
ZPRAVODAJ
Na startu tvorby nové strategie

Rok 2013 bude posledním rokem současného programovacího období Evropské 
unie. Ve prospěch rozvoje území v  působnosti Místní akční skupiny (MAS) 
Pobeskydí bylo v tomto období realizováno mnoho užitečných projektů a mnoho obcí i podnikatelských a neziskových subjektů se stalo 
příjemci finanční podpory ze strany regionálních, národních i unijních institucí. Klíčovým dokumentem, bez kterého by mnohé projekty 
nebyly vůbec uskutečněny, byla Strategie rozvoje Pobeskydí, na kterou navázal Strategický plán LEADER, postupně realizovaný 
v Programu rozvoje venkova ČR. Platnost těchto dokumentů se nyní chýlí ke konci spolu s koncem programovacího období Evropské 
unie a chceme-li své území rozvíjet i nadále, musíme se již nyní zamyslet nad jeho potřebami. Garantem přípravy nové strategie pro 
období let 2014–2020 je Místní akční skupina Pobeskydí.
Příprava strategického dokumentu, který ovlivní budoucí vývoj území, je zodpovědnou úlohou, vyžadující respekt k potřebám místních 
obyvatel a podnikatelských i neziskových subjektů. Vzhledem k tomu, že jsme si této zodpovědnosti vědomi, uvítáme při přípravě 
strategie podněty a připomínky od kohokoli, kdo bude mít zájem se k dalšímu rozvoji území vyjádřit. V průběhu celého procesu tvorby 
strategického plánu budou na různých místech v regionu organizována setkání tematicky zaměřených pracovních skupin a veřejná 
projednání zaměřená na hledání klíčových problémů území a nástrojů jejich řešení. Všechny výstupy budou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách Místní akční skupiny Pobeskydí, kde budou rovněž k dispozici ankety a dotazníky zaměřené na aktuální otázky 
související s tvorbou strategie. Účast na setkáních pracovních skupin a veřejných projednáních, podobně jako možnost připomínkování 
nebo vyjádření názoru v anketách a dotaznících bude zcela otevřená, dobrovolná a nezávazná. Nastoupit do pomyslného vlaku tvorby 
strategického plánu bude možné kdykoli pro kohokoli, podobně jako vystoupit z něj.
Předpokládáme, že tvorba strategie bude ukončena v letních měsících tohoto roku. Výsledný dokument zcela jistě nevyřeší všechny 
problémy, se kterými se náš region potýká. Svůj účel však splní už tehdy, pokud obcím, jejich svazkům a  Místní akční skupině 
Pobeskydí umožní napřímit úsilí správným směrem – k  realizaci aktivit, na jejichž potřebnosti se shodli ti, jimž není další rozvoj 
Pobeskydí lhostejný. V  neposlední řadě je vytvoření strategie pro nové programovací období nezbytnou podmínkou účasti MAS 
Pobeskydí v programech typu LEADER podporovaných Evropskou unií, což ve svém důsledku umožní získání prostředků pro realizaci 
jednotlivých projektů žadatelů o dotaci z veřejné i soukromé sféry na území v působnosti MAS. Budete-li mít zájem o bližší informace, 
sledujte internetové stránky Místní akční skupiny Pobeskydí (www.pobeskydi.cz), nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové 
adresy strategie@pobeskydi.cz.

Ing. Oto Onderek, předseda programového výboru MAS Pobeskydí, Třanovice, říjen 2012

Žádost o dotaci na projekt Vybavení posilovny sportovního centra Giff Aréna 
podal žadatel TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. zastoupený panem Ing. Rolandem 
Slavíčkem v prosinci roku 2011 v rámci 6. výzvy MAS Pobeskydí (15. kolo příjmu 
PRV). Projekt provázela komplikace související se změnou zákona o veřejných 
zakázkách s platností od 1. dubna 2012. Zadání veřejné zakázky muselo být 
uskutečněno podle zákona č. 137/2006 přes Centrální adresu. Zvýšeným úsi-
lím zpracovatele projektu, pana Karla Barona, proběhly veškeré administra-
tivní úkony spojené s žádostí o dotaci uspokojivě a projekt mohl být ukončen 
podáním žádosti o proplacení dotace. Shodou okolností ve stejný den, na který 
bylo naplánováno slavnostní zahájení provozu posilovny.
Zahajovacího ceremoniálu se ujala paní starostka města Frýdlant nad Ostra-
vicí, paní RNDr. Helena Pešatová. Prohlédli jsme si nové posilovací stroje a po-
hovořili s ostatními pozvanými hosty.
Všem sportovcům i personálu sportovního centra přejeme mnoho úspěchů.

Věra Kratochvílová, manažerka MAS Pobeskydí

Slavnostní zahájení provozu posilovny Giff Aréna ve Frýdlantě nad Ostravicí
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Hasičská zbrojnice v obci Krásná slouží občanům nejen jako zázemí dobrovolného hasičského sboru, ale i  jako jediné společenské, 
kulturní a vzdělávací centrum. Je zde umístěna obecní knihovna, schází se zde místní myslivci, děli i obecní zastupitelstvo. Budova byla 
vybudována v padesátých letech minulého stolení a do současnosti absencí možností udržovacích prací byla již ve zjevně zchátralém 
stavu.
Projekt Inovace hasičské zbrojnice - centra kulturního dění obce Krásná byl iniciován občany, schválen stavebním úřadem a žádost 
o dotaci vybrána výběrovou komisí MAS Pobeskydí v rámci 6. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na počátku roku 2012. Během 
léta, k  obrovské radosti místních občanů, byly provedeny stavební práce sestávající z  výměny střešní krytiny, oken, dveří a  vrat, 
zvětšení garáže pro parkování hasičského vozidla o prostor původní sušící věže, výstavby věže nové, opravy vnitřních podlah a vnější 
fasády. Završením bylo kolaudační rozhodnutí a slavnostní otevření za účasti místních z řad zastupitelů, zástupců stavební firmy 
i stavebního dozoru a zahraničních i regionálních partnerů obce. Také zaměstnanci MAS Pobeskydí byli pozváni, aby měli možnost 
shlédnout toto zdárné společné dílo.

Věra Kratochvílová, manažerka MAS Pobeskydí

Již na přelomu měsíce září a  října v  roce 2009 nás navštívili 
zástupci MAS Vladař, aby zhlédli realizované projekty na území 
MAS Pobeskydí. Teprve v  letošním roce se podařilo uspořádat 
reciproční návštěvu.
První naše zastávka se konala v  Chrámu chmele v  Žatci. Jedná 
se o  komplex budov s  pivovarem, restaurací a  muzeem. V  obci 
Březno se pan starosta pochlubil realizovanými projekty na území 
obce a  také kolesovým rypadlem, které nazvali Březenský drak. 
V obci Račetice nás přivítal předseda Občanského sdružení přátelé 
Račetic a  okolí a  představil svoje úspěchy a  plány do budoucna. 
V  obci Vilémov mají zrekonstruovanou podlahu v  tělocvičně 
a  přilehlé objekty vytápí tepelnými čerpadly. Naše další kroky 
vedly územím mikroregionu Radonicko v jehož blízkosti se nachází 
vojenský prostor Doupov s  neblahým dopadem na obyvatele 
přilehlých obcí. V  obci Valeč, sídla MAS Vladař, jsme si prohlédli 
úžasně zrekonstruovanou faru a  architektonickou vizi obnovy 
tohoto barokního městečka.
Lázeňský trojúhelník Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské 
Lázně sice neleží na území MAS, ale dostali jsme příležitost 
prohlédnout si lázeňské kolonády všech těchto tří měst.
Navštívili jsme také obec Andělská Hora s  výstavou Zaniklé 
obce Doupovských hor ve zrekonstruovaném kostele, městečko 
Chyše s  restaurovaným zámkem a  sportovním areálem, ranč 
žokeje Josefa Váni a v neposlední řadě zemědělský podnik Regent 
Plus s  bioplynovou stanicí, sušárnou ovoce a  nově budovanou 
kompostárnou pro 54 obcí na území MAS Vladař.
Veškeré tyto projekty mohou být inspirací a příkladem pro rozvoj 
venkovského prostředí i našeho území.

Věra Kratochvílová, manažerka MAS Pobeskydí

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v obci Krásná

Zpráva z exkurze Okolo vrchu Vladaře aneb příklady 
dobré praxe ve dnech 26. – 28. Listopadu 2012



Dne 6. srpna 2012 byla vyhlášena Výzva č. 7 MAS Pobeskydí v rámci osy IV – LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové stra-
tegie Programu rozvoje venkova ČR, a to pro Fichi č. 2 – Kulturní dědictví a tradice a Fichi č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura. Ve 
dnech 20. srpna až 4. září 2012 probíhal příjem žádostí o dotaci. Celkem jich bylo předloženo 17.
Po ukončení příjmu žádostí proběhla ze strany MAS Pobeskydí administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů. Po úpravách 
projektů, které obsahovaly drobnější nedostatky vesměs formálního charakteru, bylo k hodnocení výběrovou komisí MAS Pobeskydí 
předloženo všech 17 projektů s požadavkem na dotace ve výši 12 817 509,- Kč, přičemž byly podpořeny projekty, jejichž celková výše 
dotace dosáhla částky 4 414 789,- Kč.
Samotný výběr projektů pro přiznání dotace probíhal dne 18. října  2012. Tentýž den se také uskutečnila veřejná prezentace projektů. 
Veřejná prezentace projektů spočívá v tom, že žadatelé, kteří se k tomu zavázali ve své žádosti o dotaci, prezentovali svůj projekt před 
členy komise a také před dalšími účastníky prezentace.
Z celkového počtu 17 projektů byly navrženy k podpoře 4 projekty.

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci:

Úspěšné žádosti o dotaci byly dne 23. října 2012 zaregistrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu 
v Opavě (RO SZIF). Tímto okamžikem – zaregistrováním na RO SZIF v Opavě, mohou úspěšní žadatelé začít realizovat svůj projekt. 
Definitivní schválení doporučených projektů je v kompetenci SZIF.

A my, touto cestou, úspěšných žadatelům gratulujeme a doufáme, že naše spolupráce přispěje k bezproblémové realizaci jejich pro-
jektů.

Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů

Průběh Výzvy č. 7 MAS Pobeskydí

Název žadatele
Místo realizace 

projektu
Název projektu

Doporučená 
výše dotace 

v Kč

Počet 
bodů

Fiche č. 2 Kulturní dědictví a tradice - projekty vybrané k podpoře:
Římskokatolická 
farnost Domaslavice

Horní Domaslavice Obnova fasády kostela v Domaslavicích 990 000 19,40

Obec Bruzovice Bruzovice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - kulturního 
prvku dědictví venkova v obci Bruzovice

998 113 18,40

Fiche č. 2 Kulturní dědictví a tradice – projekty nevybrané k podpoře:
JUNÁK - svaz skautů a 
skautek ČR, středisko 
Štít Pražmo

Krásná, Morávka, 
Pražmo

Podpora udržitelnosti a zviditelnění tradičního 
venkovského zvonění v údolních zvoničkách

0 17,70

Římskokatolická 
farnost Metylovice

Metylovice Nová fasáda – pro kostel paráda 0 16,60

Římskokatolická 
farnost Dobratice

Dobratice
Restaurování retabula hlavního oltáře 
v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích

0 16,30

Obec Hukvaldy Hukvaldy
Výměna topného systému v objektu rodného 
domu Leoše Janáčka v Hukvaldech

0 16,10

Obec Smilovice Smilovice
Rekonstrukce pomníku padlých v 1. světové 
válce

0 16,00

Obec Palkovice Palkovice
Statická sanace objektu kaple Panny Marie 
Sedmibolestné na Myslíku

0 14,70

Římskokatolická 
farnost Ropice

Ropice Nová střecha kostela v Ropici 0 13,60

Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura – projekty vybrané k podpoře:

Obec Dobratice Dobratice
Bezbariérový chodník, 1. etapa - u Základní 
školy v Dobraticích

989 435 20,70

Obec Třanovice Třanovice Veřejné prostranství v centru obce Třanovice 1 437 241 19,30
Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura – projekty nevybrané k podpoře:

Obec Nižní Lhoty Nižní Lhoty Rekonstrukce 2 mostů v obci Nižní Lhoty 0 17,60

Obec Bruzovice Bruzovice
Obnova veřejného osvětlení Bruzovice - 
Velicesta počátek - směr Žermanice

0 17,30

Obec Horní Bludovice Horní Bludovice Úprava zahrady ZŠ a MŠ Horní Bludovice 0 17,20
Obec Řeka Řeka Obnova veřejného osvětlení v obci Řeka 0 17,20

Obec Ostravice Ostravice
Rozšíření a inovace technologie zimní údržby 
chodníků a zeleně v obci Ostravice a areálu ZŠ

0 15,20

Obec Stonava Stonava
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
Stonava

0 13,10



Kancelář:
Místní akční skupina Pobeskydí - z.s.p.o.
Třanovice čp. 1
739 53

e-mail: mas@pobeskydi.cz
tel.: +420 558 431 068
www.pobeskydi.cz

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

V tomto článku vám představíme úspěšně  zrealizované  projekty, 
které byly podány do výzvy č. 5  MAS  Pobeskydí. Výzva  byla  vyhlá-
šena  dne 11. července 2011. Žádosti o dotaci  byly  přijímány  ve  dnech 
od 8. srpna do 23. srpna 2011. Dne  4. října 2011 proběhla veřejná  pre-
zentace projektů  a poté   zasedala   výběrová   komise  MAS  Pobesky-
dí,   která   z předložených 17 projektů doporučila k podpoře 6 projektů.

Chodníky, zpevněná plocha, terénní úpravy u zdravotního středis-
ka a lékárny Raškovice
Předmětem  projektu  byla  obnova chodníku, zpevněných  ploch 
a terénních  úprav  u zdravotního  střediska a lékárny v Raškovicích, 
které byly vybudovány v 70. letech. Postupem času  byly  tyto  chod-
níky, zpevněné plochy a prostranství různými zásahy při výkopových 
pracích, ale i klasickým  geologickým  pohybem  narušené, uvolněné 
a působením povětrnostních vlivů zvětralé. Protože se jedná o silně 
navštěvované místo nejen občany Raškovic, ale i přilehlých obcí a tu-
risty, mělo  vedení obce za  to, že  je  to  stav nedůstojný, ale  hlavně 
v některých  místech i nebezpečný, a to zejména pro malé děti a dů-
chodce. 
Výsledkem projektu jsou nově vybudované  chodníky s  položenou 
zámkovou dlažbou 190 m2 (0,162 km), které umožňují především 
bezbariérový přístup k budovám pro hendikepované a staré  občany 
bez  nebezpečných děr mezi dlaždicemi, v době deštů  nebudou  stát  
uprostřed chodníků louže. Nové vzniklé asfaltové zpevněné plochy 
(850 m2) sloužící jako odstavné plochy pro auta  návštěvníků daných 
objektů (lékaři, lékárna, veterinární ambulance atd.) zajistí bezproblé-
mový pohyb a  parkování  vozidel. Taktéž přebytečná dešťová voda  
byla svedena  do dešťové kanalizace. 
Tímto projektem došlo především ke zlepšení bezpečnosti  návštěv-
níků z řad hendikepovaných občanů, malých dětí, doprovázejících ma-
minek, nemohoucích důchodců, docílilo se zlepšení  základních  slu-
žeb, zkvalitnění sítě sociální infrastruktury a  zvýšení komfortu pro 
uživatele.
Celkové výdaje projektu:  835 490,- Kč. Dotace z  Opatření  IV.1.2   
Realizace místní rozvojové strategie:  532 733,- Kč.

Inovace  technologie  zimní  údržby  chodníků  v  obci  Ostravice 
a v areálu Základní školy
Obec Ostravice musí  v rámci  svých  povinností  zajistit  zimní  údržbu  
chodníků v zimním období. Tato  služba  byla  zajišťovaná  prostřed-
nictvím staršího  komunálního  vozidla, které  obec  měla v operačním  
leasingu do března roku 2011. Technické  provedení vozidla  neodpo-
vídalo dnešním  standardům  na  provedené  práce  a také vykazovalo  
velkou poruchovost. Tyto práce musely být prováděny ručně pracov-
níky  obce, kteří  je nebyli  schopni  zajistit včas a chodci, hlavně  děti  
při ranní  docházce do školy vstupovaly do vozovky  vysoce  frekven-
tované  silnice 1. třídy I/56. Docházelo tak k nebezpečným situacím. 
V  rámci projektu byl zakoupen: malotraktor, přední  šípová radlice, 
zadní sněhová radlice a nesený sypač chodníků.
Obec udržuje vlastními  pracovníky cca 9  km chodníků a 0,8 ha  ploch  
veřejných  prostranství. Novou  technologií v údržbě chodníků a areálu 
Základní školy a Mateřské školy došlo k podstatnému  zlepšení  kva-
lity  poskytované veřejné služby pro občany obce a hlavně  dětí, které 
navštěvují Základní školu a Mateřskou školu z obcí  Ostravice, Staré 
Hamry, Bílá. Nová technologie má  příznivý vliv  na zdraví pracovníků  
provádějících  zimní  údržbu  veřejného prostranství, snížení nemoc-
nosti. Novým strojem je zajištěn rychlejší úklid spadaného sněhu.
Celkové  výdaje projektu:  595 200,- Kč. Dotace z  Opatření  IV.1.2   
Realizace místní rozvojové strategie:  445 500,- Kč.

Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů

Úspěsně zrealizované projekty

Po realizaci

Před realizací


