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• Návštěva z Francie

• Soutěž ve sběru ovocných receptů

• Podpo ené projekty 7. výzvy

• Seminá  pro podnikatele na dotace v roce 2012
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Po ty i dny byla na konci zá í 
slyšet v různých ástech Ost-
rožska i Hor ácka francouzšti-
na. T í lenná delegace ze země 
galského kohouta pod vedením 
editelky studijních programů 
ve st ední Evropě Marie-Claude 
Maurelové totiž pozorovala chod 
místní ak ní skupiny (MAS) a zjiš-
ovala, jaké spole né znaky má 
slovácký region s ostatními po-
dobnými uskupeními v zemích 
st ední a východní Evropy.
„Participativní demokracie 
a implementace programu LE-
ADER v zemích st ední Evropy“ 
-  s tímto poměrně složitě zně-
jícím názvem p ijeli Francouzi 
do Uherského Ostrohu, aby sle-
dovali fungování Místní ak ní 
skupiny Ostrožsko a Hor ácko. 
editelka p itom nebyla na Slo-

vácku poprvé, p ed t emi lety 
zde totiž uskute nila svou první 
výzkumnou cestu. P i svém pu-
tování regionem trojice zamí ila 
nap íklad do sklepů ostrožské 
diskotéky Cézar, vina ství man-
želů Vysko ilových v Blatnici i do 
Louky a Velké nad Veli kou.
„Vybrali jsme si v pěti zemích 
devět různých místních ak ních 
skupin. Pozorujeme v nich,  jak 
funguje spolupráce mezi jednot-
livými obcemi těchto uskupení. 
Zajímá nás také to, jak je místní 
ak ní skupina aktivní i navenek, 
ve vztahu k možnostem využívá-
ní dotací,“ vysvětlila své aktivity 
editelka Maurelová.

V eské republice byl její tým 
na po átku dlouhé badatelské 
cesty po Evropě. Na jižní Moravě 
p itom nebyla poprvé. „Musím 
se p iznat, že se do tohoto kra-
je velmi ráda vracím, protože se 
mně tady opravdu hodně líbí. 
Jsou tady velmi p átelští lidé, což 
se odráží i v práci místní ak ní 
skupiny. Naše výsledky z návště-
vy p ed t emi lety ukázaly, že 
tento region funguje velmi dob-
e a lidé jsou zde opravdu hodně 
aktivní,“ podělila se o poznatky 
Francouzka. 
Podle jejího mínění je zde hodně 
realizovaných projektů. MAS je 

velmi iniciativní a dokáže dob-
e zhodnocovat vlastní zdroje 
a potenciál. Ve Francii mají p i-
tom podobné skupiny mnohem 
delší tradici. „Rozdíl je hlavně 
v tom, že už máme mnohem 
více zkušeností. Obce tam tyto 
skupiny hodně podporují. Hlav-
ní cíl máme ale naprosto stejný. 
Klademe důraz na kvalitu a roz-
víjení cestovního ruchu,“ p ipo-
mněla Marie-Claude Maurelová.
Ve Francii stejně jako na Slo-
vácku podporují tamní ak ní 
skupiny vina e. Rozdíl je možná 
v tom, že se francouzští vina i 
zamě ují p edevším na export 

do zahrani í a moravská vína 
smě ují hlavně na tuzemský trh. 
„V Praze jsem se nap íklad se-
tkala s vínem z Blatni ky. To je 
podle mne dobrá cesta. Dostat 
se totiž nyní s vínem do Evropy 
je velmi těžké,“ upozornila Fran-
couzka. Marie-Claude Maurelová 
zkoumá v eské republice kromě 
MAS Hor ácko a Ostrožsko ješ-
tě také MAS na Šumavě a jednu 
ve st edních echách u Kolína. 
Všechny tyto t i skupiny pracují 
na stejném kontextu, ale každá 
funguje zcela jinak, a tím je toto 
pozorování pro nás obzvláště za-
jímavé.               Hynek Zdeněk

Francouzi navštívili i vinné sklepy

P i svém putování po Ostrožsku a Hor ácku Francouzi navštívili také vina ství manželů Vysko ilových 
v Blatnici, kde v jejich sklepě ochutnali víno.                                                                                Foto: 3x Filip Fojtík

V Uherském Ostrohu zavítala návštěva z Francie do sklepů pod dis-
kotékou Cézar.
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Místní ak ní skupina (MAS) Hor-
ácko a Ostrožsko vyhlašuje 

soutěž ovocných receptů. Ty se 
mohou týkat ovocných jídel, de-
zertů, kolá ů, marmelád, kom-
potů, š áv, sirupů, nakládaného 
ovoce, pálenek, likérů i sušené-
ho ovoce. Sto nejlepších receptů 
získá za odměnu novou knihu 
Sedm tvá í ovocná ství. 

Zapojit se mohou všichni oby-
vatelé a rodáci z obcí Hor ácka 
i Ostrožska.  „Momentálně pra-
cujeme na projektu s názvem 
Moravské a slezské ovocné stez-
ky. Spolupracujeme s Místními 
ak ními skupinami Nízký Jeseník, 
Rýma ovsko, Moštěnka, Pood í, 
Bojkovsko a Hranicko. Spolupráce 
všech sedmi regionů spo ívá v ak-

tivitách, které smě ují k zachování 
a rehabilitaci ovocných stromů, ja-
kožto dárců plodů, které jsou sou-
ástí mnoha tradic a významných 

krajinných prvků,“ informovala 
hlavní manažerka Mikroregionu 
Ostrožsko a MAS Hor ácko a Os-
trožsko Jana Bujáková. 
Kdo se chce do soutěže zapojit, 
může své vo avé recepty z ovo-

ce zasílat až do 31. listopadu 
letošního roku na adresu: MAS 
Hor ácko a Ostrožsko, Zámecká 
24, 687 24 Uherský Ostroh, nebo 
mailem: mikroregion@ostrozsko 
nebo: mas@ostrozsko.cz. Recep-
ty je t eba zaslat na vyplněném 
formulá i, který zájemci najdou 
na webových stránkách: www.
ostrozsko.cz                              (lef)

MAS vyhlašuje soutěž o sběr ovocných receptů z Hor ácka a Ostrožska

Podpo ené projekty v rámci 7. výzvy MAS Hor ácko a Ostrožsko 
v rámci opat ení IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie
Máme za sebou další úspěšné kolo p íjmu žádostí o dotace. Valná hromada schválila v rámci 7. výzvy/2011 sedm projektů, které poputují 
k registraci na RO SZIF v Olomouci. Nejvíc žadatelů bylo tentokrát z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Zastoupeny jsou pouze dvě dota ní 
opat ení, z vyhlášených ty ech. Jedná se o:

Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produktů 2 žádosti  381 955,- K
Fiche 6 Podpora zemědělských podnikatelů  5 žádostí 520 100,- K
Celková výše poskytnuté dotace pro vybrané projekty 7. výzvy iní   902 055,- K .

P edpokládáme, že v prosinci 2011 bude vyhlášena 8. výzva MAS Hor ácko a Ostrožsko. Více informací naleznete na stránkách www.leader.
ostrozsko.cz.

ID Název (jméno) žadatele Název projektu Místo realizace projektu Po et bodů Výše dotace (K )
Fiche 5 

1 Ing. Luděk K ápek Modernizace vina ství - ing. 
Luděk K ápek

Blatnice pod Sv. Antonínkem 151 132 500,-

2 Jaroslava Sta ková Po ízení mlýnkoodstopokova e 
a technologie ízeného kvašení

Blatnice pod Sv. Antonínkem 100 249 455,-

Fiche 6 
1 Ing. Václav Cícha Rosi  do vinice Blatnice pod Sv. Antonínkem 123 85 000,-
2 Michal Janás Po ízení nového traktoru Blatni ka 119 120 000,-
3 Ing. Luděk K ápek Modernizace vinohradnictví - 

Ing. Luděk K ápek
Blatnice pod Sv. Antonínkem 118 76 000,-

4 Mgr. Pavla Kope ná Hrušková Stroje nám pomáhají v práci Blatnice pod Sv. Antonínkem 109 59 100,-
5 Ing. Lukáš Prášek Doplnění p íslušenství traktoru Kuželov 107 180 000,-

Celkem 902 055,-
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OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA: Obnova víceú elového domu . p. 220 Ostrožská Lhota ‒ 1. etapa

Ostrožské Lhotě se poda ilo prvenství ve vybudování unikátního zázemí pro spolek p átel historie. Spolek je velmi aktivní a za pomoci obce 
a Slováckého muzea dokázal vybudovat archeologické expozice, jejíž nápl  je tvo ena archeologickými nálezy, fotografi ckými doklady sídel-
ní architektury a lidové kultury a geologicko‒biologickou ástí. Nálezy jsou velmi barvitě a citlivě naaranžovány v p ízemí a podkroví objektu, 
nechybí ani ukázka tajemna ‒ poh ebiště. Expozici můžete navštívit každou neděli!
Druhou etapu projektu si obec fi nancovala z vlastních zdrojů. Sou ástí této etapy bylo dokon ení obnovy p ední ásti domu, kde je zázemí 
pro zahrádká e a pro mladé skauty. 

CELKOVÉ VÝDAJE: 2.395.708 K , dotace 1.397.496 K , vlastní zdroje 998.212 K .

JANA KUBÍKOVÁ: Rekreace bez p ekážek 

Majitele Rekrea ního st ediska Vápenky trápil problém s p ístupem do objektu pro starší lidi a osoby s omezeným pohybem. Do objektu 
smě ovalo pouze p íkré schodiště. Nevýhodou bylo i nedostate né sociální za ízení, které se nacházelo ve sklepních prostorech, kde bylo 
pot eba opět zdolat schody. 
Hlavním záměrem projektu bylo vybudování p íjezdové rampy a WC pro imobilní návštěvníky. Tím se vytvo il ucelený okruh pot ebných 
služeb pro širokou ve ejnost na odpovídající úrovni, bez omezování imobilních návštěvníků. Sou ástí projektu bylo vystavění p ístavby sociál-
ního za ízení (1x WC imobilní, 1x WC ženy a 2x WC muži + 2 pisoáry), bezbariérová rampa o ší i 1,6 m, p ístupová komunikace a výsadba zeleně. 

CELKOVÉ VÝDAJE: 896.515 K , dotace 448.257 K , vlastní zdroje 448.258 K .

P edstavení dalších úspěšně dokon ených projektů p es PRV R 2007-2013, osa IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

Foto p ed realizací Foto po realizaci

Foto po realizaciFoto po realizaci
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Foto po realizaci

Foto po realizaci

SKI-MORAVIA s.r.o.: Lyža ský areál Nová Lhota ‒ technické zasněžování II. etapa

Od roku 2011 funguje v Nové Lhotě na Šibenickém vrchu nový lyža ský areál. Svah má délku 530 m, s p evýšením 84 m. Realizace projektu 
spo ívala v po ízení technologie technického zasněžování. V rámci projektu byla vybudována erpací stanice pro zasněžování lyža ského 
svahu, stavební a výkopové práce a nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu. Investice zlepšila celkovou úrove  nabídky služeb areálu 
i celé dané rekrea ní oblasti. P ínosem projektu je díky vyrobenému sněhu lépe upravený povrch sjezdovky než p i špatných sněhových 
podmínkách. To umožní bezpe nější a kvalitnější lyžování pro návštěvníky i lepší ochranu vegeta ního krytu sjezdové trati. 
Aktuální informace o sjízdnost sjezdovky naleznete zde: http://www.skinl.eu/

CELKOVÉ VÝDAJE: 2.379.784 K , dotace 1.162.380 K , vlastní zdroje 1.217.404 K .

Foto z průběhu realizace

MAS Hor ácko a Ostrožsko. Všechny t i projekty jsou zárove  i pozvánkou na možné trávení vašich víkendových dnů.
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POZVÁNKA
na seminá  o možnostech využití dota ních 

titulů v roce 2012 pro podnikatele z Hor ácka a Ostrožska 
akce se koná ve spolupráci Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko, 

Okresní hospodá ské komory Hodonín, Okresní hospodá ské komory Uherské Hradiště 
a Okresní agrární komory Hodonín.

Termín:

St eda 23. 11. 2011 od 9:00 hodin (prezence od 8:45 hod)
Místo konání:

Kulturní dům, Velká nad Veli kou
Lekto i:

Jana Bujáková, hlavní manažer MAS Hor ácko a Ostrožsko 
Michal Švagerka, editel OHK Hodonín

Ing. Barbora Galliová, projektový manažer MAS Hor ácko a Ostrožsko
Lukáš Pilát, projektový manažer OHK Hodonín

Bc. Petr Navrátil, projektový manažer OHK servisní s.r.o.

Cíl seminá e:
Cílem seminá e je p iblížit a objasnit potencionálním žadatelům možnosti získání dotací pro jejich podnikání. 

Seminá  je zamě en na dotace z PRV, OPPI, SFŽP, JMK. Jednotlivé dota ní tituly budou vysvětleny 
na konkrétních realizovaných projektech. V každém bloku bude prostor na dotazy.

Program:
 9:00 ‒ 10:00 Dotace v roce 2012 pro zemědělce, vina e a podnikatele v oblasti potraviná ské výroby
 10:00 ‒ 11:00 Dotace v roce 2012 pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu 
 11:00 ‒ 12:00  Dotace v roce 2012 pro drobné podnikatele (do 10 zaměstnanců)

Seminá  je bezplatný
Vaši ú ast potvr te, prosím, na těchto kontaktech, nejpozději do 21. 11. 2011:

Lukáš Pilát, tel./fax: 518 610 621, 775 610 513, e-mail: vzdelavani@ohkhodonin.cz
Ing. Barbora Galliová, tel.: 572 501 425, 725 762 720, e-mail: mas@ostrozsko.cz

 MAS Hor ácko a Ostrožsko Okresní hospodá ská komora Hodonín 
 Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh Svatoborská 591, 697 01 Kyjov   
 tel.: 572 503 961 Tel./fax. 518 610 621 
 e-mail: mikroregion@uhostroh.cz e-mail: info@ohkhodonin.cz
 www.leader.ostrozsko.cz www.ohkhodonin.cz




