
V nultém čísle zpravodaje „Ô nás“ na Hané jste se mohli dozvědět o tom, 
co je to MAS, jaké má orgány, kdo je členem MAS. Tyto informace nalez-
nete samozřejmě i na www stránkách MAS Region HANÁ http://regionha-
na.cz.

Ve zpravodaji chceme mít stálé rubriky, např.: Na slovíčko s ….; Předsta-
vujeme naše členské obce; Aktuality; Výzvy LEADER; Vy se ptáte, my od-
povídáme; Víte, že …
Nebráníme se zveřejňování příspěvků i Vás, čtenářů.

1. číslo zpravodaje 
MAS Region HANÁ

aktuality
Úspěchy našich obcí

Vážení čtenáři, jak víte již z nulté-
ho čísla zpravodaje, členem MAS Re-
gionu Haná, o.s. je 29 obcí. Jednou  
z možností, jak se mohou obce po-
rovnávat mezi sebou, je soutěž Ves-
nice roku.
Jak úspěšné jsou obce Regionu 
HANÁ? Od roku 2000 si úředníci Olo-
mouckého kraje vedou statistiku, 
kterou nyní využijeme. Do roku 2011 
bylo šest našich obcí oceněno někte-
rou ze stuh. Nejúspěšnější byla obec 
Těšetice, která získala 4 stuhy, včet-
ně té nejcennější – zlaté (2002 – Bílá 
stuha, 2006 – Zelená stuha, 2007 – 
Oranžová stuha, 2008 – Zelená stu-
ha). V loňském roce získala Zelenou 
stuhu obec Smržice, která díky tomu 
v letošním roce postoupila do evrop-
ské soutěže Entente Florale. Držíme 
palce, aby obec Smržice mezi vel-
kou konkurencí obstála.
V letošním roce získala v krajském 
kole soutěže Vesnice roku Oranžo-
vou stuhu obec Pěnčín a Bílou stuhu 

obec Hněvotín.
Oceněným obcím blahopřejeme a 
přejeme mnoho úspěchů v celostát-
ním kole. 

Obec Pěnčín
ohodnocená Oranžovou stuhou, 
za spolupráci obce se zeměděl-

ským subjektem.

Otázka:
Zeptali jsme se za Vás starosty 
obce Pěnčín ing. L. Nováka. Pane 
starosto, určitě máte velikou ra-
dost z ocenění. Proč?

starosta: Ing. Lubomír Novák

„ To víte, že jsem měl velikou ra-
dost. Již v loňském roce jsme získa-
li v soutěži Vesnice roku Olomouc-
kého kraje první zkušenosti. Ve ví-
tězné obci roku 2010 - Vikýřovice,  
v rámci krajského kola, jsme pře-
vzali ocenění  „Za vytváření přívěti-
vého místa pro všechny“.

V letošním roce jsme chtěli opět vy-
zdvihnout práci našich spolků a or-
ganizací v obci, ale přitom jsme ne-
mohli zapomenout na dobrou a mno-
holetou spolupráci se zemědělským 
subjektem Uniagris Pěnčín a.s., kte-
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rá probíhá vždy k oboustranné spo-
kojenosti a to ve všech směrech  
(např. výpomoc mechanizačními pro-
středky, sponzorskými dary a napo-
máháním ke snížení nezaměstnanos-
ti v obci a jiné).

Zároveň chci touto cestou Ing. Zdeň-
ku Vykydalovi, řediteli firmy, podě-
kovat za tuto všestrannou výpomoc 
a za hezké a příjemné uvítání kraj-
ské hodnotitelské komise v prosto-
rách jeho firmy. 
Budeme se snažit, abychom v re-
publikové soutěži o Oranžovou stu-
hu dobře reprezentovali nejen naši 
obec, ale také Mikroregion Kostelec-
ko a Region HANÁ, jejichž jsme členy 
a samozřejmě také  okres Prostějov  
i Olomoucký kraj.“

Obec Hněvotín
ohodnocená Bílou stuhou,  za čin-

nost mládeže v krajském kole 
soutěže Vesnice roku 2011.

Obec Hněvotín se zapojuje do této 
soutěže třetím rokem.  Je to pro 
nás především motivace a možnost 
poznávat a porovnávat naši práci  
s ostatními obcemi Olomouckého 
kraje.

starosta: Ing. Jaroslav Dvořák

Již vícekrát jsme deklarovali, že 
péče o děti a mládež je jednou z pri-
orit obce.
Vybudovali jsme předškolkovské 
zařízení BERUŠKA pro děti od 1 do  
3 let, které navštěvují zdarma děti 
s rodiči. Využívají ho částečně i ma-
minky s dětmi  z okolních obcí.
Investovali jsme do celkové rekon-
strukce mateřské skolky 8 mil. korun 
a vybudovali jednu z nejkrásnějších 
MŠ v kraji, s třemi samostatnými od-
děleními.
Pokračovali jsme pavilonem základní 
školy a celkovou rekonstrukcí toho-
to zařízení se špičkovým vybavením, 
zřízením dráhy pro kolečkové brusle-

ní, kluziště, dětská hřiště.
Nyní projektujeme a začínáme s roz-
šířením sportovního areálu, klubovny, 
bowlingu atp.
Tato materiální péče je v úzké sou-
vislosti s aktivitami dětí a mláde-
že, jako jsou  vítání občánků,  dra-
kiáda, sportovní den obce, slet ča-
rodějnic,  školní pěvecký sbor, káce-
ní máje, rozsvícení vánočního stromu 
obce, den matek, školní akademie  
a další akce.
V zájmové oblasti je to řada krouž-
ků na odpolední vyžití  - dvě družstva 
mladých hasičů, menší a starší mažo-
retky,  sportovní kroužky ( kopaná, 
tenis) atp.
Děti a mládež se zapojují také do 
úklidu a zvelebování obce a jejího 
okolí. Jedná se o celodenní akci Dny 
Země, kdy se celá škola podílela na 
údržbě zeleně, úklidu, úpravě dět-
ských hřišť, ale také nátěru čekáren, 
laviček atp. 
Děti se také zapojili i s učiteli a ostat-
ními občany do čištění lesních poros-
tů, likvidaci černých skládek i výsad-
by stromů.
Vážíme si tohoto ocenění, které je 
pro nás pobídkou a inspirací nejen 
pro další aktivity mládeže, ale také 
pro ostatní oblasti všestranného roz-
voje obce. 
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Volnočasová infrastruktura 
obcí MAS Region HANÁ

Region HANÁ podal žádost do Regi-
onálního operačního programu (dále 
jen ROP) na projekt „Volnočasová in-
frastruktura obcí MAS Region HANÁ“. 
Projekt byl úspěšný a podporu z ROP 
získal.
O jaký projekt se jedná? Osm obcí 
Regionu HANÁ bude mít nová dětská 
hřiště (celkem 16). Jedná se o obce: 
Smržice, Olšany u Prostějova, Slati-
nice, Drahanovice, Těšetice, Náměšť 
na Hané, Senice na Hané, Lutín. Cel-
kové náklady jsou (po výběrovém ří-
zení) ve výši 15.959.143 Kč (z toho 
dotace činí 85%).

Jak projekt postupuje. Nejdříve se, 
samozřejmě, musela zpracovat pro-
jektová dokumentace, řešit staveb-
ní povolení (u některých sportovišť 
se jednalo pouze o územní souhlas). 
Poté byla zpracována žádost o pod-
poru z ROP. Projekt uspěl v I. kole, 
poté následovalo II. kolo (bylo tře-
ba dodat jiné podklady než v kole 
prvním), kterým jsme rovněž úspěš-
ně prošli. Proběhla výběrová řízení 
na management projektu, technický 
dozor investora.; firmu, která zajis-
tí řádnou publicitu. Nejzásadnějším 
výběrovým řízením však bylo to, je-
hož výsledkem byl výběr zhotovitele. 
Hřiště bude stavět INSTA CZ, s.r.o., 
se kterou byla 8. 8. 2011 podepsána 
smlouva o dílo.

Zároveň byly předány lokality v jed-
notlivých obcích, kde se bude stavět. 
Podpisem smlouvy se zhotovitelem 
pokračuje III. etapa projektu. Po pře-
dání dalších náležitostí na Regionální 
radu SM by měla MAS RH být vyzvána 
k podpisu smlouvy. 
V pondělí 8.8.2011 byl také schválen 
harmonogram výstavby. Stavět se za-
čne v Drahanovících, Senici a Náměš-
ti na Hané, Těšeticích a Slatinicích. 
Další hřiště se budou budovat v příš-
tím roce. V roce 2012 bude také pro-
jekt ukončen. 

nq
slovíčko s 

V této rubrice Vás budeme sezna-
movat se zajímavými lidmi, kteří žijí  
a pracují na území MAS Region HANÁ. 
Mnozí z nich jsou i členy našeho ob-
čanského sdružení.

Mezi členy MAS patří i manželé Sýko-
rovi z Loučan. V Loučanech je sídlo 
jejich firmy pod názvem DŘEVOS J+M 
(činnost zahájena 1.7.1992). Firma 
vyrábí dřevěné výrobky, které rozví-
její jemnou motoriku, děti se učí ro-
zeznávat barvy. Všechny výrobky jsou 
certifikované.
DŘEVOS nese i značku „HANÁ regio-

nální produkt”. 
Manžele Sýkorovi jsme navštívili  
a položili několik otázek.

Jak jste se dostali k výrobě hraček?
Manžel vyrobil první hlavolam, dří-
ve jsme vyráběli kuchyňské potřeby.  
O nutnosti vyrábět hračky nás pře-
svědčila dcera, která nám i nyní po-
máhá.

Co pro Vás znamená to, že Vaše vý-
robky nesou název „HANÁ regionál-
ní produkt”?
Protože jsme Hanáci, je to pro nás sr-
deční záležitost, chceme Hanou svý-
mi výrobky propagovat.

Proč jste se stali členy MAS?
Chtěli jsme získat více informací  
o regionu, ve kterém žijeme, ne-
jsme lhostejní k tomu, co se v regio-
nu děje, všude ho propagujeme.

1. číslo zpravodaje  MAS Region HANÁ srpen 2011
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Představujeme Vám členské 
obce MAS Region HANÁ o. s. 

Těšetice
MAS Region HANÁ má sídlo v Těšeti-
cích, proto jsme jako první oslovi-
li starostku Těšetice Hanu Rozsypa-

lovou, která stála u zrodu občanské-
ho sdružení a byla i první předsedky-
ní MAS Region HANÁ.

Vzpomenete si na začátky o. s.  Re-
gionu HANÁ? 
Ano, začátky si vybavuji velmi živě. 
Nebyly lehké, ale vidina toho, co se 
rozběhne, když lidé dostanou impuls 
a posléze i peníze (po zjištění sta-
vu fungování systému LEADER v ev-
ropských státech), nás držela v té-
měř vražedném tempu pár let s vel-
mi omezenými finančními prostředky. 
Nešlo by to také bez nadšení pár je-
dinců, kteří šířili nadšení a entuzias-
mus po okolních obcích, přesvědčo-
vali, vysvětlovali a mnohdy i prosili. 
Jsem nesmírně ráda, že se ony myš-
lenky udržely, uchytily a šíří dál…

Paní starostko, jak byste charakte-
rizovala Vaši obec?
Typická hanácká obec s bohatou his-
torií i současností, novým duchem  
a moderními občany.

Co Vám v Těšeticích chybí?
Dostatek žáků ve škole a prostřed-
ky na rekonstrukci školy, kanalizace  
a čistička odpadních vod. 

Co se Vám zatím nepodařilo?
Zabezpečit finance na kanalizaci  
a čističku odpadních vod, zvýšit po-
čet žáků v základní škole a získat do-
tace na rekonstrukci školy.
 Jinak musím asi neskromně prohlá-
sit, že hodně bylo toho, co se nám 
podařilo...

Na co mohou být Vaši občané hrdí?
Na tisíciletou historii obce (první pí-
semná zmínka pochází už z roku 
1078), ale i na posledních dvacet let, 
kdy Těšetice získaly četná ocenění 
(Obec roku aj.) a podařil se zreali-
zovat několik významných projektů, 
které zásadně ovlivnily podobu obce. 
Obec Těšetice se také výrazně an-
gažuje ve svazcích obcí Mikroregion  
KOSÍŘSKO a Region HANÁ, o. s..  
A hrdých obyvatel Těšetic přibývá. 
Na rozdíl od všeobecného trendu, 
kdy mladí lidé opouštějí venkov, po-
čet obyvatel Těšetic každoročně ros-
te.

Lutín
Charakterizujte, prosím, Vaši 
obec.
Obec Lutín s místní částí Třeb-
čín se řadí, co do počtu obyvatel,  
(3200) k největším obcím okresu Olo-

mouc. Katastrální území má rozlohu  
820 ha. První písemná zmínka o obci 
Lutín sahá do roku 1234, první písem-
ná zmínka o Třebčínu do roku 1141.  
V roce 1980 se obě obce spojily v jed-
nu obec, toto spojení trvá dodnes.
Lutín je obec kde se snoubí bydlení  
v rodinných domcích s bydlením 

v bytových domech, postavených  
v 50 letech minulého století a s byd-
lením v panelových domech, posta-
vených v 70. a 80. letech minulého 
století. Lutín je průmyslová obec. 
V  roce 1868 založila rodina Sigmun-
dů pumpařskou tradici výroby čer-
padel, která později proslavila obec  
Lutín téměř po celém světě. V sou-
časnosti je v areálu bývalé továrny  

představujeme naše obce
1. číslo zpravodaje  MAS Region HANÁ srpen 2011
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Sigma, vznikla průmyslová zóna Sig-
ma, ve které je zastoupeno něko-
lik samostatných právnických sub-
jektů. V obci je veškerá občan-
ská vybavenost, ZŠ, pošta, zdra-
votní středisko, nákupní středisko 
a dalších několik drobných obcho-
dů. V roce 1935 byla založena TJ Sig-
ma Lutín (oddíly kopané, stol. teni-
su, tenisu, zájmového cvičení a od-
boru turistiky). V obci má sídlo Sig-
mundova střední škola strojírenská, 
druhá nejstarší škola tohoto druhu  
v republice, která připravuje studen-
ty ve čtyřletých maturitních a tříle-
tých učebních oborech. V místní čás-
ti Třebčín je zásahová jednotka SDH, 
která je začleněna do Záchranného 
integrovaného systému Olomoucké-
ho kraje.
Z kulturních památek stojí za zmín-
ku socha Anděla z druhé poloviny  
18. století na rozcestí silnic do Třeb-
čína a Slatinic, kaple sv. Floriá-
na na jižním okraji obce z počátku  
19. stol., kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Lutíně a kaple sv. Flori-
ána v Třebčíně. Obec žije svým kul-
turním životem. K pravidelným kul-
turním akcím patří  hody, ostatky  
v Třebčíně, stavění a kácení máje  
v Lutíně, pálení čarodějnic, turistic-
ký pochod Mánesovou stezkou, roz-
svícení vánočního stromu a jiné.

Jaké investiční akce připravujete  
v letošním či v příštím roce?
Jednou z nejvýznamnější akcí, kterou 
bychom chtěli v letošním roce začít, 
je propojení vodovodního řadu Lutín 
– Třebčín a zasíťování obce vodovo-
dem v ulicích Třebčínská a Za Rybníč-
kem. Máme podanou žádost o dotaci 
na Ministerstvo zemědělství. Dále by-
chom chtěli v letošním roce uzavřít 
vykupování pozemků pro cyklostezku 
Lutín – Třebčín a v příštím roce zažá-
dat o dotaci na její výstavbu.
Rekonstrukce chodníků a místních ko-
munikací v obou částech obce prová-
díme každoročně, letos ještě máme  
v plánu vybudovat autobusovou za-
stávku u restaurace Neptun.

Jak podporuje obec sport?
Naše obec podporuje sport v obci 
tím, že poskytujeme finanční pro-
středky  na činnost a materiálně po-
máháme při údržbě sportovního are-
álu.

Jaký je váš nejoblíbenější sport  
a proč?
Mým nejoblíbenějším sportem je vo-
lejbal, asi proto, že jsem ho dlouhá 
léta hrál závodně. Dále tenis, který 
mohu hrát i nyní a samozřejmě fot-
bal, který rád sleduji a fandím nejen 
Sigmě Lutín, ale i Sigmě Olomouc.

starosta: Antonín Bábek

Na jakou kulturní akci chcete po-
zvat čtenáře?
Čtenáře bychom rádi pozvali na osla-
vu 870. výročí první zmínky o Třeb-
čínu, která proběhne ve dnech 17.  
a 18. 9. 2011, na Drakiádu v Lutíně  
v pátek 7. 10. 2011. 

Program LEADER 
Regionu HANÁ

– příležitost získat finanční 
podporu pro činnost spolků 
a organizací na venkově, 

ale i pro rozvoj malé firmy

Program LEADER je jednou z hlavních 
náplní činnosti Regionu HANÁ. Ačko-
liv jde o dotační program s podpo-
rou Evropské unie, dotace jsou roz-
dělovány trochu jiným způsobem než 

u ostatních dotačních programů. Pří-
prava a příjem projektů, a jejich 
následný výběr, je prováděn přímo  
u nás na Regionu HANÁ. Díky tomu 
můžeme částečně ovlivnit jaké typy 
projektů budou za omezené pro-
středky, které obdržíme, zrealizová-
ny. 

Pokusím se nyní ve stručnosti před-
stavit principy tohoto programu: Re-
gion HANÁ obdrží každoročně až do 
roku 2013 určitý limit prostředků pro 
realizaci projektů v programu LEA-
DER na svém území. Jde přibližně  
o částku 5 – 8 mil. Kč, částka se kaž-
doročně liší. V průběhu roku pak  
2 – 3 x vyhlašuje výzvu k předkládá-
ní projektů. Z předložených projektů 
vybere hodnotitelská komise, složená 
ze zástupců obcí, spolků a podnikate-
lů regionu, projekty které budou na-
vrženy k podpoře. Vše se pak předá-
vá na Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF), který zajišťuje další ad-
ministraci a financování projektů.

A pro koho je program LEADER určen? 
Nejčastějšími žadateli o podporu na 
své projekty jsou v dnešní době spol-
ky a neziskové organizace. Často žá-
dají tělovýchovné jednoty, dobrovol-
ní hasiči, myslivci, ale i spolky speci-
alizované na práci s dětmi, se senio-
ry apod. Pravidelnými příjemci dota-
ce jsou samozřejmě také obce. Vel-
mi důležité a přínosné jsou také pro-
jekty podávané na podporu podniká-
ní drobnými podnikateli a zemědělci.  
U drobných podnikatelů v nezeměděl-
ské oblasti výroby je podpora omeze-
na na ty žadatele, kteří zaměstnáva-
jí do 10ti zaměstnanců.

Oblasti podpory jsou nastaveny vel-
mi široce. U zemědělských i neze-
mědělských podnikatelů tak lze žá-
dat kupříkladu na strojové vybave-
ní či výstavbu nebo rekonstrukci pro-
vozovny. Obce žádají většinou na vý-
stavbu nebo obnovu budov a zařízení  
ve svém majetku. Spolky a neziskové 
organizace realizují projekty buď za-
měřené na pořízení vybavení pro svo-
ji činnost, nebo na výstavbu a rekon-
strukci prostor a zařízení které vyu-
žívají. Zajímavá je také možnost po-
žádat na projekt na podporu cestov-
ního ruchu, a to jak pro podnikatele, 
tak pro neziskové organizace a obce.

1. číslo zpravodaje  MAS Region HANÁ srpen 2011
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Žadatelé mohou na svůj jednotlivý 
projekt získat 100 - 500 tis. Kč pod-
pory, přičemž na ziskové, podnikatel-
ské projekty je příspěvek maximálně 
60%, na projekty neziskové či obecní 
maximálně 90 % dotace.

V současnosti máme za sebou již  
9 výzev pro předkládání projektů.  
V posledních výzvách se nám pra-
videlně hlásí více než 20 žadatelů, 
avšak vzhledem k omezeným finanč-
ním prostředkům podporu obdrží při-
bližně polovina. Řada projektů, které 
nejsou vybrány k podpoře, však zkou-
ší své štěstí opětovně v dalších vý-
zvách, a často také úspěšně. V sou-
časnosti máme zrealizováno či pro-
bíhá realizace u více než osmdesáti 
jednotlivých projektů.

Máte i vy ve své hlavě námět na pro-
jekt v některé z podporovaných ob-
lastí? Nahlédněte na webové strán-
ky www.regionhana.cz, kde získáte 
podrobnější informace. Po prostudo-
vání stránek si telefonicky domluv-
te konzultaci s manažerem Regionu 
HANÁ, který vám rád poradí s přípra-
vou projektu a doporučí nejvhodněj-
ší postup.

Ing. J.Brzák, manažer MAS RH

V MAS Region HANÁ vytvořili členo-
vé pracovní skupiny, které řeší téma-
ta jim blízká. Existuje tak pracovní 
skupina cestovní ruch, pracovní sku-
pina zemědělci, pracovní skupina ži-
votní prostředí, pracovní skupina děti 
a mládež (více na www stránkách). 
Pracovní skupiny jsou otevřené, při-
vítáme do nich každého, kdo má  
k problematice co říci.

PRACOVNÍ SKUPINA ŽENY

Nejaktivnější z pracovních skupina 
je pracovní skupina ženy, která pra-
videlně 2x ročně pořádá různé ak-
tivity pro ženy v území MAS Regi-
on HANÁ. V letošním roce byla první  
z akcí pod názvem Tančíme s Regio-
nem HANÁ. Ženy měly možnost zú-
častnit se workshopu flamenca, za-
tančit si zumbu. Občerstvení zajiš-
ťovalo Střední odborné učiliště ob-
chodní v Prostějově pod vedením  
Mgr. Milady Dosedělové, Stanislav 
Havlík z Náměště uspořádal prodej-
ní ochutnávku vín.
Protože se akce vydařila, rozhodla 
se pracovní skupina ženy uspořádat 
„Tančíme s Regionem HANÁ“ s obmě-
něným programem i v říjnu. 

PRACOVNÍ SKUPINA ZEMĚDĚLCI

Pracovní skupina zemědělci vznikla 
především z důvodu podpory soukro-
mých zemědělců v rámci programu 
LEADER ve fichi 1 a 2. Haná vždy pat-
řila v republice k oblastem, kde hlav-
ní obživou bylo zemědělství.

Výhodou pracovní skupiny je, že v je-
jím čele stojí mladý zemědělec ing. 
Pavel Solovský, který si za několik 
let práce na své soukromé farmě zís-
kal vysoký kredit i mezi ostatními ze-
mědělci. Předsedy pracovní skupiny 
jsme se zeptali:

Nebojí se zemědělci získávat fi-
nanční prostředky prostřednictvím 
projektů financovaných přes MAS 
RH z programu LEADER?
Ano bojí, ale z 90%jsou to předsudky. 
Na regionu je výborný tým, který vel-
mi ochotně poradí a pomůže se zpra-
cováním projektů a pomůže s admi-
nistrativou. Je pravda, že ze strany 
SZIF jsou všemožné komplikace zcela 
obvyklé, ale díky lidem, kteří na re-
gionu pracují, se to dá unést a hlav-
ně zvládnout.

Zemědělci kvůli přílišné admi-
nistrativě nemají dost chuti žá-
dat o peníze z LEADER. Myslíte si, 
že zmírněním podmínek ve fichi 1  
a 2 (např. je možné z dotace zís-
kat stroje) budou zemědělci žádat 
o dotace více?
Na to nedokážu kvalifikovaně odpo-
vědět. Zase tam hrají roli předsud-
ky z dob dřívějších, kdy administra-
ce byla skutečně náročná. Jako dal-
ší důvod je naše hanácká, či selská 
povaha. Zhrnul bych to asi takhle „ 
kdež mě to veřidíš, tak já do teho 
teda pudo.“ Možná to není povahou, 
ale tím, že dříve jsme vše dostali za-
darmo, aniž jsme pro to museli něco 
udělat. Dotace přes Leader jsou troš-

představují se 
pracovní skupiny
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ku o něčem jiném. Za prvé musím mít 
snahu a něco chtít. Nic mi do klína 
nespadne samo sebou.  Za druhé mu-
sím se zajímat a být iniciativní. Na-
psat projekt, tak aby uspěl v regionu, 
aby byl skutečně něčím novým a pro-
to byl vybrán a podpořen. Strategie 
regionu a vůbec Leaderu není špat-
ná. Již v názvu se přece říká: Míst-
ní akční skupina.... tam to je napsa-
né. Je to skupina lidí v dané oblas-
ti, kteří jsou nějakým způsobem za-
jímaví, iniciativní, mají snahu a chuť 
něco vytvořit.

Jaká jsou největší negativa projek-
tů z Leaderu financované  přes MAS 
RH?
No negativa! Obecně u všech pro-
jektů je to o čase a hromadě papí-
rů. Než napíšete projekt, než se zad-
ministruje na RH a SZIF, než se udě-
lá realizace projektu, než... zkrát-
ka hodně než, která jsou před tím, 
než dostanete peníze nazpět. Větši-
nou si finance řešíte přes banku a ta 
je nedá zadarmo. Jako druhý z uve-
dených důvodů jsou „papíry“ I přes 
snahu vše maximálně zjednodušit, je 
toho stejně hodně, zvláště, pokud se 
dělá výběrové řízení.

Jaký byl dosavadní zájem o fichi 1 
a 2?
Hodnotil bych ho zatím jako malý. 
Nicméně, je pravděpodobné, že se to 
díky možným dotacím na stroje zlep-
ší.

Co mám udělat, chci-li, jako pod-
nikatel, získat dotaci z programu 
LEADER, prostřednictvím MAS Re-
gion HANÁ?
V prvé řadě je potřeba si prostudo-
vat podmínky poskytnutí dotací pro 
podnikatele, které jsou vyvěšeny na 
stránkách www.regionhana.cz. Pro 
podnikatele obecně je určena Fiche 
8, prostuduji si tedy znění Fiche  
v některé z posledních výzev, které 
jsou na webu zveřejněny. Pro projek-
ty v oblasti cestovního ruchu je pak 
Fiche č. 6, a pro zemědělské podni-
katele Fiche č. 1 a 2. Poté je potře-
ba kontaktovat manažera MAS a při-
jet na konzultaci do sídla MAS v Tě-
šeticích, kde se dozvíte další podrob-
nosti a postup.

Jakých chyb se mám vyvarovat?
Určitě nemohu začít realizovat pro-
jekt dříve, než byl podán na SZIF. 
Projekt musím předem zrealizovat, 
zaplatit, a poté požádám o propla-
cení a obdržím peníze. Finanční pro-
středky za uhrazené náklady je po-
třeba řádně dokladovat, např. výpi-
sem z účtu. Při psaní projektu je tře-
ba projekt velmi dobře popsat, včet-
ně množství, kapacit metrů čtvereč-
ných, počet kusů apod.

Jaká je výše dotace?
Region HANÁ poskytuje na jeden pro-
jekt maximálně 500 tis. Kč podpory. 
U neziskových projektů lze podporu 
poskytnout do výše max. 90% celko-
vých nákladů, žadatel ale může po-

žadovat i menší procento podpo-
ry (např. na projekt o celkové výši  
1 mil. Kč žádá spolek pouze 50 % do-
tace, neboť ví, že maximální výše, 
kterou může dostat jeden žadatel na 
jeden projekt, je 500 tis. Kč). U pod-
nikatelských projektů, zemědělských 
i nezemědělských, lze poskytnout 
max. 60% dotace.

Jak zjistím, že mohu požádat o do-
taci?
Výzva k předkládání žádostí je vyhla-
šována obvykle 2x – 3x ročně, zpravi-
dla koncem dubna, v září a na přelo-
mu prosince a ledna. Výzva je vždy 
zveřejněna na stránkách www.regi-
onhana.cz. Dále je výzva rozeslána 
všem členům MAS s žádostí o její dal-
ší šíření. Všechny obce MAS dostanou 
informační plakátek o výzvě s žádos-
tí o zveřejnění.

Otázky a odpovědi
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Smržice reprezentovaly  
v mezinárodní soutěži 

zelených sídel

Smržice jsou obcí, pro kterou je kva-
lita životního prostředí a především 
zeleň velkou prioritou. To dokazují  
i úspěchy, kterých v posledních dvou 
letech obec dosáhla. Nejdříve v roce 
2010 zvítězila v krajském kole soutě-
že Vesnice roku v oblasti zeleně a ži-
votního prostředí, kde získala oceně-
ní Zelená stuha. V celostátním kole 
pak opět zvítězila a stala se nosite-
lem ocenění Zelená stuha České re-
publiky. Díky tomuto vítězství byla 
nominována do evropské soutěže  
Entente-Florale.

Mezinárodní soutěž Entente Florale 
Europe – Evropská kvetoucí sídla vy-

hlašuje nevládní nezisková organi-
zace ‚Association Européenne pour  
le Fleurissement et le Paysage‘ 
(AEFP) s cílem propagovat kvalitní 
prostředí sídel s důrazem na rozvoj 
funkční zeleně v evropských městech 
a vesnicích a zprostředkovat meziná-
rodní kontakty založené na síti refe-
renčních měst a vesnic z řad účastní-
ků soutěže.
Do soutěže je v současnosti zapojeno 
12 evropských zemí. Česká republika 
se do soutěže zapojila v roce 2002. 
Účast českých vesnic a měst organi-
zuje Společnost pro zahradní a kra-
jinářskou tvorbu, občanské sdružení. 

Obec Smržice navštívila v červenci 
odborná porota, složená ze zástupců 
všech soutěžících zemí. Její členo-
vé během jednoho dne prověřili Smr-
žice ve všech oblastech, které mají 

společné téma: veřejná zeleň, život-
ní prostředí a ekologie. Komise byla 
důkladná a obec prozkoumala oprav-
du pečlivě. Od malých ploch zele-
ně jako je nově rekonstruované po-
sezení u kříže za kostelem (podpoře-
no z programu LEADER), přes obecní 
parky až po výsadby zeleně v kraji-
ně, podél polních cest. A obec byla se 
svým týmem na návštěvu dobře při-
pravená. Úvodní prezentaci na obec-
ním úřadu doplnila publikace, vydaná 
speciálně při příležitosti soutěže En-
tente Florale. 

Nezbývá než popřát obci hodně úspě-
chů, za Region HANÁ držíme palce  
a věříme, že na slavnostním vyhláše-
ní výsledků soutěže v lázních Rogaška 
Slatina ve Slovinsku 16. září 2011 zá-
stupci obce převezmou některé z vy-
sokých ocenění!

Stařechovice 1. - 2.10. Okresní výstava drobného zvířectva

Náměšť na Hané 1.10. Tradiční seniorské setkání

Slatinice 1.10. Den seniorů v Lázních Slatinice a.s. - divadlo, cvičení, přednášky

Lutín 7.10. IV. Ročník drakiády - stadion TJ Sigma Lutín

Náměšť na Hané 9.10.-13.11. Taneční pro všechny

Těšetice 15.10. Premiéra nové divadelní hry - ochotníci Těšetice - KD Těšetice

Čechy pod Kosířem 15.10. Zakončení Hanáckého cestovatele v MFB spojené s turnajem v nohejbale

Třebčín 15.10. Posezení s přáteli a skupinou Hanačka - sál KSZ v Třebčíně

Těšetice 16.10. Divadelní představení - ochotníci Těšetice - KD Těšetice

Smržice 17.10. Lampionový průvod

Těšetice 22.10. Divadelní představení - ochotníci Těšetice - KD Těšetice

Pěnčín 22.10. Posezení při víně 

Třebčín 27.10. Oslavy 28. října - areál Ohrada v Třebčíně

Náměšť na Hané 4.11. Starosvětské písničky
Smržice 5.11. Smržické country bál

Lutín, Třebčín 10.11. Setkání seniorů obce Lutína i Třebčína - společenský dům Sigma Lutín

Stařechovice 12.11. Martinské hody ve Služíně

Čechy pod Kosířem 20.11. II. ročník turnaje v nohejbale „O pohár starosty“  hala MFB

Smržice 25.11. Rozsvícení vánočního stromu Smržice

Náměšť na Hané 25.11. Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

Lutín 25.11. Kateřinská zábava - aula ZŠ Lutín

Náměšť na Hané 26.11. Poslední leč 

Bílsko 26.11. Rozsvícení vánočního stromu a nadílka dětem

Třebčín 26.11. Rozsvícení vánočního stromu v Třebčíně - prostor u kaple sv. Floriána

Čechy pod Kosířem 27.11. Vánoční výstava

Těšetice 27.11. Rozsvícení vánočního stromu - náves Rataje

Smržice 27.11. Vánoční výstava na faře Smržice

Čechy pod Kosířem 28.11. Rozsvícení vánočního stromu

Lutín 28.11. Rozsvícení vánočního stromu v Lutíně - prostor před obecním úřadem
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