
 

 

V současné době končí jedna etapa naší činnosti, která byla spjatá s programovacím obdobím EU na 
roky 2007—2013 a pracujeme na přípravě dalšího programovacího období na léta 2014—2020. Bě-
hem uplynulých šesti let bylo prostřednictvím MAS rozděleno 29,4 mil. Kč a podpořeno bylo celkem 
70 projektů pro obce neziskové organizace a podnikatelské subjekty.  Věříme, že je naše práce vidět a 
zrealizované projekty přispívají k celkovému rozvoji zdejšího regionu. V rámci plánování nového pro-
gramovacího období bychom vás rádi požádali o pomoc a o vyjádření vašeho názoru. Součástí tohoto 
zpravodaje je krátký dotazník určený obyvatelům Hornolidečska, tedy vám. Vaše názory nám pomo-
hou lépe a realisticky zpracovat nový strategický plán, který bude určujícím dokumentem pro rozvoj 
regionu na příštích 6 až 8 let. Věnujte prosím proto chvilku svého času vyplnění dotazníku. Vyplněný 
dotazník prosím odevzdejte na svém obecním úřadě (sběr dotazníků potrvá do konce září 2014).  

Za vaši aktivitu děkuje pracovní tým MAS Hornolidečska. 

Vážení občané Hornolidečska, opět po delší době jsme vydali náš zpravodaj, který informuje o naší činnosti a našich záměrech. 
Tento výtisk je speciální svojí přílohou, tedy dotazníkem. Tento dotazník je jednou z forem přípravy na nové programovací ob-
dobí 2014—2020 a jeho výsledky budou zapracovány do nové strategie rozvoje našeho území. Minulé programovací období je 
za námi a tak je na čase trochu bilancovat. Konkrétní čísla o projektech a rozdělených prostředcích se dočtete ve zpravodaji,  
alespoň ve zkratce bych rád  činnost naší MAS zhodnotil. V uplynulých 7 letech jsme toho stihli opravdu hodně, pomáhali jsme 
obcím, místním podnikatelům a neziskovkám realizovat jejich potřeby, realizovali jsme také projekty spolupráce s jejich výsled-
ky, především v podobě knihy pohádek jste se jistě setkali. Podíleli jsme se i na dalších aktivitách regionu a také jsme se snažili 
naše Hornolidečsko zviditelnit formou propagace na veletrzích cestovního ruchu. Věříme, že je naše práce důležití a pro region 
prospěšná. I v budoucnu chceme hrát významnou roli při rozvoji regionu a pomáhat ve zlepšování života místních obyvatel. 
Naším hlavním nástrojem jsou finanční prostředky z fondů EU, jejichž prostřednictvím chceme region posouvat stále dál. Jsme 
si vědomi stále trvajícího deficitu v oblasti naší propagace a rádi bychom, aby v budoucnu každý obyvatel Hornolidečska, věděl 
o Místní akční skupině Hornolidečska a jejích aktivitách. I to je jedna z výzev pro nové programovací období.    
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PŘÍPRAVA NOVÉ STRATEGIE 

Již v minulosti jsme vás informovali o projektu spolu-
práce, který byl zaměřen na vytvoření regionální znač-
ky pro označení místních produktů. Tento projekt je 
úspěšně finančně ukončen a můžete se tak setkávat s 
výrobky s označením „Pravé valašské“. V současné 
době máme za sebou dvě certifikační kola, ve kterých 
získalo značku celkem 25 výrobců a producentů. Bě-
hem loňského a letošního roku bylo možné se setkat s 

certifikovanými výrobky především na farmářských trzích v regionu a 
v této praxi budeme i nadále pokračovat. V poslední době se také 
začínají objevovat prodejny se specializací na regionální produkty, 
kde je také možné sehnat některé výrobky nesoucí značku „Pravé 
valašské“. V rámci projektu bylo vybráno logo a název značky. Naším 
cílem bylo další rozšíření aktivit v rámci regionální značky za pomoci 
nového projektu spolupráce, tento projekt však nebyl podpořen. I 
tak ale dále pokračujeme v aktivitách vedoucích ke zlepšení povědo-
mí o značce a certifikaci nových výrobců. Věříme, že se nám podaří 
pomoci místním výrobkům a přesvědčit zákazníky, že se vyplatí kupo-
vat místní výrobky. Více o značce najdete na webu 
www.pravevalasske.cz 

REGIONÁLNÍ ZAČKA PRAVÉ VALAŠSKÉ 

ÚVODNÍ SLOVO  

V TOMTO ČÍSLE  

NAJDETE: 

 

 Dotazník ke strategii 

 Regionální výrobky 

 Obce naší MAS 

 Zajímavé projekty 

 Naši členové 

 Zhodnocení činnosti 

 Informace o 9. výzvě 

 Projekt spolupráce 

manažer MAS Hornolidečska  Ing. Stanislav Petřík  

Z činnosti naší MAS 

V roce 2014 se naše MAS aktivně připravuje na nové plánovací 

období. Kromě účasti na vzdělávacích seminářích a diskuzních fó-

rech se také věnujeme hodnocení stávající činnosti a celkové analý-

ze regionu. V minulém roce byla vyhlášena 9. výzva o níž se dozvíte 

v samostatném článku. Během loňského roku jsme také uzavřeli 

projekt regionální značky a v současné době pracujeme na jednom 

projektu spolupráce, který se týká tragické historie našeho regionu, 

konkrétně vypálených míst—Vařákovy paseky a obce Prlov. Na 

tomto projektu pracujeme ve spolupráce se základními školami a 

výstupem bude kniha, mapující vypálené místa v ČR. Ve spolupráci 

se Sdružením obcí Hornolidečska se nám podařilo získat hasičskou 

techniku pro dobrovolné hasiče, která už slouží svému účelu a pra-

cujeme také na přípravě projektové dokumentace k plánované 

cyklostezce.. Rok 2014  je pro nás specifický, jelikož přichází nové 

programovací období a pro nás všechny i nové výzvy k rozvoji regi-

onu. Věříme že i díky vaší spolupráci se nám podaří tuto výzvu ma-

ximálně využít. 



 

 

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY— POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU MEZISTĚN PRO VČELAŘSKÝ KROUŽEK 
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 V roce 2013 proběhla další a v tomto programovacím období pravděpodobně poslední výzva na předkládání projektů, v pořa-

dí již devátá a zároveň poslední v programovém období 2007—2013. Rozděleno bylo téměř 6 milionů korun a podpořeno bylo 

celkem 18 projektů. Tentokrát byla výzva otevřena všem žadatelům a odpovídá tomu i struktura žadatelů. 7 projektů  podaly 

podnikatelské subjekty, 6 projektů podaly obce a 5 projektů bylo z řad neziskových organizací. Nejvíce projektů se sešlo v 

rámci FICHE 2  Občanské vybavení a služby, kde spadají projekty jak obecní, tak projekty neziskových organizací.  Tradičně byl 

velký zájem o projekty podnikatelských subjektů v rámci FICHE 5 Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel, 

kterých bylo podáno celkem 6. Celkově tak bylo do regionu z dotačních prostředků získáno 6 256 997 Kč a společně s vlastním 

podílem žadatelů bylo nebo bude investováno celkem 8 634 143 Kč. V rámci 9. výzvy byly podpořeny především projekty za-

měřené na činnost spolků působících v obcích, které získaly prostředky na nové vybavení nebo na úpravu zázemí. Mezi podni-

katelskými subjekty byl zájem o dotace na pořízení technického vybavení, ale také na úpravu či zřízení provozoven. Podrobný 

přehled realizovaných projektů je uveden v tabulce níže. 

INFORMACE O 9. VÝZVĚ MAS HORNOLIDEČSKA 

V rámci zatím poslední výzvy se sešlo rekordních 17 projektů. Jedním z nich byl také projekt 
s výše uvedeným názvem. Žadatelem projektu byla Základní organizace Českého svazu vče-
lařů Francova Lhota. Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro včelařský kroužek, 
který je zaměřen na děti a mládež. Hlavní součást projektu představovalo pořízení zařízení 
na výrobu mezistěn, aby se děti naučily pracovat s touto základní včelařskou pomůckou.  
Součástí projektu bylo také pořízení potřebného příslušenství k výrobě mezistěn a práci se 
včelami a s medem. Včelařský kroužek ve Francově Lhotě navštěvuje 20 dětí z Francovy 
Lhoty a z Valašské Senice, jsou rozděleny do dvou kategorií—mladší a starší. V poslední 
době zájem o včelařství roste a je to znát také na zájmu o účast v kroužku. Členové a členky 
toho z Francovy Lhoty se pravidelně zúčastňují i soutěží jak u nás, tak na Slovensku. Kromě 

samotné práce se včelami se děti učí i následné zpracování včelích produktů např. pečením medových perníků, výrobou svíček 
apod. Celková cena projektu činila 294 000 Kč, dotace pak byla ve výši 264 600 Kč.  

PŘEHLED PROJEKTŮ 9. VÝZVY 

Žadatel Název projektu Celková cena Dotace 

Obec Valašské Příkazy Úprava středu obce Valašské Příkazy 323 320 290 988 

Obec Lidečko Rekonstrukce domu zpracování ovoce - moštárna 225 000 202 500 

TJ SOKOL Valašská Polanka Sokol Valašská Polanka - centrum mládežnického fotbalu 220 500 198 450 

ZO ČS včelařů Francova Lhota Zařízení pro výrobu mezistěn pro včelařský kroužek 294 000 264 600 

Střelná Zázemí pro spolkový život v obci Střelná 421 400 379 260 

Obec Prlov Obnova fasády budovy OÚ a KD v Prlově 295 000 206 500 

Obec Horní Lideč Stavební úpravy sociálních zařízení OÚ Horní Lideč 290 000 203 000 

ZO ČZS Seninka Sušte ovoce valaši! 230 000 207 000 

Obe  Valašské Příkazy Oprava budovy obecního úřadu 349 843 314 859 

Farnost Francova Lhota Dům kardinála Štěpána Trochty - muzeum, soc. zázemí 553 000 497 700 

Českobratrská církev      
evangelická Pozděchov Úprava objektu evangelického kostela v Pozděchově 570 000 285 000 

JRZ, s.r.o. Modernizace strojového vybavení 104 000 786 500 

JURÁŇ, s.r.o. Pořízení techniky na zemědělskou činnost 780 400 390 200 

IQ Budovy, s.r.o. Inteligentní domov - nekonečné možnosti 165 680 82 840 

Marie Smetanová Zřízení cukrářské výroby ve Valašské Senici 832 000 457 600 

Jiří Fusek Stavební úpravy truhlářské dílny 995 000 497 500 

Jiří Baroš Pořízení štěpkovače na zpracování dřeva 990 000 495 000 

Celkem   7639143 5759497 



 

 

KRÁTCE Z REGIONU 

Starostové z česko-slovenského pomezí se vydali na cyklovýlet 

Cyklistickým výletem do slovenské Vydrné byl na konci července v Horní Lidči 
zahájený projekt příhraniční spolupráce "Projell jsem Púchovskou dolinu a Hor-
nolidečsko". Na kola usedli téměř všichni starostové dvaadvaceti obcí Horno-
lidečska a Púchovské doliny. Na vyjížďku  ovšem mohl kdokoliv, kdo má rád 
cyklistiku nebo rád poznává nová místa a milovníků kol sešlo téměř devadesát. 
Své zástupce tu měli nejen valašské obce Lidečko, Horní Lideč, Valašská Senice, 
Střelná, ale i spřátelené obce Dohňany, 
Lysá pod Makytou, Mestečko, Zariečie, 
Vydrná, Lúky a Lazy pod Makytou. ,“ Hlav-
ním smyslem projektu je podpora rozvoje 
turistiky, sportu, zdravého životního stylu, 
a také zvýšení turistické atraktivity obou 
regionů. Projet nebo projít Hornolidečsko 
a Púchovskou dolinu můžete až do konce 
prázdnin. Krása přírodních a turistických 
památek obou regionů určitě za to stojí. 
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Plánujeme výstavbu cyklostezky 

Již několikrát jste se mohli v médiích setkat s informací, že jedním z velkých 
společných záměrů na Hornolidečsku je vybudování nové cyklostezky ze Sloven-
ska, přes Valašské Klobouky až do Ústí, kde se napojí na stávající cyklostezku 
Bečva. V současné době probíhají pro-
jekční práce na této cyklostezce a je 
tvořena projektová dokumentace. Úkol 
je to náročný a hledání vhodných tras a 
technických řešení stojí nemalé úsilí, 
přesto věříme, že se vše zvládne a již v 
následujícím programovacím období 
(2014—2020) se nám podaří získat pro-

Představujeme naše členy 

MOTO—CLUB Horní Lideč 

Myšlenka založit Moto club vznikla v roce 2006 při 
cestě budoucích zakladatelů do Rumunska a na 
Ukrajinu.  Po prvotním nápadu a po několika ne-
formálních setkáních a srazech vzniklo v roce 2010 
oficiální občanské sdružení s názvem Moto—club 
Horní Lideč. V současné době má moto klub 30 
registrovaných členů a celou řadu příznivců a sym-
patizantů. Výsadní postavení z hlediska používané 
techniky má tovární značka JAWA, která je také 
součástí neoficiálního názvu sdružení. Mezi hlavní 
aktivity patří pořádání motorkářských srazů a spo-
lečných vyjížděk. Členové moto klubu jsou však 
aktivní nejen uvnitř, ale i navenek a podílejí se buď 
organizací nebo účastí na  kulturním a společen-
ském životě obce, například pořádáním masopust-
ního průvodu nebo aktivní účastí na obecním dnu, 
apod. Pod hlavičkou moto klubu bylo jejich členy 

navštíveno již 
15 evropských 
zemí  např. 
Pobaltské stá-
ty, Finsko, či 
státy východní 
Evropy, ale i 
Německo nebo 
Chorvatsko 

OBCE NAŠÍ MAS—LAČNOV 

Obec Lačnov se rozkládá v údolí mezi dvěma větvemi podhůří Vizovických vrchů na ploše 1530 ha a žije v ní kolem 900 obyva-
tel. První písemná zpráva pochází z roku 1422, kdy zapsal král Zikmund Miroslavovi z Cimburka kromě jiných obcí i Větší a Men-
ší Lačnov. Historickou památkou v obci je roubená usedlost čp. 13, rozložená kolem čtverhranného dvora, se studnou s oko-
vem, datovaná na trámu do roku 1811. Součástí usedlosti je obytný dům, chlév se seníkem, stodola a komora. Na okraji obce 
stojí moderní kostel Panny Marie, královny nebe a země. Jeho základní kámen byl položen v roce 1968, ale po dokončení ne-
směl být přes 20 let z ideologických důvodů využíván. Vysvěcen byl teprve 13. 10. 1991. Přírodní památkou se v Lačnově stala 
louka západně od školy, na níž se vyskytuje silně ohrožený šafrán bělokvětý. Další přírodní památkou je lokalita po obou březích 
potoka Smolinky. Typický je pro ni krajinný ráz s drobnými políčky po vrstevnicích, drobnými lesíky a přirozeně meandrujícím 
potokem. Milovníci přírody mohou poznávat kraj na pěších túrách i při vyjížďkách na kolech či na koních, široká je také nabídka 
pro lyžaře i běžkaře. Nad obcí se rozkládají Trčkovy skály, vyhledávané nejen horolezci, ale také turisty a cykloturisty, kteří mo-
hou po hřebenech směřovat dále do Vizovických vrchů. V obci se nachází soustava tří rybníků a rybářské středisko, které na-
vštěvují rybáři ze širokého okolí. V obci jsou pro návštěvníky a turisty nabízeny ubytovací možnosti v Rybářském domově a pří-
rodním kempu. 



 

 

MAS Hornolidečska, o.s. 
Lidečko 467 
756 15 Lidečko 

Předseda: Ing. Vojtěch Ryza 

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

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

Zpravodaj k realizaci Strategického plánu LEADER: STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS HORNOLIDEČSKA NA OBDOBÍ 2007-2013. Vydává Místní akční skupina 
Hornolidečska, o.s., sídlo Lidečko 467, 756 15 Lidečko, tel. 604 628 026, www.mashornolidecska.cz, IČ 26676109. Připravili Stanislav Petřík 
(petrik@mashornolidecska.cz) a Aleš Lahoda (lahoda@mashornolidecska.cz). Náklad: 5000 Ks 
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Jak bylo řečeno na úvodní stránce, chýlí se k závěru stávající progra-

mové období 2007—2013 a je načase vám ve zkratce přiblížit výsled-

ky naší práce v tomto období. S čerpáním dotací se začalo v roce 

2008, kdy byla vyhlášena první výzva k předkládání projektů. Celkově 

bylo do dnešního dne vyhlášeno 9. výzev a podpořeno bylo celkem 69 

projektů, které jsou již hotové nebo v realizaci. Rozděleno nebo přislí-

beno bylo celkově 28 934 

746 Kč. Naše MAS podporo-

vala především menší pro-

jekty obcí, podnikatelů, 

neziskových organizací a 

zemědělců.  Poměr čerpání 

jednotlivých subjektů je 

uveden v přiloženém grafu. 

Průměrná cena dotace na 

jeden projekt se pohybovala 

kolem 400 000 Kč. U obcí a 

neziskových organizací byly 

podporovány především aktivity místních sdružení a spolků na dobu-

dování zázemí nebo pořízení vybavení. Podnikatelé čerpali dotace 

především na pořízení nových technologií nebo na úpravy provozo-

ven. Zemědělské subjekty čerpaly dotace především na techniku. 

Kolik dotačních prostředků šlo do jednotlivých sektorů ukazuje níže 

uvedený graf. Kromě projektů žadatelů z regionu byla MAS sama 

předkladatelem 

projektů a to v 

oblasti národní 

spolupráce 

MAS, kde se 

nám podařilo 

realizovat cel-

kem 4 projekty s 

regionálním 

významem. 

První podpořený projekt byl zaměřen na kulturní dědictví a díky fi-

nanční podpoře EU se podařilo pro obce Hornolidečska získat více než 

200 ks lidových krojů. Dalším výsledkem projektu spolupráce bylo 

vydání knihy pohádek a pověstí z Hornolidečska, kterou snad máte 

také domy. Třetím úspěšným projektem byla podpora regionálních 

výrobků a vytvoření regionální známky „Pravé valašské“ o které se 

píše na úvodní straně. Zatím posledním podpořeným projektem spo-

lupráce je projekt s názvem „Historie vypálených obci, aneb „Znáte 

nás?““, který má za cíl připomenout tragédie 2. světové války, která 

se tragicky dotkla i našeho regionu.  Jak vidíte naše činnost byla velmi 

pestrá a nestačil by celý zpravodaj na popis našich aktivit v uplynulém 

období. Věříme, že se s výsledky naší práce setkáváte i ve vašich ob-

cích a že se nám podaří v příštím programovacím období dále rozvíjet 

náš region, a to i s vaší pomocí.  

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MAS V LETECH 2007—2013 

V současné 

době naše MAS 

realizuje další 

projekt spolu-

práce s názvem 

„Život a historie 

vypálených 

obcí, …“. Jak už 

název napoví-

dá, projekt se 

zaměřuje na místa tragických událostí 2. světové války na úze-

mí 4 místních akčních skupin. Jsou to: MAS Hlinecko, o.s. 

(vypálená obec Ležáky- dnes Obec Miřetice), MAS Hornolideč-

ska o.s. (vypálené obce Prlov, Lačnov), MAS Ploština (vypálená 

obec Ploština- dnes Drnovice), MAS Šumperský venkov 

(vypálená obec Český Malín- dnes Nový Malín), a ještě dvě 

obce - obec Luká (vypálená obec Javoříčko) a obec Tršice 

(vypálená obec Zákřov). Projekt je zaměřen především na děti 

a má jim připomenout události, které se tragicky zapsaly do 

historie našeho národa. Trvalou hodnotou by mělo být pově-

domí dětí o těchto událostech a  další předávání informací. 

Děti z jednotlivých základních škol navštívily některou z vypále-

ných obcí a pak jako hostitelé přijali děti z jiné školy na svém 

území. Součástí návštěv byla vždy historická přednáška pana 

doktora Kincla z AV ČR a svědectví pamětníka, který byl pří-

mým účastníkem dané tragédie. Děti mají nyní za úkol zpraco-

vat literární, výtvarnou nebo fotografickou formou jejich po-

hled na konkrétní událost a tyto materiály pak budou použity k 

vydání knihy, která zmapuje osudy jednotlivých míst pohledem 

dětí. V současné době jsou za námi všechny exkurze a děti již 

dokončily své úkoly. Během léta by měl být vytvořen koncept a 

obsah knihy a na listopad je naplánováno setkání všech zapo-

jených škol, kde bude hotová kniha prezentována. Celkový 

rozpočet projektu činí 1 460 000 Kč. 
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