámci tato kniha vyšla jsme již v našem
zpravodaji psali. Nyní tedy můžete vidět výsledky naší práce. Z prvních reakcí je patrné,
že naše úsilí nebylo marné a podařilo se vytvořit hodnotnou publikaci, která plní hned
několik významů. Tím prvním je zachycení
unikátních pověstí z obcí Hornolidečska. Řada
pověstí už sice byla sesbírána za pomoci základních škol Horní Lideč a Francova Lhota v
rámci projektu Společná cesta. Tehdy vznikla
jazykovědná publikace jejíž součástí byly také
sesbírané pohádky a pověsti. Nyní byly tyto
již sesbírané pověsti použity jako základ pro
vydání naší knihy pohádek. Další pověsti byly
získány od jednotlivých obcí z území MAS

Hornolidečska, aby
byla v knize pohádek
zastoupena
každá obec. Nakonec se objevily i
pověsti, které se
do knihy z důvodu
časové tísně nepodařilo dostat, to
však neubírá nic na jejich unikátnosti. Součástí knihy pohádek je také její audio verze na 3
CD. Hlas naším pohádkám propůjčím významný Valašský rodák a vzácný člověk pan Ludvík
Vaculík. Posledním výstupem tohoto projektu
spolupráce bude animované DVD, které představí 10 vybraných pověstí a s pomocí dětí z
našich škol budou tyto pohádky zvěčněny
formou večerníčků. Toto DVD by mělo být
hotové v létě a věříme, že si ho oblíbí nejen
naši nejmenší. Při psaní o knize pohádek a

pověstí nemůžu nezmínit informaci, jak je
možné tuto knihu získat. Jak jste již možná
mnozí slyšeli, budou knihy distribuovány do
každé domácnosti v obcích Hornolidečska.
Každá domácnost dostane jeden výtisk.
Ovšem zájem o knihu předčil veškerá naše
očekávání a museli jsme náš záměr rozšířit.
Ozývá se nám řada rodáků a lidí, kteří by
knihu chtěli věnovat svým příbuzným a známým a tak v současné době řešíme, jakým
způsobem zajistíme širší distribuci. V současné době se řeší výběr vhodných prodejních
místa, kde bude možné knihu zakoupit. Pravděpodobně to budou informační centra na
Hornolidečsku, případně další místa. Seznam
těchto míst zveřejníme na našich stránkách.
Do doby než bude vše připraveno a knihy
vytištěné vás prosíme o trpělivost. Věříme, že
se nám podaří vše co nejdříve stihnout ať si
můžete co nejdříve krátit Dlúhé večery….
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INFORMACE O 8. VÝZVĚ MAS HORNOLIDEČSKA
V době od 14.5. do 8.6.2012 vyhlásila MAS Hornolidečska výzvu k předkládání projektů. Vyhlášeny byly celkem tři oblasti podpory a to FICHE 4 Zemědělství na Valašsku, FICHE 5 Zakládání a
rozvoj mikropodniků a FICHE 8 Valašské produkty. Celková alokovaná částka byla 4 300 000 Kč.
V termínu ukončení příjmu žádosti bylo do kanceláře MAS doručeno celkem 9 žádostí. Všechny
podané žádosti byly Výběrovou komisí MAS doporučeny k financování a byly zaregistrovány na
Regionálním odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu. Celkem tak bylo závazkováno 3 656 600 Kč. Zbylé nerozdělené finanční prostředky budou převedeny do další výzvy. V rámci projektů byly podpořeny 3 zemědělské subjekty v rámci FICHE 4, dále 4 podnikatelské subjekty v rámci FICHE 5 a 2 subjekty
v rámci FICHE 8. Celková výše investice včetně vlastního podílu žadatelů tak v regionu dosáhne výše 8 772 400 Kč. V rámci
jednotlivých projektů byl podpořen např. nákup strojního vybavení pro práci se dřevem nebo úpravy provozů, které mají za cíl
snížení nákladů. Žádající zemědělci získaly podporu na obnovu technického vybavení či rekonstrukci objektů. A díky jednomu
z projektů vznikne na území MAS nová výrobna mléčných výrobků, především sýrů a jogurtů.

PŘEHLED PROJEKTŮ 8. VÝZVY
Název žadatele

Název projektu

Celkové výdaje

Dotace

Miloslav Brhel

Nákup techniky na zpracování píce.

1106000

504900

Carnex, s.r.o.

Pořízení rekuperační jednotky v provozovně Carnex, s.r.o.

Miroslava Chovancová

Pořízení technologie na zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků

258000
998000

129000
499000

Jiří Kabrhel

Nové výrobní zařízení stolárny Kabrhel

Link 24 systems. S.r.o.

Zlepšení firemních podmínek a kvality poskytovaných služeb

600000
500000

300000
250000

Petr Mikeska

Pořízení řezacího a štípacího automatu

817000

490200

AG Stema, s.r.o.

Vybudování zimoviště pro skot v obci Střelná

3036000

500000

Jan Trochta

Rozšíření strojního vybavení stavební firmy Jan Trochta

1100000

495000

ZD Francova Lhota

Mobilní prostředky na údržbu krajiny

1172400

488500

9 587 400 Kč

3 656 400 Kč

Celkem

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY—ZKVALITNĚNÍ HORNOLIDEČSKÉ MAGISTRÁLY

Z E Ž IVOTA N A Š Í M A S

Jistě jste už mnozí z vás slyšeli název „Hornolidečská magistrála“. Za tímto
pojmem se skrývá téměř 90 km dlouhá
značená cyklistická trasa, která propojuje všechny obce Hornolidečska a především jejich turistické atraktivity. Vede většinou horským terénem a je určena spíše zkušeným cyklistům, její dílčí
úseky však dobře poslouží i rekreačním
sportovcům nebo pěším turistům.
Vzhledem k tomu, že trasa magistrály
vede převážně v lese a ve volném terénu, bylo nutné zajistit její údržbu. To se
povedlo při realizaci projektu s názvem „Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska“. Předmětem tohoto projektu
bylo pořízení celkem 14 ks terénních čtyřkolek a 1 ks zahradního traktoru.
Každá obec tak získala malé vozidlo na potřebnou údržbu cyklistické trasy na
svém území a pro údržbu zeleně v obci. Čtyřkolky mají buď žlutou nebo zelenou barvu a jistě jste se s nimi už ve vaší obci setkali. Tento projekt byl jedním z prvních projektů realizovaných naší MAS. Žadatelem bylo Sdružení
obcí Hornolidečska. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění Hornolidečské
magistrály, zajištění její údržby a průjezdnosti a zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel mikroregionu. Celkové náklady projektu byly 2
miliony korun, dotace činila 1,7 milionu korun.

Zde vám napíšeme něco o tom, co naše MAS v
nedávné době dělala a co chystá. Začátek roku
2012 se nesl v duchu projektů spolupráce.
Pomalu se ke svému konci blížil projekt Pohádky a pověsti a zároveň startoval další projekt
spolupráce na vytvoření nové regionální známky. Kniha pohádek již byla slavnostně požehnána a v současné době pracujeme na dalších
výstupech projektu, především na zhotovení
animovaného DVD s pohádkami. Během léta
by se také na trhu měly objevit první certifikované výrobky s novou známkou. V současné
době probíhá administrace projektů další, v
pořadí již 8. výzvy o níž jsou uvedeny informace výše. Během léta se budeme také připravovat na hodnocení Místních akčních skupin,
které probíhá každý rok za účasti ministerstva
zemědělství a má vliv na výši finančních prostředků v příštím roce. A na konci srpna nás
čeká prezentace regionu a MAS na veletrhu
Země živitelka v Českých Budějovicích, kde
budeme vystavovat pod záštitou Národní sítě
MAS ČR.
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OBCE NAŠÍ MAS—HORNÍ LIDEČ
Obec Horní Lideč leží v kotlině ohraničena od severozápadu úpatím svahů Javorníků, Vizovických vrchů od
jihozápadu a Bílých Karpat od severovýchodu. Za první písemnou zmínku o obci je pokládána zakládací listina
cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z 20. srpna 1261. Obec náležela po většinu historie k Brumovskému panství. V 17. a 18. století obec trpěla vpády cizích vojsk, především z Maďarska. Dnes v obci žije 1438 obyvatel.
Prochází zde významný silniční a železniční tah směrem na Slovensko, působí zde devítiletá ZŠ, své ordinace
zde má několik lékařů. V obci se nachází několik památek lidové architektury: dřevěná sýpka s pavlačí z poloviny 19. stol., repliky dřevěné zvonice a roubené studny. Z náboženských objektů se zachovala socha Matky
milosrdenství (1874), kamenný kříž (1920), kaple se zvonicí (1929). Za velkého úsilí a dobrovolné práce občanů byl v letech
1992 až 1994 vybudován filiální kostel sv. Václava. V současné době se Horní Lideč stala přirozeným centrem celé spádové oblasti Hornolidečska. Obec Horní Lideč poskytuje mnoho možností jak strávit příjemnou dovolenou. Pro sportovně založené návštěvníky nabízí Relaxační a turistické centrum Ke kulturnímu dění v obci patří připomínka Tří králů, masopustní veselí s fašankovým průvodem, velikonoční pomlázka, koncerty ve sportovně turistickém areálu, obchůzka Mikuláše s čerty, adventní koncerty, výstava lidových betlémů, živý vánoční betlém, setkání nově narozených dětí u vánočního stromku a tradiční silvestrovské vatry. Každoročně 28. září slaví obec pouť se svatováclavským jarmarkem. Obec Horní Lideč získala v roce 2001 ocenění
Vesnice roku Zlínského kraje. V roce 2011 byl uveden do provozu unikátní mechanický betlém, který tvoří vyřezávané monumenty Zlínského a Trenčianského kraje a pohybující se postavičky odkazující na bohatou minulost celého regionu.

KRÁTCE Z REGIONU
Obec Lužná získala v soutěži vesnice roku Zlínského kraje 2012 modrou stuhu
za společenský život v obci. V měsíci květnu proběhl další ročník soutěže Vesnice roku ve Zlínském kraji. Do soutěže se letos v kraji přihlásilo 17 obcí. Z Hornolidečska to byly obce Horní Lideč a Lužná. A právě obec Lužná proměnila svou
premiérovou účast v úspěch a získala pomyslnou druhou příčku a ocenění modrou stuhou za společenský život v obci.
Na Hornolidečsku se připravuje nová cyklostezka. Tato cyklostezka by měla
kopírovat hlavní silnici I/57 vedoucí do Vsetína, kde by se měla napojit na stávající cyklostezku Bečva. Kromě přínosu pro cestovní ruch na Hornolidečsku by
měla nová cyklostezka plnit také funkci dopravní a umožnit bezmotorovou dopravu např. do zaměstnání. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace, která by měla být hotová v roce 2013. Dalším krokem bude snaha
zajistit finanční prostředky na její výstavbu a začít s budováním. Kdy přesně to
bude zatím není jasné. Vzhledem k nákladnosti takové akce bude vše záležet na
schopnosti zajistit dostatek peněz.
V Prlově se konal již šestý ročník Ovčáckého dne den. Letošní ročník získal
finanční podporu z fondu mikroprojektů a nabídnul tak opět více zajímavostí a
novinek oproti minulým ročníkům. Návštěvníci mohli vidět ukázky stříhání ovcí
a zpracování ovčí vlny, výrobu sýrů a další aktivity související s pastevectvím a
salašnictvím. V rámci programu vystoupily folklórní soubory a muzikanti ze
Slovenska a z Moravy. K dispozici byla ochutnávka ovčích produktů, včetně
masa. Na místě proběhnuly také farmářský trh a řemeslný jarmark, kde bylo
možné zakoupit regionální potraviny a výrobky. Akci navštívil také hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Představujeme naše členy
KOVAR, s.r.o.
Tato
společnost
působí v obci Leskovec a zabývá
dodávkou ocelových kontejnerů,
obytných kontejnerů, rámů a jiných
ocelových
konstrukcí. Vyrobené kontejnery se používají jako
kanceláře, ubytovny, výrobní prostory, obchody a
obytné montované domy. V letech 1994 až 1996
se firma úspěšně zúčastnila mezinárodních stavebních veletrhů, a tím se dostala do povědomí zákazníků a uskutečnila množství zajímavých projektů. V
roce 2001 byla postavena nová svařovna, zakoupen ohraňovací lis, těžkotonážní vysokozdvižný
vozík a další stroje pro umožnění kusové výroby. V
listopadu 2009 společnost KOVAR obsadila třetí
místo v celostátní soutěži o FIRMU ROKU. V roce
2010 byly vynaloženy další finanční prostředky na
rekonstrukci a přístavby objektů. Bylo taktéž instalováno odsávací zařízení,. V roce 2012. došlo
k rozšíření lakovací kabiny a byla instalována jedinečná spalovací jednotka škodlivin.
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METODA LEADER MŮŽE BÝT ÚČINNÝM NÁSTROJEM ROZVOJE VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem
rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato metoda, která se
v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.
„Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o
využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně
znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku
2004 je v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván a máme za to, že je možné ho účelně
využít i v jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností
je také přímý kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému
poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po
jeho kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem k žadateli,“ říká koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS Václav Pošmurný. NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční
dokument pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014–2020 s názvem „Národní strategický plán LEADER 2014+“. Tento materiál přijaly i další organizace, zejména
Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství

ČR a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Nyní vydala
NS MAS dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou především pracovníkům řídících orgánů
na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří
mohou uvedená technická doporučení zohlednit při hledání možností jejich uplatnění v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést
veškerou agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených
struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout služby existujících
tzv. místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí místních podmínek a problémů, mají personální i organizační
kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli
ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů. Venkov,
pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do 25 000
obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje
venkova ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje cca
60 % populace ČR a 95 % plochy ČR. NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 133 z asi 150
existujících MAS v ČR.
Tisková zpráva NS MAS ČR

TRADICE A ZVYKY NA VALAŠSKU—HODY A POUTĚ
Tak jako v mnoha
venkovských oblastech v
České republice, se i na
Hornolidečsku konají pouťové nebo hodové oslavy. Z
historického hlediska se
jedná o dvě rozdílné akce,
které mají jiný význam i
termín. Dnes jsou však často obě akce spojeny v jednu. Pojďme se na význam a původ
těchto akcí podívat blíže. Většina lidí pojem hody či pouť dobře zná, méně známá je ale historie těchto akcí. Pro lepší osvětlení pojmu „hody“ nám pomůže české slůvko se stejným významem, tedy „posvícení“. Tento den byl je slaven jako výročí
posvěcení nového kostela. Když se v obci zbudoval kostel, bylo
nutné jej vysvětit (posvětit), aby se z díla lidského stal nástroMAS Hornolidečska, o.p.s.
Lidečko 467
756 15 Lidečko
Předseda: Ing. Vojtěch Ryza

jem Božským. A právě v den, kdy byl určitý kostel posvěcen,
se v dané obci slaví posvícení, na Hornolidečsku zvané „hody“.
Den, kdy se slaví pouť určuje patron obce, či světec,
kterému je zasvěcen kostel. A v den svátku tohoto svatého se
v obci slaví pouť. Některé obce slaví během roku jak hody tak
pouť, jinde se větší důraz klade pouze na jednu z nich. Vždy se
však jedná o akci, při které se mohou potkávat rodiny, přátelé
a známí. Tyto akce většinou doprovází prodejní stánky s nejrůznějším zbožím a často jsou připraveny i nejrůznější kolotoče
a atrakce, cukrová vata, střelnice a vše ostatní, co k takové akci
neodmyslitelně patří. Hlavní oslavy probíhají vždy v neděli a
pro mnoho lidí je stále ústředním místem oslavy kostel a slavnostní mše svatá. Mezi největší akce tohoto typu patří pouť ve
Valašské Polance, která se slaví 24. června na svátek s. Jana
Křtitele nebo pouť ve Francově Lhotě, která se koná první zářijovou neděli.

Manažer MAS:
Aleš Lahoda
Tel.
604 628 026
Email: lahoda@mashornolidecska.cz

Administrátor MAS:
Stanislav Petřík
Tel:
734 360 647
Email: petrik@mashornolidecsko.cz
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