
10. výročí vzniku MAS Pobeskydí
 „Děkujeme všem za dosavadní podporu a těšíme se na společnou práci v příštích letech.“

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Hra čísel

Záměr/Fiche Program typu LEADER Poskytnutá dotace (počet projektů)

Příroda a lidé Pobeskydí – zdroj bohatství v regionu LEADER ČR 2004 4,6 mil. Kč (5)

Pobeskydí – místo pro život LEADER ČR 2005 5,2 mil. Kč (8)

Pobeskydí – tradicemi k budoucnosti LEADER ČR 2006 2,7 mil. Kč (5)

Integrovaná územní strategie rozvoje venkova
LEADER+ (Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství podopatření 2.1.4)

20,8 mil Kč (19)

Občanská vybavenost

LEADER (Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, 
opatření IV.1.2)

35,5 mil. Kč (36)

Kulturní dědictví a tradice 8,7 mil. Kč (11)

Rozvoj zemědělského podnikání 8,3 mil. Kč (22)

Cestovní ruch 4,4 mil. Kč (7)

Životní prostředí a infrastruktura 23,9 mil. Kč (27)

Stručná historie MAS Pobeskydí
První setkání k podivnému uskupení „místní akční skupina“ se začala objevovat již 

v roce 2002. Myšlenku založení místní akční skupiny na území Beskyd a podbeskyd-
ského venkova okolo Frýdku-Místku přinesl pan Karel Baron. Společně místní „akční“ 
starostové, podnikatelé a představitelé neziskového sektoru tuto ideu přeměnili ve 
skutečnost a  24. března 2004 byla založena Místní akční skupina Pobeskydí - zájmo-
vé sdružení právnických osob. Původně měla MAS Pobeskydí 12 členů a územně pů-
sobila ve čtyřech mikroregionech od poklidných vod Těrlické a Žermanické přehrady 
přes zelená údolí řek Stonávky a Morávky až po horské hřebeny Beskyd na Frýdlant-
sku. Postupně se území působnosti Pobeskydí rozšířilo o další obce a města v povodí 
Ondřejnice a severních karvinských revírů. Využití bohatství krajiny Pobeskydí, jako 
místa pro dobrý život a poctivou práci, bylo a je naším dlouhodobým úsilím a tato 
snaha se jako červená nit táhne všemi záměry a strategiemi MAS Pobeskydí, které 
od roku 2004 vznikaly.

Jako jedna z mála místních akčních skupin v ČR jsme se zapojili do všech programů 
typu LEADER od LEADER ČR (2004, 2005, 2006) financovaného ze státního rozpočtu 
a LEADER+ (podopatření 2.1.4 Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkč-

ní zemědělství) spolufinancovaného EU až po tzv. velký LEADER v Programu rozvoje 
venkova 2007-2013. Od roku 2004 bylo vyhlášeno 15 výzev k předkládání žádostí 
a podpořeno cca 140 projektů s celkovou výší dotace přesahující 110 mil. Kč.

Prací zaměstnanců místní akční skupiny nebyla pouze administrace projektů 
v programech typu LEADER (i když se jedná o stěžejní činnost), ale také publikační 
a přednášková činnost zaměřená na práci a poslání MAS, principy LEADER, rozvoj 
území a prezentace příkladů dobré praxe z našeho území. Významným přínosem 
bylo i poradenství v oblasti projektového managementu a strategického plánová-
ní. Jako jedna z prvních MAS jsme se rovněž podíleli na vytváření institucionálního 
prostředí pro fungování místních akčních skupin na celostátní úrovni. Měli jsme své 
zastoupení v řadě pracovních skupin a po založení Národní sítě místních akčních sku-
pin České republiky i v jejích orgánech.

U příležitosti 10. výročí rekapitulujeme úspěchy i neúspěchy, vzpomínáme na za-
čátky a přejeme všem, kteří byli, jsou a budou součástí MAS, mnoho úspěchů a sil do 
příštích let poctivé práce v našem Pobeskydí.



Nový impuls pro místní hospodářství
Zdejší hory, lesy a pole odjakživa dávaly nesnadné živobytí, ale odhodlaní zdejší lidé se nenechali porazit. LEADER 

ČR i LEADER+ nabízel těmto lidem vhodnou podporu v jejich úsilí rozvíjet místní hospodářství od zemědělství po 
cestovní ruch.

Iceland Vault ve Vělopolí

Zatravněné přístřeší p. Ing. Aleše Stebela (dotace 1 500 tis. Kč) nabízí návštěvníkům z blízka i dalekých zemí nejen 
jedinečné ubytování pro golfisty z nedalekého golfového areálu, příjemné „sklípkové“ posezení pro milovníky vína 
a dobré společnosti, ale také kouzelné dobrodružství v Hobitím doupěti.

Peletky, štěpka, šťovík – biomasa v Pobeskydí
První prioritou MAS Pobeskydí bylo téma biomasy – obnovitelného zdroje energie. Spojovalo v sobě využívání 

místních zdrojů a potenciál spolupráce zemědělců, zástupců obcí i místních obyvatel. Na toto téma se zaměřil 
LEADER ČR 2004 a využívání obnovitelných zdrojů energie bylo podporováno i v dalších letech.

Využití štěpky pod Ondřejníkem

Ing. Jan Kopčák se dlouhodobě zabývá zdravým a přírodě blízkým životem. Ve svém jablečném sadu a blízkém okolí 
si nasbírá větve a větvičky, které pomocí malotraktoru a štěpkovače (dotace 328 tis. Kč) přemění na štěpku. Štěpkou 
vytápí svůj penzion, kde si hosté mohou pochutnat na jeho jablíčkách a na zahrádce pohladit ovečky.

„Tímto projektem jsem začal využívat 
biomasu a  pokračuji v  tom dodnes. Vě-
řím, že energetické využívání biomasy má 
na venkově budoucnost.“ Ing. Jan Kopčák

 „To bylo poprvé, co jsem mohl trénovat 
odpaly přímo ze střechy apartmánu“ 

golfový turista

Modernizace technologie pěstování energetických plodin Modernizace technologie zemědělské společnosti  
TOZOS spol. s r.o.

Pěstování a sklizeň biomasy v Družstvu Raškovice Lyžařské centrum v Pstruží Petra Mikesky

Nákup zemědělského stroje na zpracování šťovíku Zkvalitnění chovu krav Gustava Kotajného



Smáli se nám, že jsme tak naivní 
Jsem velice rád, že jsem se mohl účastnit osobně, spolu s dalšími aktivními lidmi, 

na založení a následné činnosti Místní akční skupiny Pobeskydí, která v letošním roce 
oslavuje 10 let svého úspěšného trvání. Dnes se může někomu zdát, že založení orga-
nizace není složitou záležitostí, avšak v případě místních akčních skupin to opravdu 
jednoduché nebylo. Bylo to dáno tím, že MAS se měly stát organizací, která za fi-
nanční podpory státu a Evropské unie měla sama stanovovat strategie rozvoje vy-
mezeného území a rozhodovat o dotacích na jednotlivé projekty. Poprvé v historii se 
tak objevila možnost rozhodovat o podpoře projektů přímo v lokalitě, ve které budou 
realizovány. Málokdo v době před rokem 2004 věřil, že se tento záměr podaří a tak 
bylo docela těžké získat dostatek subjektů pro členství v místní akční skupině. Ještě 

si dobře vzpomínám, jak se nám někteří účastníci přípravných seminářů a jednání 
v letech 2002 a 2003 smáli, že jsme tak naivní a věříme, že se to opravdu uskuteční.

Specifickou podmínkou pro činnost místních akčních skupin byla skutečnost, že 
pokud se chtěly ucházet o finanční podporu na rozvoj ve vymezeném venkovském 
území, musely pro tuto činnost využívat metodu LEADER. Metoda LEADER se v EU 
používala již několik let a záměrem bylo, aby se aplikovala i v nově přistoupivších 
zemích. Samotné slovo „LEADER“ je zkratkou francouzského názvu „Propojování akcí 
hospodářského rozvoje venkova“. Výhodou pro vznik naší místní akční skupiny bylo, 
že touto metodou (i když se nevědělo, že se jí říká LEADER) se v území již pracovalo 
a subjekty zakládající MAS měly v této oblasti značné zkušenosti. Příkladem, kdy se 

metoda LEADER vzorově uplatnila, byl rozsáhlý a úspěšný projekt revitalizace areá-
lu zkrachovalé zemědělské společnosti TRANAGRO, a.s. Při realizaci tohoto projektu 
se od roku 1999 formovaly první zárodky vzniku místní akční skupiny. Konkrétním 
výstupem tohoto projektu byl pak vznik cca 350 nových pracovních míst v obci, 
která měla asi 1 000 obyvatel. Nezanedbatelným výsledkem projektu bylo získání 
zkušeností s uplatňováním partnerství a spolupráce veřejného sektoru se soukro-
mým sektorem. Účastníci projektu pak tyto zkušenosti úspěšně uplatnili při založení 
a následné činnosti MAS Pobeskydí. Zrod MAS Pobeskydí tak představuje originální 
a jedinečnou událost, kdy MAS se začala formovat při realizaci projektu se značným 
kladným dopadem na venkovský prostor. V drtivé většině vzniku ostatních MAS tomu 
bylo naopak. Nejdříve byly založeny místní akční skupiny, které až následně iniciova-
ly a realizovaly rozvojové projekty.

Měl jsem tu čest vykonávat od založení MAS Pobeskydí až do konce roku 2013 
funkci předsedy statutárního orgánu – programového výboru. Je to tedy skoro těch 

deset let existence MAS. Myslím, že za tu dobu se skutečně podařilo navázat partner-
ství a spolupráci mnoha subjektů v území působnosti MAS i osobních a přátelských 
kontaktů se starosty, podnikateli i aktivisty neziskových organizací. Nezanedbatel-
nou skutečností je i to, že se nám podařilo zajistit ekonomickou soběstačnost MAS 
bez zatížení členů vysokými členskými příspěvky, které často v jiných místních akč-
ních skupinách činí statisícové částky ročně. Za to lze poděkovat zejména bývalým 
i současným zaměstnancům MAS, kteří při náročné administraci projektů LEADER 
zpracovávali navíc projektové žádosti a jiné rozvojové projekty, koncepce a studie 
v rámci komerční činnosti.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na výsledcích naší místní 
akční skupiny, všem bývalým i současným členům orgánů MAS a bývalým i součas-
ným zaměstnancům za spolupráci a popřát do budoucna Místní akční skupině Pobe-
skydí hodně úspěchů.

Ing. Oto Onderek – dlouholetý předseda a ředitel MAS Pobeskydí, zakladatel



Pobeskydí místo pro společný život
Po dlouhém období normalizačního spánku se místní společnost začíná probouzet, objevovat zapomenuté 

tradice a rozvíjet komunitu. Spolková činnost, sport a volnočasové aktivity, společenský život i občanská vybavenost 
tvoří další široký okruh podporovaných projektů v LEADERu ČR a LEADERu+.

Konference rodin v Čeladné

V krásném prostředí Beskyd v Čeladné se uskutečnila čtvrtá, dnes již tradiční, konference rodin pořádaná 
Frýdeckým seniorátem Slezské církve evangelické a. v. (dotace 295 tis. Kč). V rámci konference byl zajištěn zajímavý 
program pro celé rodiny i děti od přednášek a debat po hry a zábavu.

„Příjemné setkání, poučení, milí lidé 
i změna všedního stereotypu“ 

paní Irena, účastnice

Společenská místnost v Třanovicích

Těrlické fotbalové hřiště

Moštárna zahrádkářů z Vyšních Lhot

Krásné vesničky jako z pohádky
Od roku 2007 se podpora MAS Pobeskydí zaměřuje na 5 hlavních témat. Jedním z nich je infrastruktura a životní 

prostředí. Zlepšení vzhledu vesnic, obnova a péče o veřejná prostranství byly předmětem řady podpořených projektů 
v LEADERu 2007-2013.

Veřejné prostranství v centru Třanovic

Třanovice se z tiché a zapomenuté vesničky během 90. let (a začátku 21. století) staly díky velkému úsilí místních 
obyvatel, podnikatelů, spolků a vedení obce živou a podnikavou vesnicí. Projekt zaměřený na prostranství před 
obecním úřadem (dotace 1 437 tis. Kč) je jedním z mnoha projektů zaměřených na vzhled obce a bezpečnost jejích 
obyvatel, které se realizovaly v posledních letech.

„Upravený střed obce lahodí oku, nepři-
náší bláto na botách ani návštěvníkům 
obecního úřadu ani pacientům stomato-
loga a věřím, že se dočkáme i zeleně v po-
době stromků a keřů“ 

paní Věra

Malotraktor pro údržbu zeleně v Metylovicích

Důstojný přístup do kostela SCEAV v Albrechticích

Veřejné prostranství u zdravotního střediska Raškovice



Měl jsem z počátku nedůvěru v budoucnost MAS
Když před deseti léty, v březnu 2004 proběhla v Třanovicích ustavující členská 

schůze zájmového sdružení právnických osob, pod názvem MAS Pobeskydí a to za 
účasti dvanácti zakládajících členů – svazků obcí, neziskových organizací a podni-
katelských subjektů, zastupoval jsem na této zakládající schůzi Zájmové sdružení 
Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí. Dnes se mohu přiznat k tomu, že jsem měl z po-
čátku určité pochybnosti a nedůvěru v budoucnost tohoto sdružení a to vzhledem ke 
značné územní působnosti, velkého rozsahu předpokládané činnosti, záměrů a v ne-
poslední řadě i různorodosti zájmů a očekávání zakládajících členů nového sdružení.

Rovněž nebyla příznivá doba pro financování záměrů, zejména u obcí, z důvodu 
ukončení Programu obnovy venkova, který disponoval většími finančními zdroji než 
nastupující první plánovací období EU s částečně omezenými možnostmi financová-
ní, ale i s vizí na zlepšení situace po nástupu druhého plánovacího období od roku 
2007.

Po zahájení činnosti MAS Pobeskydí se sídlem v Třanovicích, jsem byl členem Pro-
gramového výboru sdružení a měl jsem tedy možnost se detailně s prací vedení MAS 
seznámit a mé počáteční pochybnosti se rychle rozptýlily. Vedení MAS, díky nesmír-

nému úsilí a pracovnímu nasazení, zejména předsedy pana Ing. Onderka, manažera 
projektu pana Ing. Barona a projektových manažerů, nastartovalo mimo jiné progra-
my LEADER ČR a LEADER+, jako prioritní a nesmírně ochotně byli nápomocní s pří-
pravou a podáváním žádostí o dotace u členů, průběžně prováděli administraci před-
ložených projektů, poskytovali široké veřejnosti informace o možnostech financování 
podnikatelských záměrů a financování z různých dotačních možností a programů.

Jsem velice rád, že jsem tento kolektiv blíže poznal a mohl alespoň trochu se podí-
let na jejich činnosti, ale vím dobře, že jsem vždy více obdržel, než pomohl.

Protože vše, co se vykonalo v rámci MAS Pobeskydí a nebylo toho málo, bude jis-
tě obsahem vydávané publikace, tak k závěru jen tolik - přes omezující činitel, tj. 
limitovaný objem finančních prostředků a tím vysoký převis žádostí o poskytnutí 
dotací, bylo značné množství žádosti uspokojeno a záměry stanovené při zakládání 
MAS byly splněny, nezbývá než poděkovat všem, kteří se o to zasloužili a to hlavně 
v Třanovicích.

Ing. Jaromír Dobrozemský, bývalý starosta Ostravice 
bývalý člen programového výboru MAS, zakladatel

…, aby činnost MAS byla v našich vesnicích vidět
Je mi ctí, že jsem byl u zrodu zájmového sdružení MAS. Tehdy před deseti lety se 

v kulturním domě ve Frýdlantu nad Ostravicí sešli zástupci obcí a neziskových organi-
zací, aby se seznámili s možností financování rozvojových projektů v regionu. Myslím 
si, že organizátorem setkání byl pan Karel Baron, se kterým jsme se znali jako Ostra-
váci, ale měli jsme k sobě blízko i jako chalupáři, on z Čeladné a já ze svého rodiště 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jako člen výboru MO ČSOP v Kunčicích jsem se tak stal 
jedním z původních dvanácti členů MAS Pobeskydí. Od té doby jsem byl u rozvoje 
našeho zájmového sdružení, které se rozrostlo do dnešní podoby.

Moc bych si přál, aby naše MAS nadále úspěšně podporovala projekty infrastruk-
tury a zkrášlování obcí, aby finanční prostředky byly efektivně využity ku prospěchu 
občanů, aby činnost MAS Pobeskydí byla v našich vesnicích co nejvíce vidět. Zároveň 
bych však chtěl upozornit na to, že finančními intervencemi do soukromé podnika-
telské sféry deformujeme podnikatelské prostředí a tyto projekty bychom neměli 
podporovat.

Libor Křen, ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem 
dlouholetý člen kontrolní komise, zakladatel



Občanská vybavenost pro každého
Obnova a modernizace budov občanské vybavenosti byla a je nezbytností v řadě obcí. Ani obce v Pobeskydí ne-

jsou na tom jinak. V LEADERu 2007-2013 se rekonstruovaly a vybavily základní a mateřské školy, hasičské zbrojnice, 
obecní úřady i kulturní a společenská centra.

Prostor pro radost v Pazderné

Tento projekt (dotace 1 456 tis. Kč) přinesl občanům a spolkům v Pazderné příjemné, útulné  a moderní prostředí, 
kde se rádi scházejí při různých společenských a kulturních příležitostech, rodinných oslavách i spolkové činnost. 
Součástí prostor je také obecní knihovna, ve které každý občan najde odpočinek i poučení.

„Toto společenské zázemí je u nás v obci 
jediným vhodným místem pro tyto účely 
a lidé se sem rádi vracejí.“

starostka obce

Inovace hasičské zbrojnice v Krásné

Mateřská škola v Pstruží

Sál Obecního domu ve Lhotce

Zemědělství – tradice a budoucnost našeho kraje
Zemědělství je tradičním odvětvím Pobeskydí, které se dlouhodobě orientovalo na živočišnou výrobu. Význam-

nou výzvou našeho zemědělství je modernizace a diverzifikace zemědělství. Od roku 2007 byla podpořena řada 
projektů zaměřených na rekonstrukce zemědělských budov a pořízení moderní technologie.

Mléčná farma Herot v Pržně

Když pan Miroslav Herot slyšel o MAS Pobeskydí poprvé, nic od této organizace neočekával. Odrazovala jej malá 
finanční alokace a nejasné priority. Přesto podal v roce 2008 žádosti o dotaci na boudy pro odchov telat. Do dnešního 
dne jejich rodinná farma zmodernizovala s pomocí dotace MAS (2,5 mil. Kč) technologii zpracování a prodeje mléka 
a pořídila techniku na sklizeň píce.

„Realizované projekty byly pro naši 
mléčnou farmu zásadní. Zjednodušily 
práci a přinesly lepší ekonomické 
výsledky.“ 

Miroslav Herot

Stáje pro koně paní Evy Nohelové v Albrechticích

Nová zemědělská technika Karla Ponczy z Komorní Lhotky

Diskový podmítač pro farmu Přemysla Motičky  
v Dolních Domaslavicích



Rád bych poděkoval  
za dobrou spolupráci

Každé výročí se stává zamyšlením nad obdobím, které jsme prožili, či vyplnili čas 
prací a to úspěšně, nebo i s menšími neúspěchy. V případě MAS Pobeskydí si právem 
můžeme říci, že těch úspěchů bylo dostatek, i když pro některé jedince to tak nebylo. 
Je třeba si uvědomit, že všichni spokojení nikdy nebudou. Založení MAS Pobeskydí 
bylo pro zakládající členy částečně odvážným krokem, ale jak nyní hodnotíme uply-
nulé období velmi prospěšné. Vždyť výčet všech úspěšně realizovaných projektů je 
toho důkazem. Za tyto výsledky je nutné poděkovat především zakladatelům, pra-
covníkům tohoto sdružení a především Bc. Janu Tomiczkovi, který mne s touto my-
šlenkou oslovil a požádal o účast na setkání. Věřím, že MAS Pobeskydí, kterou celou 
dobu úspěšně vedl Ing. Oto Onderek, kterému bych rád poděkoval za dobrou spolu-
práci, bude nadále pod novým vedením tak úspěšná jak doposud.

Ing. Karel Obluk, starosta obce Soběšovice  
a předseda Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, zakladatel

Jasně, stručně a hlavně  
bez zbytečné byrokracie

Je to již 10 let, kdy v roce 2004 byla založena díky několika nadšencům ze stran sta-
rostů, ale i dalších, Místní akční skupina Pobeskydí, jejichž cílem bylo čerpat finanční 
prostředky jak z národních tak evropských fondů a ty rozdělovat mezi žadatele smyslu-
plných projektů. Začínající členskou základnu tvořily obce, neziskové organizace a pod-
nikatelské subjekty hlavně z oblastí zemědělství. Jako zástupce firmy AGRO – DOMINIK 
spol. s r. o. se sídlem v Žermanicích jsem měl možnost být u vzniku MAS Pobeskydí. 
V roce 2004 jsem také získal přes MAS Pobeskydí 48 procentní dotaci na nákup země-
dělské techniky. Mohu jen chválit formu čerpání finančních prostředků. Vše bylo jasné, 
stručné a hlavně bez zbytečné byrokracie, což se nedá říci o čerpání finančních prostřed-
ků z jiných zdrojů. Svůj význam má i přeshraniční spolupráce s MAS v Polsku, Slovensku 
a Srbsku, kde dochází k výměnám zkušeností jak mezi obcemi tak podnikateli. Závěrem 
chci popřát zaměstnancům a členům MAS Pobeskydí hodně úspěchů.

Ivo Dominík, zakladatel a zástupce člena AGRO – DOMINIK spol. s r.o.

Chuť a odhodlání rozvíjet venkovský prostor
Spolupráce, partnerství, snaha řešit problémy tam, kde vznikají, chuť a odhodlání 

rozvíjet venkovský prostor. Všechny tyto atributy v sobě nosí MAS Pobeskydí a já jsem 
rád, že mohu toto společenství vidět růst, vyvíjet se, či bojovat s nejrůznějšími úskalí-
mi a překážkami. Jsem rád, že mohu být její součástí a v dnešní divoké době alespoň 
málem přispívat do procesu rozhodování o řešeních větších, či menších problémů, 
které vznikly tady u nás v Pobeskydí. Je příjemné vědět, že alespoň něco málo peněz 
si můžeme rozdělit sami, podle svých místních znalostí a s výsadou dobrého hos-
podáře. Všechno má však své ale. V tomto případě je to zřetelná nelibost některých 
mudrců „odjinud“, že se jejich prodloužená ruka musí více namáhat, aby dosáhla na 
to místní přerozdělování peněz, a proto je nutné finanční toky do MAS omezit. Přeji 
nám všem, členům MAS Pobeskydí, kteří vidíme dál než na konečky svých vlastních 
prstů, přeji vedení a zaměstnancům MAS Pobeskydí, abychom měli mnoho dalších 
zajímavých nápadů, které budou stmelovat, rozvíjet, rozšiřovat a nikoliv štěpit, pře-
ji dobře zpracovanou rozvojovou strategii a v neposlední řadě dostatek financí pro 
uspokojování stále většího množství žadatelů se zajímavými projekty.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce Pražmo, místopředseda SOPM, zakladatel



Pro děti houpačky, pro chlapy kopačky
V rámci podpory občanské vybavenosti v letech 2007-2013 byly realizovány projekty zaměřené na aktivní trá-

vení volného času. Po celém Pobeskydí byla podporována dětská, sportovní a multifunkční hřiště i další prostory 
pro sportovní činnost.

Splněné sny dětí  
z Fryčovické školky

Úsměvy dětí jsou nejhezčím výstupem toho-
to projektu. Na jaře děti přijíždějí do školky na 
svých trojkolkách, koloběžkách, kolech, která 
„zaparkují“ v přístřešku. Po svačince vyběhnou 
na hřiště poseté houpačkami, prolézačkami, 
kolotočem, pískovištěm. A odpoledne si pro ně 
přijdou rodiče. Cestou přes nové parkoviště si 
přivoní k narciskám, krokusům a možná najdou 
ještě sněženku. (dotace 1,8 mil. Kč)

Kulturní dědictví našeho regionu
Nepřehlédnutelnou dominantou venkovské krajiny jsou kostely, kostelíky, kapličky a další kulturní památky, 

které jsou součástí našeho dědictví. Pro jeho zachování je nezbytná nejen práce místních lidí, ale i finanční pomoc, 
kterou od roku 2007 přináší LEADER a takto pomáhá obnovovat kulturní dědictví našeho regionu.

Kostel sv. Filipa a Jakuba  
v Dobraticích

Generální oprava kostela (dotace 1,8 mil. Kč) 
byla pouze začátkem zlepšování vzhledu a dů-
stojnosti kostela. Podlahové topení, odvětrávání 
a další opravy změnily vlhký a studený kostel na 
příjemné a klidné místo pro setkávání věřících 
i dalších návštěvníků při bohoslužbách, koncer-
tech i besedách. Nyní farnost pokračuje v záchraně 
kulturních památek, které lákají turisty a návštěv-
níky – oltáře a obraz patronů.

„Kostel je ze zádveří přístupný 
veřejnosti a dává možnost 
k tichému rozjímání návštěvníkům 
hřbitova i pokorným turistům.“ 

místní farář

Nová fasáda malenovického kostela sv. Ignáce z Loyoly

Zrestaurovaný kříž u kapličky ve Lhotce

Opravený interiér kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně
„Senzační houpačka - hezky se na ní 
houpá, povídá i zpívá.“ 

Beatka a Hanka

Multifunkční hřiště v Horních Tošanovicích

Dětské hřiště u školy v Soběšovicích

Závlahový systém sportovního hřiště v Dobraticích



Sami rozhodujeme, kam peníze půjdou
V mém příspěvku se vrátím zpět o 10 let, do doby kdy jsem si říkal, co to zas na 

sebe šijeme (myšleno jako zástupci obcí), co to vůbec MAS je.

Po krátké době ve spolupráci s odborným týmem, který naši MAS zakládal, jsem 
to pochopil a ochotně přispěl znalostmi, postřehy a časem k jejímu založeni. Už jsem 
věděl, že konečně to bude naše organizace, která bude rozdělovat finanční prostřed-
ky získané ze státních a evropských fondů na projekty, které si v našem regionu tzv. 
šijeme na míru dle potřeb samosprávných celků (vycházejících s požadavku občanů), 
firem, živnostníků, spolků a sdružení působících v regionu.

 V té době jsem ale vůbec netušil, že se to rozroste až do dnešní podoby co se týče 
rozlohy území, počtu obyvatel žijících na území MAS, ale především za těch 10 let 
získaných finančních prostředků, které byly použité na podporu úspěšných projektů, 

podporujících rozvoj našeho území v souladu se zpracovanou STRATEGIÍ ROZVOJE.

Konkrétně v obci Komorní Lhotka získané finanční prostředky z MAS přispěly 
k rozvoji komunálních služeb, rozšíření infrastruktury, zrušení přístupových bariér 
do obecního úřadu a zvýšení dopravní bezpečnosti našich občanů. S předloženým 
projektem byl úspěšný i v naší obci hospodařící soukromý rolník, který díky dotaci 
mohl rozšířit své technické vybavení a chov hovězího dobytka.

MAS je konečně subjekt, který i přes všechno úskalí a problémy tykající se nejen 
legislativních změn může získané finanční prostředky ponechat v našem regionu 
a tak podpořit jeho rozvoj ve všech oblastech.

Přeji hodně úspěchů do dalších let.

Stanislav Čmiel, bývalý starosta obce Komorní Lhotka, zakladatel

Přání mnoha dobrých nápadů, které budou uvedeny ve skutečnost
Jak je historicky známo, všechno má nějaký svůj původ, někdy začíná. U příleži-

tosti desátého výročí vzniku MAS Pobeskydí, nemůžu nevzpomenout období, kdy 
jsme hledali ve složité situaci (růst nezaměstnanosti, restrukturalizace průmyslu, 
hornictví, zemědělství), možnosti rozvoje venkovského prostoru. 

V první fázi vznikala spolupráce obcí a bylo zřejmé, že bez dalších aktérů na 
venkově nebude možné venkov udržet a úspěšně rozvíjet. Začátkem takto chápané 
spolupráce bylo v roce 1999 zpracování integrovaných projektů finančně podpoře-
ných MMR „Strategie rozvoje mikroregionů“, které byly již vypracovávány v souladu 
s rozvojovými cíli Evropské unie. Postupně při realizaci a naplňování rozvojových 
cílů, sílila úloha místního partnerství, tj. společenství občanů, neziskových organi-
zací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Vyvrcholením snahy realizace 
smysluplných projektů a získáváním na ně finančních zdrojů, jednou z jejich cest, byl 

vznik MAS. Jsem rád, že právě MAS Pobeskydí byla jedna z prvních, které byly zalo-
ženy a registrovány. Zkušenosti projektantů a manažerů z minulých období v oblasti 
rozvoje venkova, byly takto plně k dispozici úspěšnému startu a rozvoji této MAS. 

Jsem přesvědčen, že Místní akční skupina se po celé období existence úspěšně 
podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova. Jsem rád, že 
zrodu MAS Pobeskydí byly nápomocny rovněž Škola obnovy venkova Třanovice a Třa-
novice služby o.p.s. Co si dále přát? Mnoho dobrých nápadů, které budou uvedeny 
ve skutečnost. Lidi, kteří budou této věci přát a úspěšně dále rozvíjet smysl a poslání 
MAS.

Bc. Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice, zakladatel



Rozvoj cestovního ruchu v Pobeskydí
Horské hřebeny, údolí řek, přehrady i památky lákající návštěvníky z daleka i blízkých měst a vytváří tak potenciál 

pro rozvoj turismu. Cestovní ruch byl jedním z témat LEADERu 2007-2013. Podporované mohly být projekty zamě-
řené jak na zvyšování počtu ubytovacích kapacit, tak na rozvoj doprovodné infrastruktury v oblasti sportu. 

Ubytování na biofarmě v Kunčicích p. O.

Rodina Menšíkova z Kunčic pod Ondřejníkem se věnuje zemědělství již od začátku 90. let. Postupně začali do-
plňovat svou činnost o ekologické zemědělství, prodej ze dvora, výrobu domácích mléčných výrobků. Za podpory 
MAS (1 mil. Kč) rozšířili nabídku svých služeb zvědavým návštěvníkům farmy o ubytování v krásném venkovském 
prostředí.

„Děkujeme za krásnou dovolenou, moc 
jsme si to u Vás užili! Krávy, mléko a sýry 
nám budou chybět. “ 

spokojený host

Sportovní a relaxační centrum ve Frýdlantu n. O.

Chata Měsíček u penzionu Sepetná

Půjčovna sportovních potřeb v areálu Opálená

Bezpečné silnice s chodníky i osvětlením
Dopravní a technická infrastruktura potřebuje neustálé investice. S nástupem suburbanizace a rozvoje cestovního 

ruchu se zvýšila potřeba zlepšení stavu místních komunikací a zvýšení bezpečnosti chodců i motoristů.

Nové veřejné osvětlení v Krásné

Ve venkovských oblastech nebylo osvětlení kdysi dávno zapotřebí. Ovšem v dnešní době, s rostoucím počtem aut 
a měnícím se životním stylem obyvatel, vzniká potřeba osvětlit si cestu do práce i školy. V krásném prostředí Beskyd, 
kde byl realizován i tento podpořený projekt (dotace 0,6 mil. Kč), je důležité také dbát na kvalitu a druh osvětlení, 
které ušetří rozpočty obcím, svítí lidem na cestu a ne do oken a neruší krásný pohled na hvězdy.

„Osvětlení tady bylo zapotřebí. Po setmění 
jsem neviděla na cestu a řidiči mě uviděli 
na poslední chvíli.“ 

místní obyvatelka

Dopravně bezpečnostní prvky v Hukvaldech

Nový chodník v Horních Bludovicích

Místní komunikace v Dobraticích



Přeji MAS nápady, protože bez nápadů není vize a bez vize není 
budoucnost

Desáté výročí založení MAS Pobeskydí je příležitost, která vybízí k bilancování, 
nerad bych však tuto příležitost promarnil patetickou sebechválou na téma růžové 
minulosti a ještě růžovější budoucnosti MAS. Jsem si jistý, že příspěvků na téma toho, 
co vše se v prvním desetiletí existence MAS povedlo, bude vedle mého zamyšlení 
ležet několik a budou neméně pravdivé, než můj. Bylo mi ctí být u toho, když MAS 
v roce 2004 vznikla, a spolupracovat s lidmi, jejichž zkušeností a nasazení si nesmírně 
vážím a pokládám je za své nejlepší přátele a učitele. Při zakládání MAS Pobeskydí 
jsme se učili všichni. Byli jsme na stejné startovací čáře spolu s dalšími průkopnický-
mi MASkami. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak jsou principy obnovy venkova stavící 
na místních zdrojích a místních komunitách, principy desítky let pracně budované 
v zemích s demokratickou tradicí, uměle naplácány na postsocialistickou realitu Čes-
ké republiky. Nutno říct, že MAS Pobeskydí si ve srovnání s jinými MASkami nevedla 
špatně, ve srovnání s některými dokonce velmi dobře. Měla na čem stavět a tento 
vklad do začátku jí dával oproti jiným velký náskok.

Ačkoli jsem MAS Pobeskydí opustil v roce 2007 coby zaměstnanec, vnitřně dodnes 

považuji MAS Pobeskydí za „své dítě“ (sdílím je s dalšími matkami a otci a v případě 
tohoto dítěte nepovažuji sdílené otcovství za ohrožení osobní chlapské ješitnosti). 
V této době se začaly místní akční skupiny organizovat na národní úrovni, aby za 
účelem prosazování společných zájmů dovedně (nevědomky nebo z blbosti) sešně-
rovaly svou činnost nespočtem bezduchých pravidel, metodik, formulářů a kritérií, 
čímž z LEADERu učinily prázdný pojem a ze sebe samých drahé a napůl zbytečné 
průtokové ohřívače na evropské peníze. Od roku 2007 jsem více či méně nezúčast-
něným pozorovatelem této taškařice a děkuji osudu za své tehdejší rozhodnutí. MAS 
Pobeskydí a všem, kterým na ní záleží, přeji, aby nepodlehli klamnému sebeuspoko-
jení z toho, že „peníze tečou“ nebo že „administrativa navíc ze strany MAS je v zásadě 
snesitelná“. Nic z toho nemusí trvat věčně, proto jí přeji aktivní a spolehlivé spolupra-
covníky a moudré a pokorné vedení. Přeji jí nápady, protože bez nápadů není vize. 
A bez vize není budoucnost. V tomto byznysu to platí obzvlášť.

David W. Novák, bývalý zaměstnanec a přítel MAS Pobeskydí
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