Soutěž o nejlepší projekty a aktivity MAS
Místní akční skupiny z Olomouckého
kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější
projekty ze svých regionů. Z 25 oceněných se na vrcholu žebříčku objevily například projekty na zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru, mobilní letní
kino pro venkov či park pro volnočasové
aktivity. Také my jsme do soutěže zaslali
to nejlepší z projektů a aktivit MAS Prostějov venkov.
V pěti hlavních kategoriích se hodnotily nejzajímavější projekty zemědělců
(A1), podnikatelů (A2), obcí (A3), neziskových organizací (A4) a projekty spolupráce mezi MAS (A5), které se podařilo uskutečnit díky podpoře z Programu rozvoje
venkova LEADER. V pěti vedlejších kategoriích se hodnotitelé zaměřili především
na celkový přístup MAS ke svému regionu, kde jsme se umístili v kategorii Nejzajímavější publikační aktivita MAS a Nejzajímavější propagační aktivita MAS.
Potěšilo nás tak, že projekty a aktivity
MAS Prostějov venkov jsou v porovnává-

Stalo se ...
O Pohár MAS

Umístění projektů a aktivit
MAS Prostějov venkov
● A1 - 2.místo Milan Indrák - Sklad
brambor Štětovice
● A5 - 3. místo Kniha základ života projekt spolupráce s MAS Střední
Haná
● B1 - 2. místo Hudební festival Haná Svazek obcí Prostějov - venkov
● B2 - 1. místo publikace "Máme značku
Haná" z projektu NEREZ, ve kterém
jsme partnerem
● B2 - 3. místo Prostějov venkov - publikace o obcích na území naší MAS

ní s ostatními místními akčními skupinami v Olomouckém kraji úspěšné. Vyhodnocení soutěže proběhlo v rámci setkání
partnerů CSV Olomouckého kraje, které
se konalo 16.-17. května v lázních Teplice
nad Bečvou.

Další ročník hasičské soutěže O pohár
MAS zavítal na území MAS Na cestě k prosperitě, o.s., kde v roce 2010 začala tradice
této soutěže. Hasičské sbory se sjely v sobotu 8. června na hřišti v Mořicích. Do klání v požárním útoku se přihlásilo celkem 27
družstev. Při slavnostním zahájení byli přivítáni přítomní zástupci obou českých
MAS, ale také předseda a další zástupci
slovenské MAS Sotdum a další starostové.
Soutěž zahájila přípravka domácích hasičů,
tedy děti ve věku 4 až 6 let, které těm dospělým ukázaly, že jim roste velká konkurence. Pro velký počet družstev se soutěžilo na jedno kolo. Z vítězství a putovního
poháru se nakonec radovali muži z Doloplaz a ženy z Němčic nad Hanou. Příští rok
se soutěž uskuteční na území MAS Sotdum.

Hudební festival Haná podruhé
Festival byl zahájen v sobotu 18. 5. ve
farním kostele v Dubanech. Vybrané
skladby Vaňhala, Mozarta nebo Michny z
Otradovic zazněly v podání umělců z
Epoque orchestra Prague pod vedením
dirigenta a varhaníka Spurného. Mistrovskou hru na fagot předvedli Roskovec a
Františ. Program byl doplněn recitací
duchovních textů v podání poslankyně Chalánkové, která
převzala záštitu
nad celým festivalem.
Sál
Lázní
Skalka se 27. 5.
ponořil do víru
tanga. V zajímavé
kombinaci
zvuků nástrojů akordeonu a violoncella
přednesli Nouzovský a Horák skladby
slavného argentinského skladatele Astora
Piazzolly. Profesor Horák předvedl znamenitou hru na bandoneon (knoflíkovou
tahací harmoniku).

Poslední květnový den přinesl tóny
ebenového dřeva a také nevšední povídání o hudbě. Na závěrečném koncertu
v sále zámku ve Výšovicích se představilo
Kvarteto Města Brna se sólisty Hlaváčem
(klarinet a saxofon), Slováčkem jr.
(klarinet) a Hanákem (kontrabas).
„Poprvé v historii „klasické“ hudby
vznikl
projekt
festivalu z přání
a tužeb obyvatelů obcí a měst
malebného
a
úžasného regionu Haná,“ vysvětluje nápad
umělecký ředitel
a
dramaturg
festivalu Františ.
Jeho slova potvrdila bohatá účast na všech koncertech.
Mimo tyto koncerty se festival představil
i ve městech Prostějov a Tovačov.
Tímto bychom rádi poděkovali všem
organizátorům a sponzorům za spolupráci.

Slavnostní zahájení lázeňské sezony a
žehnání pramenů Lázně Skalka
Lázeňská sezona byla 11. května úspěšně zahájena i přes nepřízeň počasí, na kterou byli pořadatelé připraveni. Prameny
žehnal P. Augustin Gazda OSB – převor
Rajhradského opatství, rodák ze sousedního Pivína. Kulturní program zahájil promenádní koncert v podání Dechového orchestru mladých ze ZUŠ Němčice nad Hanou. Divadelní společnost Větřák uvedla
hru Vražda v salónním coupé a na závěr
hrála country kapela Poslední kovboj. Děti
byly nadšené z výroby placek, které si samy
navrhovaly. Doprovodnou akcí byl jarmark
regionálních výrobků značky Haná regionální produkt.

Zpravodaj „OKOLO MAS“ k realizaci Strategického plánu Leader regionu Prostějov venkov 2007-2013 vydává Místní akční skupina
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Vážení čtenáři, byť se Vám může po přečtení tohoto čísla zdát, že jedna etapa končí, není to důvod k zoufání. Už nyní ale připravujeme novou strategii tak, aby naplnila Vaše požadavky a cíle. Tohoto procesu můžete být účastni i Vy.
Antonín Frgal, předseda správní rady

Plánujeme strategii pro další programovací období
Prostějov venkov o.p.s. zahájil přípravy
veřejného plánování strategie na období
2014-2020 s výhledem do roku 2022. Proč
plánujeme? Abychom zjistili potřeby regionu 25 obcí, ze kterých se v současnosti
skládá naše území. Na to abychom mohli
něco změnit, potřebujeme přesně vědět,
co nás trápí a odkud můžeme zajistit případnou pomoc. Proč jsme oslovili širokou
veřejnost? V rozvojových dokumentech
plánech obcí jsou často opomenuty aktivity neziskových organizací a zájmy podnikatelů a dalších důležitých aktérů.
Proto, aby se do strategie dostaly i
potřeby těchto zájmových skupin, jsme
Vás oslovili dotazníkem. Ten byl distribuován do všech obcí, některé obce si jej vytiskly i samy a také jste jej mohli vyplnit
v elektronické podobě na webových stránkách naší společnosti. Sešlo se nám celkem 291 vyplněných dotazníků.
Dotazníky byly slosovatelné a ze zisku

drobných cen se radovala paní Tesaříková a Hacurová, obě ze Seloutek a paní
Růžičková z Čehovic. Všem, kteří se zapojili do této fáze přípravy strategie děkujeme a doufáme, že s námi budou i nadále

Přestavení plánu příprav strategie ve Skalce 15. 3.

finanční podpory ze strukturálních fondů v
budoucnu Následovat bude několik kol
veřejných projednávání. První z nich již
proběhlo ve Vrbátkách a v Plumlově. Nad
tematickými
připomínkami
občanů
z regionu byly detailně probrány potřeby,
příležitosti, silné a slabé stránky a ohrožení regionu. Další projednávání se již bude
týkat formulace cílů a způsobu jejich dosažení.
Tento projekt „ISRÚ MAS Prostějov
venkov o.p.s." je realizován za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje Programu
obnovy venkova 2013 s předpokládaným
příspěvkem 123 000 Kč.

spolupracovat při připomínkování a dalším procesu. Děkujeme též paní Švecové,
ředitelce ZŠ Klenovice na Hané, za zapojení mládeže do přípravy strategie.
Co nás čeká? Náměty obyvatel jsme
seřadili do několika témat, která do jisté
míry odrážejí předpokládané rozdělení

Spolupracujeme v knihovnách - Kniha základ života
Projekt spolupráce Kniha základ života
si dal za cíl propojit knihovny obou zapojených místních akčních skupin (MAS
Prostějov venkov a MAS Střední Haná) a
udělat z nich místo pro setkávání lidí
v rámci společenských a vzdělávacích akcí
pro děti, mládež či seniory.
V rámci projektu bylo pořízeno zejména vybavení pro zapojené knihovny na
území obou partnerů. Necelý milion korun byl použit na nákup nového nábytku,
počítačového a programového vybavení, Snímek z přednášky pro seniory
knih, lisovacích strojů a uspořádání akcí

pro veřejnost a pro knihovníky. Dále byly
pořízeny moderní čtečky knih a zpřístupněny on – line knižní fondy tří knihoven na
obecních webech.
Projekt motivoval i ke společnému
setkávání veřejnosti různých věkových
kategorií. To se podařilo v rámci autorských čtení, tvořivých dílniček pro děti a
přednášek pro seniory. Důležitým bodem
projektu bylo setkání knihovníků a
workshop zaměřený na výměnu zkušeností, propagaci projektu a informacích o nových metodách v knihovnictví.

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

MAS Prostějov venkov o.p.s rozdělila poslední dotace z Leaderu

Podpořené projekty žadatelů z 6. výzvy

Poslední dotace ze „Strategického plánu Leader regionu Prostějov venkov 2007 - 2013“ mají své adresáty. V deváté a desáté
výzvě jsme rozdělili poslední finanční prostředky z dotace Leader Programu rozvoje venkova ČR. O dotace se v obou výzvách ucházelo celkem 30 projektů s požadavkem na dotaci 9,8 milionů Kč, přičemž pro letošní rok jsme rozdělovali částku ve výši 6,11 milionů Kč. V deváté výzvě jsme podpořili 11 a v desáté 8 projektů. Výběr projektů nebyl jednoduchý, především v rámci čtvrté fiche.
Musíme konstatovat, že žadatelé se postupem času vypracovali a připravují kvalitní a konkurenceschopné projekty. Pomoc hodnotitelům při rozhodování poskytuje i veřejná prezentace projektů, kde mají možnost se zeptat přímo žadatele na podrobnosti.
Pomocí projektů Leader se v našem regionu budují hřiště, vybavují školy a školky, opravují hasičské zbrojnice a pomáháme rozvíjet podnikání nejen v zemědělské sféře.
Podpořené projekty 9. výzvy
Název projektu
Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků
Nákup zemědělské techniky
Nákup traktoru a dopravníku
Fiche 4 Občanské vybavení a služby
Vybavení ZŠ a MŠ Myslejovice
Vybavení vodních skautů Vrbátky
Výměna oken, dovybavení Mateřské školy a zahrady v
Hrubčicích
Revitalizace sportovního areálu TJ SOKOL Plumlov
Obnova sociálního zařízení
Rozšíření využití hřiště TJ Sokol Dubany
Rekonstrukce šaten, vybavení a dětské hřiště FC Kralice
Fiche 6 Cestovní ruch
Ubytovna hypostanice
Fiche 7 Podpora drobného podnikání
Pořízení strojů pro přípravu na státní technickou kontrolu
Celkem
Podpořené projekty 10. výzvy
Název projektu
Fiche 2 Podpora nezemědělského podnikání
Výroba pelet - tvarovaných biopaliv
Nákup dodávkového automobilu Pickup
Fiche 4 Občanské vybavení a služby
Rekonstrukce stropu a výsadba zeleně
Zlepšujeme zázemí TJ Sokol Mostkovice
Zkulturňujeme prostředí školy a její okolí
Fiche 7 Podpora drobného podnikání
Pořízení nakladače a stavebního laseru
Pořízení mobilní plošiny a motorové pily
Nákup vybavení - olepovačka
Celkem

Žadatel

Místo realizace

Petr Hýbl

Dětkovice

208 500 Kč

Tomáš Vrba

Bystročice

980 000 Kč

Obec Myslejovice
VSTP o.s.

Myslejovice
Vrbátky

249 300 Kč
132 750 Kč

Hrubčice

249 930 Kč

Plumlov
Vícov
Dubany
Kralice na Hané

249 511 Kč
210 555 Kč
103 500 Kč
225 569 Kč

Obec Hrubčice
TJ SOKOL Plumlov, o.s.
Obec Vícov
TJ Sokol Dubany
FC Kralice
Miloslav Okleštěk

Klenovice na Hané

Žadatel

Místo realizace

Petr Růčka
Jitka Merčáková

Vrbátky
Krumsín

220 991 Kč
279 000 Kč

TJ SOKOL Kralice na Hané
TJ Sokol Mostkovice
Obec Mostkovice

Kralice na Hané
Mostkovice
Mostkovice

249 997 Kč
249 300 Kč
165 360 Kč

Cyril Přecechtěl
Tomáš Novický
Svatopluk Tesárek

Klenovice na Hané
Čehovice
Výšovice

Výzva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
Celkem

NNO
790 469 Kč
1 135 200 Kč
150 000 Kč
2 656 282 Kč
1 662 078 Kč
711 330 Kč
499 297 Kč
7 105 359 Kč

Podnikatel
1 000 000 Kč
800 000 Kč
2 015 737 Kč
1 008 268 Kč
3 208 040 Kč
1 445 356 Kč
2 569 100 Kč
1 455 321 Kč
12 046 501 Kč

Pořízení nakladače

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:
Celkové náklady:

Karel Zatloukal
Vícov
621 258 Kč
1 242 516 Kč

Pořízení nakladače včetně lžíce na lehké materiály a paletizačních vidlí. Žadatel
bude využívat stroj při realizaci vodovodních přípojek a jiných stavebních pracích.
Stroj je šetrný k životnímu prostředí
díky systému otáčení kol, který neničí travnaté nebo jinak upravené plochy. Inovativní je i tím, že uzvedne stejnou hmotnost,
jakou váží sám. Je malý, převáží se na vozíku připojeném za osobní auto. Lze na něj
napojit velké množství adaptérů.
Název projektu:

Pořízení strojů pro
obkladačství

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:
Celkové náklady:

Jaroslav Králíček
Kralice na Hané
34 200 Kč
61 705 Kč

1 200 000 Kč

Vladimír Zajíc

Za celé období let 2007 - 2013 bylo v rámci dotací Leader
Programu rozvoje venkova ČR podpořeno v MAS Prostějov
venkov celkem 63 projektů s finanční podporou v celkové
výši 35,726 milionů Kč. Tyto projekty byly zařazovány do
podporovaných oblastí, z nichž se nejvíce podpořených žádostí nacházelo ve fichi Diverzifikace činnosti nezemědělské
povahy (18 podpořených projektů), Občanské vybavení a
služby (15) a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (9).
Tabulka vlevo shrnuje přidělení finančních podpor dle
typu žadatele (vyjmuta je zrušená 7. výzva).
www.maspvvenkov.cz

Výšovice

Dotace

Název projektu:

Obec
6 129 709 Kč
3 175 800 Kč
1 085 283 Kč
1 649 705 Kč
63 200 Kč
1 641 070 Kč
709 785 Kč
165 360 Kč
14 454 552 Kč

180 600 Kč
3 990 215 Kč

Dotace

495 390 Kč
369 940 Kč
90 000 Kč
2 119 978 Kč
Celkem
6 920 178 Kč
5 311 000 Kč
2 035 283 Kč
2 015 737 Kč
5 314 255 Kč
3 271 240 Kč
4 748 504 Kč
3 990 215 Kč
2 119 978 Kč
35 726 390 Kč
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Zakoupením strojů (velkoformátové řezačky na
dlažbu a nivelačního stroje) rozšířil živnostník nabídku
služeb ve stavebnictví a obkladačství. Přizpůsobil se
trendu používání velkoformátových dlažeb a obkladů
v novostavbách.
Stroj umožní řezání dlažby až o rozměrech 125 cm a síle 11 mm. Oproti stávajícímu řezání flexou je nový stroj šetrný k životnímu prostředí právě odstraněním prašnosti, kdy řeže pod kapalinou. Umožňuje řezat hrany pod úhlem 45 stupňů. Pokládání dlažeb těchto rozměrů je velmi náročné na přesnost, kterou zajistí zakoupený
nivelační stroj - prostorový laser se stativem.
Název projektu:

Zkvalitnění ubytování v Lázních Skalka

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:
Celkové náklady:

Obec Skalka
Skalka
63 200 Kč
168 618 Kč

Stalo se ...
Kralecky klebete
Hanácký soubor písní a tanců KLAS společně se svými dětskými soubory KLÁSEK a
KLÁSEČEK z Kralic na Hané 8. června připravil bohatý program pro návštěvníky
Kraleckych klebet. V zámeckém parku
v Kralicích na Hané spatřili diváci i rekonstrukci pravé hanácké svatby. Hostovaly
zde soubory z Velké Bystřice ROVINA, Haná
a Malá Haná a soubor Šafrán z Jablonce
nad Nisou.
Na kole za poznáním regionu MAS
V sobotu 8. 6. 2013 se konala tradiční
akce Na kole za poznáním regionu. Tentokrát byl start i cíl ve Výšovicích. Šedesátka
cyklistů měla možnost vydat se na jednu z
nabízených tratí o délce 13 nebo 27 km. V
zámeckém parku ve Výšovicích byl připraven doprovodný program - Zámecká kapela z Nezamyslic, skákací hrad, prodejní výstava prací žáků SŠ Jistota o.p.s., prohlídka
automobilů Automechaniky Prostějov.
Vyvrcholením akce byly letové a lovecké
ukázky dravců a sov Seiferos.

Vítonické hody v Kralicích na Hané

Do lázní byly zakoupeny kvalitní
postele z masivu s rošty a matracemi.
Přímo pro potřeby lázní Skalka byl naprogramován v rámci projektu rezervační a ubytovací software, který umožňuje objednávání ubytování, jednotlivých kůr i sestavení zákaznických balíčků.
Program také hlídá volné kapacity
ubytování, lázeňských kůr a masáží a
umožňuje sestavovat statistiky návštěvnosti.

www.maspvvenkov.cz

Občanské sdružení Kralice připravilo 15.
června v Sokolském parku pro své spoluobčany příjemný odpolední program v rámci
Vítonických hodů. O zábavu dětí se postaral Cirkus Levitare s představením Klaun a
žonglér. Své vystoupení předvedl i Hanácký
soubor písní a tanců KLAS z Kralic na Hané.
Bohatý kulturní program doplnil kouzelník
a večerní zábava s laserovou show.
V průběhu odpoledne byli taktéž vybráni
vítězové tradičních soutěží. Nejlepší soutěžní koláč upekl pan Koleňák a nejlepší
slivovici do soutěže přihlásil pan Králíček.
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