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Obdobně jako v  loňském roce proběhlo i  letos hodnocení činnos-
ti místních akčních skupin podpořených v  rámci Programu rozvoje 
venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během 
prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací 
v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Míst-
ní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získa-
ných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve sku-
pině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních 
bodů.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, 
Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za  IV. osu Programu rozvoje 
venkova ČR.

MAS ve  skupině B jsou charakterizovány jako dobře fungující MAS, 
u nichž je prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdě-
lovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce fi nančních prostředků 
přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování).
 
Naše MAS do kategorie „B“ poskočila z loňské kategorie „D“. To se po-
zitivně odrazilo i v mírném navýšení fi nanční alokace, kterou bude mít 
naše MAS k dispozici v příštím roce 2012

CELOSTÁTNÍ HODNOCENÍ MAS 2011

Více informací pod QR kódem

QR kód je velice podobný čárovým kódům, které běžně nalez-
nete na většině produktů v obchodech, ale QR kód obsahuje 

podstatně více informací. Jestliže chcete číst QR kódy, musíte 
mít mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou čtečku 

QR kódů.

www.mas.plostina.cz
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Na začátku měsíce října bylo schváleno Tematickou pracovní skupi-
nou Leader rozšíření území Mas Ploština o nové obce Poteč, Jestřa-
bí a Štítná nad Vláří-Popov. Tím pádem má MAS Ploština 30 členů. 
Z toho tvoří 14 zástupců z veřejného sektoru  a 16 zástupců ze sek-
toru soukromého. Mezi další obce, které mají zájem o vstup do MAS 
Ploština jsou obce Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Jejich přijetí 
však ještě musí projít schvalovacím procesem. Po přijetí nových čle-
nů se rozšířila působnost MAS Ploština na 207,33 km a počet obyva-
tel vzrostl na 19 526. 

Poteč
Obec Poteč se nachází ve Zlínském kraji na moravsko-slovenském po-
mezí v malebné krajině Bílých Karpat. V současné době v naší obci žije 
760 obyvatel.

www.potec.cz

Jestřabí
Obec Jestřabí se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty a zároveň 
náleží do etnografi cké oblasti Valašska. Rozkládá se podél silnice ve-
doucí ze Slavičína do Brumova-Bylnice. Katastr obce má rozlohu 389 ha. 
Do roku 1976 k obci Jestřabí náležela také osada Kochavec. Při posled-
ním sčítání lidu v r. 2001 žilo v Jestřabí 318 obyvatel.

www.jestrabi.estranky.cz

Štítná nad Vláří-Popov 
Obec Štítná nad Vláří – Popov  se rozkládá v údolí Bílých Karpat v nad-
mořské výšce kolem 330 m. Obcí protéká řeka Vlára a  potok Járek. 
Vznikla spojením dvou vesnic, patří k ní i osada Valentov a několik pa-
sekářských usedlostí. Část jejího katastru tvoří hranici se Slovenskou re-
publikou. Na rozloze 2845 ha dnes žije 2315 obyvatel.

www.stitna-popov.cz

MAS PLOŠTINA SE ROZROSTLA
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Dne 27.6.2011 byly na  CP SZIF v  Praze podány žádosti o  dotaci 
na projekt spolupráce. Projekt má název „Síťování místních produk-
tů na Valašsku“ a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vy-
robených v regionu Valašsko. Jedná se především o produkty míst-
ních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. 
Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Va-
lašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko 
Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS 
Hornolidečska. 

Další podaný projekt v rámci projektů spolupráce je TRNKOVÁ STEZKA 
2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Je zaměřen na zefektivnění a zkva-
litnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Zámě-
rem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění neko-
merčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní 
působnosti Trnkové stezky odpovídá území Jižního Valašska, specifi cké 
oblasti v rámci destinační oblasti Východní Morava. (Zlínský kraj), což je 
rovněž přibližné teritoriální vymezení 3 participovaných MAS (Mas Lu-
hačovské Zálesi, Mas Vizovicko a Slušovicko a Mas Ploština).

PROJEKTY SCHVÁLENY K PODPOŘE
Mas Ploština získala podporu na oba dva projekty spolupráce, do kte-
rých jsme byli zapojeni, v  rámci 13. kola Programu rozvoje venkova. 
Naše projekty patří mezi 32 úspěšných projektů spolupráce, které byly 
vybrány hodnotitelskou komisí z celkového počtu 50 zaregistrovaných 
projektů.

Spolu s MAS Hornolidečsko, MAS Ploština, MAS KLS, MAS Valašsko – 
Horní Vsacko a MAS Rožnovsko budeme realizovat projekt „Síťování 
místních výrobku na Valašsku“.

A v  rámci projektu „TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍ-
VÁŠ!“ chceme spolu s MAS Vizovicko a Slušovicko a MAS Ploština navá-
zat na úspěšnou první etapu projektu Trnková stezka a podporovat tak 
i nadále rozvoj turistiky v těchto oblastech.

PROJEKTY SPOLUPRÁCE
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Výsledky 4. výzvy
Ve 4. výzvě MAS Ploština - realizace SPL nebyla podána žádná žádost 
o dotaci ze strany žadatelů

Nové webové stránky
Dnem 30.6.2011 jsme přešli na zcela nový webový systém,  všechny dů-
ležité dokumenty se nachází na novém webu. 

Z důvodu přechodu na nový systém se mohlo stát, že nějaká sekce bude 
nedostupná, avšak kancelář MAS Ploština do dnešního dne neobdržela 
žádnou takovou zprávu.

Podpora Nestátních neziskových organizací 
V měsíci září byla vyhlášena na Ministerstvu pro místní rozvoj výzva ur-
čená pro nestátní neziskové organizace.V rámci této výzvy jsme podali 
žádost o dotaci s názvem Praktickými zkušenostmi za  lepší regionální 
rozvoj 2014+.

Cílem projektu je obohatit nedostatečný dialog mezi vrcholnými orgány 
státní správy (MMR, MZe), významnými zájmovými organizacemi s celo-
státní působností a dalšími subjekty s cílem předat konkrétní podněty 
k  narovnání současného nevyhovujícího stavu v  následujícím progra-
movém období. Výsledky podpořených žádostí o dotaci budou známy 
v prosinci letošního roku. Doufáme, že budeme úspěšní

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DĚNÍ MAS
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Dne 26.8.11 byla ofi ciálně vyhlášena 5. Výzva k  předkládání pro-
jektů, a to pro Fichi 2 a Fichi 5. Celková alokace byla 2 439 155,- Kč 
a žádosti bylo možné předkládat v termínu 23. září - 26. září 2011 
v kanceláři MAS Ploština.

V rámci 5. výzvy  realizace SPL „Mas ploština – region s perspektivou.“ 
bylo přijato na MAS k registraci 10 projektů, které byly podány do Fiche 
2 a 5. Všechny projekty prošly administrativní kontrolou včetně kontro-
ly přijatelnosti.

25. října 2011 proběhlo zasedání výběrové komise MAS Ploština. Úko-
lem komise bylo provést výběr projektů v rámci 5. výzvy. Výběrová komi-
se vybrala k podpoře celkem 9 projektů z celkového počtu 10 přijatých.

Název subjektu Název projektu Požadovaná 
dotace

Schválená 
dotace

Obec Haluzice Vzhledné  Haluzice 306 009,- 306 009,-

Obec Křekov Konečně v suchu 319 995,- 319 995,-

Myslivecké sdružení Újezd Odstranění havarijního stavu myslivny 178 499,- 178 499,-

Obec Tichov Stavební úpravy šaten 241 908,- 241 908,-

Obec Vysoké Pole Bezpečně do školy i v Poli 461 757,- 460 382,-

Moravské Karpaty Učíme se řemesla 187 560,- 187 560,-

Obec Drnovice Nová okna na sportovní  budově 224 035,- 224 035,-

Město Valašské Klobouky K fi lmovým zážitkům 
pěknou cestou

220 336,- 220 336,-

Obec Poteč V Poteči sportujeme 300 431,- 300 431,-

2 440 530,- 2 439 155,-

5. výzva ukončena
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V rámci III. výzvy MAS Ploština mohli žadatelé podávat žádosti do FICHE 
2 – Vzhledné obce MAS Ploština a FICHE 5 – Žijící obce MAS Ploština. 
Nyní přinášíme fotografi e z některých zrealizovaných akcí.

Sokolí hnízdo v novém
  Celkové výdaje projektu: 362 849,-

Do školy radostně a bezpečně
Celkové výdaje projektu: 439 986,-

Cesty ke Kamelotu
Celkové výdaje projektu: 693 170,-

REALIZOVANÉ PROJEKTY Z III. VÝZVY
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Nejen z programu Leader, ale i z jiných programů se obcím mikroregio-
nu Ploština daří získávat dotace. Za zmínku stojí například úspěšný pro-
jekt Kola kopyta boty, který v letošním roce vstoupil již do své 5. etapy,
kdy v letošním roce v řadě obcí přibyly naučné dvorečky. Mezi další vý-
znamné projekty patří vybudovaní Ptačích pozorovatelen Vizovických 
vrchů v obcích Drnovice, Vlachova Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole.

Jedná se projekt, který je z 90% fi nancovaný z Operačního programu 
životní prostředí. Je svým způsobem unikátní a novátorský i v rámci ČR.  
V současné době se dokončují informační tabule, které budou osazeny 
v pozorovatelnách. Na nich návštěvníci získají základní informace nejen 
o velkoplošných chráněných územích, na kterých se pozorovatelny na-
cházejí, ale zejména o ptačích druzích, které se na lokalitě vyskytují. Ty 
byly zjišťovány ornitologickým pozorováním. Pro přilákání ptactva bu-
dou v bezprostředním okolí pozorovatelen osázeny vhodné bobulonos-
né keře, hnízdní budky a podložky. Pozorovatelna může rovněž sloužit 
jako improvizovaná útulna pro turisty.

Modelové hospodaření v CHKO Bílé Karpaty
Na revitalizaci zanedbaných obecních pozemků v obci Loučka se poda-
řilo získat 90 % dotaci z Operačního programu životní prostředí. Poně-
kud nevzhledný prostor na okraji obce získal novou tvář – byla srovnána 
a zatravněna plocha skládky inertního materiálu, odstraněny náletové 
dřeviny, vysázeny nové ovocné stromky. Projekt byl úspěšný v rozhodo-
vacím řízení i díky tomu, že jeho součástí byla instalace panelů naučné 
stezky, které pojednávají o CHKO Bílé Karpaty a o  jednotlivých spole-
čenstvech, které se v  (Bílých) Karpatech nacházejí. Z  jiných dotačních 
zdrojů bylo na dané lokalitě ještě umístěno odpočívadlo pro turisty.

A CO SE BUDUJE Z JINÝCH ZDROJŮ?

SadySady
Extenzivní vzrostlé sady jsou dalším typickým prvkem karpatské kra-
jiny. Dříve právě ovoce, především v sušené podobě, přinášelo ob-
živu a také přivýdělek. V naší oblasti bylo vyšlechtěno mnoho od-
růd, jež představují zásobnici různorodých vlastností, které mnohé 
dnešní moderní odrůdy postrádají. Při šlechtění jsou tradiční odrůdy 
ceněny a dále využívány pro svou přizpůsobivost k méně příznivým 
klimatickým podmínkám, nenáročnost a odolnost vůči škůdcům. Na-
příklad některé místní odrůdy slivoní vykazují toleranci k virové cho-
robě šarka švestky, která způsobila značné škody u tohoto ovocné-
ho druhu. 

ExtenzivníExtenzivní sadysady
Vysokokmenné sady nejsou přínosné jen svým hospodářským užit-
kem.Při dřívějším velkoplošném hospodaření byla tato místa zpravi-
dla ušetřena radikálních zásahů, a proto zde přežily mnohé, dnes 
už i velmi vzácné druhy rostlin a živočichů, které byly z okolní inten-
zivně obhospodařované krajiny vytlačeny. Díky svému tzv. kmenné-
mu tvaru a vysokému věku dnes 
v takových sadech nacházíme 
skupiny vzácných bezobratlých 
živočichů závislých na starém 
dřevě např. páchník hnědý, ro-
háč obecný aj.  Staré sady jsou 

oblíbené i u ptac
na, krutihlav) – na
množství dutin vh
tak i dostatek pot

Intenzivní sadyInt
Dnes jsou ale tradiční odrůdy nahrazovány 
zpravidla nižšího vzrůstu. Intenzivní produkč
odrůdy s vysokou produkcí, ale krátkou živo
kvalitní půdy a intenzivní péči za pomoci ch
A právě kvůli používání chemie, jsou takové s
hé druhy živočichů. Navíc malé šlechtitelské tv
pozitivní efekt pro krajinotvorbu.

Krajové a staré odrůdyKrajové a 
Krajové nebo i místní odrůdy vznikly v určité
dičně se zde po dlouhou dobu pěstovaly. N
neboť byly výsledkem dlouhodobé práce lid
řili v daném kraji. Typické pro ně je 
mnohdy také pojmenování v místním 
dialektu. Pro Valašsko je takovou ty-
pickou a i dnes dobře známou kra-
jovou odrůdou jabloně například Ja-
dernička moravská (nebo také vinka, 
vinné jablko).

Včelařství

1

3

2

C H KO  B Í L É  K A R PAT Y

S A D Y  B Í L Ý C H  K A R P AS A D Y  B Í L Ý C H  K A R P A T

Co je louka?Co je louka?
Kdyby člověk nezasahoval do přírodních pro-
cesů, převládajícím rostlinným pokryvem u nás 
by byl listnatý les a na určitých místech tak-
zvané bezlesí – silně podmáčená místa, skalní 
výchozy a suťoviska, polomy. Díky dlouhodo-
bé činnosti člověka se plochy bezlesí rozšířily, 
a vznikly pastviny a pak i louky jak je známe 
dnes. 

Louka je charakteristická tím, že celá jejíproduk-
ce je sklizena jednorázově na většině její vý-
měry a biomasa je ve formě sena (nebo dnes 

i tzv. senáže) odvezena pryč. Návrat živin na louku se zpravidla 
děje prostřednictví trusu hospodářských zvířat při „přepásání“ otav.

Luk je několik typů – zejména v závislosti na přírodních podmínkách 
(vlhkostní režim, typ půdy, nadmořská výška), ale také na způsobu 
obhospodařování (jedna nebo více sečí, přepásání, jarní vláčení). 
V zásadě se jedná o následující typy, odvozené od převládajícího 
druhu trav;

 - sveřepové
 - trojštětové
 - ovsíkové

Ze vzácných druhů rostlin se na těchto polopřiroze-
ných loukách objevují vstavače bezové a mužské. Ty-
pickým druhem je pak ocún jesenní, který je jedovatý 
a kvete až s příchodem podzimu. K výrazným lučním 
druhům patří také například šalvěje, kopretiny, kozí 
brady, bukvice, rozrazily, zvonky a mnoho dalších.

Na místech pramenišť nebo v podmáčených nivách 
potoků se objevuje trochu jiný typ vegetace, v které 

dominují pcháče a tužebníky, v určitých případech také sítiny a ně-
které druhy ostřic. Ze vzácných druhů rostlin zde roste mečík stře-
chovitý nebo orchidej prstnatec májový. Pokud je prameniště bohaté 
na vápník, objevují se velmi výrazné porosty suchopýrů, s typickým 
květenstvím, které připomíná chomáčky vaty.

Hospodaření na loukáchHospodaření na loukách
Velký negativní vliv na louky měla v minulosti kolektivizace země-

dělství, kdy došlo k masivnímu scelování pozemků, likvi-
daci mezí, odvodňování. Stovky hektarů luk byly v hon-
bě za splněním plánu výroby obilí rozorány. Po nějaké 
době bylo sice prováděno opětovné zalučnění, větši-
nou ale osivem trav, vyšlechtěných na vysokou produkci 
hmoty, ale nezohledňující místní podmínky. V takových 
lukách chybí i kvetoucí byliny – jsou druhově velmi chu-
dé. Vzácnější druhy trav a bylin se do těchto porostů do-
stávají jen velmi pomalu. 

I dnes se na loukách hospodaří intenzivně. Z dob socialistického
zemědělství nám zůstaly velké půdní bloky s malým množstvím roz-
ptýlené zeleně. Ty jsou pak sečeny relativně rychlými traktory se
sekačkami se záběrem několik metrů, posekaná hmota se často an
nesuší, ale senážuje (jen zavadlé seno je baleno do polyethyleno-
vých folií). 

Pro přežití „lučních“ druhů živočichů a i zvýšení druhové pestrost
luk by ale stačilo poměrně málo – třeba ponechat několik nepoko-
sených pásů, kde by měli šanci přežít a dokončit svůj vývoj motýli,
brouci a další bezobratlí, ale také ještěrky, slepýši, mláďata ptáků,
srnčí zvěře a dalších. 

Stejné ochuzení přináší i to, že se na lou-
kách přestává hospodařit. Bez řádného
hospodaření (tím ovšem není myšleno jen
mulčování jednou za rok) začne dochá-
zet k úbytku množství rostlinných druhů
a prosadí se jen ty nejagresivnější. I ty
pak po dalším období bez údržby opě-

tovně pohltí les. Pravidelné kosení a následné přepásání tedy rozvíj
rozmanitost druhů a brání náletu semenáčků dřevin. 

V krajině můžeme číst. Nemusíme znát názvy jednotlivých květin
Ale rozeznat kvalitní bohatou louku od produkčních luk druhově
chudých a ocenit dobrého hospodáře je důležité. Důle-
žité je také pochopit, že slovo „bohatá“ neznamená jen 
přepočet na fi nanční výtěžnost louky. 

4

2

3

1

5

1 - Okáč bojínkový na chrpě; 
2 - výrazným prvkem luk  je na podzim kvetoucí  ocůn jesenný; 
3 - mečík střechovitý v PR Pod Žitkovským vrchem; 
4 - květnatá louka byla i nalevo od vzrostlých habrů…; 
5 - vstavač osmahlý je vzácným druhem slunných luk.

C H KO  B Í L É  K A R PATC H KO  B Í L É  K A R PAT Y

L O U K Y  B Í L Ý C H  K A R P A TL O U K Y  B Í L Ý C H  K A R P A T Envicentrum 
PRO KRAJINU
Vysoké Pole

Texty: Mgr. Zdenek Miklas, Mgr. Tomáš Chmela, Mgr. Jana Richterová; 
fotografi e: Mgr. Zdenek Miklas, Ing. Vít Hrdoušek; grafi cká úprava: Ing. Petr Machů. 

O C H R A N A  P Í R O D YO C H R A N A  P Í R O D Y

KarpatyKarpaty
Slovo Karpaty je starobylého předkeltského (asi thráckého) původu 
a odvozuje se od slova znamenajícího „kámen, skála, útes, strž“.
Karpatský oblouk s nejvyšší horou Gerlachovský štít (2 655 m n. m.) 
je pohoří o celkové rozloze větší než Alpy. Rozkládá se na území 
Rakouska, Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Rumunska 
a Srbska. Náš region je součástí Vnějšího západního oblouku Kar-
pat. Ten ohraničují tzv. moravské úvaly.

Bílé KarpatyBílé Karpaty
Tato harmonicky, šetrným hospodařením, utvářená krajina byla pro 
svou unikátnost v roce 1980 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí 
Bílé Karpaty. Zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny zajišťuje za-
chování všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků, pří-
rodních zdrojů a vytváření zdravého životního prostředí. 

Již o rok dříve, tedy v roce 1979 byla zřízena Chrá-
něná krajinná oblasť Biele Karpaty na slovenské 
straně, takže je zachována celistvost oblasti rozdě-
lené novou státní hranicí. Dlužno ovšem podotknout, 
že úroveň a možnosti ochrany přírody a krajiny jsou 
na obou stranách hranice značně odlišné.

Bílé Karpaty se staly známými zejména díky orchi-
dejím, které rostou na květnatých loukách. Zajímavé 
je celkově vysoké zastoupení přirozených a přírodě 

blízkých lesních porostů. V posledních letech realizované výzkumy 
napovídají, že vysoké druhové pestrosti rostlin zdatně sekunduje vel-
ké množství druhů živočichů, často unikátních v měřítkách celé Evro-
py.

CHKO Bílé KarpatyCHKO Bílé Karpaty
Faktografi cké údaje
 Rozloha CHKO Bílé Karpaty činí 747 km². Nejvyšším vrcholem 
je Velká Javořina (970 m n. m.), nejnižším místem pak hladina Veličky 
u Strážnice (175m n. m.). Lesy tvoří 53% plochy CHKO (cca polovi-
nu této výměry pak tvoří listnaté porosty). Zemědělská půda předsta-
vuje 37% území. Ovocné sady jsou roztroušeny především v bez-
prostředním okolí obcí. Samostatně evidovány jsou pouze na 0,6  % 
území. Zájmy ochrany přírody a krajiny hájí Agentura ochrany pří-
rody a krajiny ČR – v tomto případě je to její organizační složka 
Správa CHKO Bílé Karpaty, která sídlí v Luhačovicích.

Jak se u nás chrání příroda a krajina
 V ČR máme tzv. obecnou a zvláštní ochranu přírody a krajiny. 
Zvláštní územní ochrana se dělí na velkoplošnou a maloplošnou. 
Mezi velkoplošné patří chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národ-
ní parky (NP).
 Území CHKO (obecně) je rozčleněno do tzv. zón odstupňova-
né ochrany přírody a krajiny. Ty jsou na lesní půdě vymezeny 3 
a na bezlesí 4. V obou případech je nejcennější, a tím i požívající 
nejvyšší stupeň ochrany, 1. zóna. Na území národních parků je zo-
nace členěna pouze do 3 zón. 

Maloplošná zvláště chráněná území se podle významu (a velikosti)
rozdělují na přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP). Ty vý-
znamnější pak mají ještě přídomek „národní“ (NPR, NPP). Na úze-
mí CHKO Bílé Karpaty se nalézá celkem 5 NPR, 15 PR, 1 NPP a 30
PP. Celková plocha zvláště chráněných území v CHKO je 1375,09
ha, tj. cca 1,84 % plochy CHKO. 

Karpatská úmluvaKarpatská úmluva
 
V roce 2003 vlády států, na jejichž území se Karpaty rozkládají,
přijaly po vzoru Alpské úmluvy Rámcovou úmluvu o ochraně a udr-
žitelném rozvoji Karpat. Jejím cílem je stanovit zásady, které by po-
máhaly hospodařit a žít v krajině takovým způsobem, aby to při-
nášelo jak zisky obyvatelům, tak zároveň prospívalo krajině a byla
zachována její unikátnost. Tomu se říká udržitelný rozvoj – naše ko-
nání má být takové, aby uchovávalo vše, 
co máme k dispozici i našim dětem. 
 Státy Karpatské úmluvy se zaváza-
ly tyto principy (směřující k zachování 
hodnot Karpat) zakotvit do svých 
národních zákonů a dalších le-
gislativních nařízení.

C H KO  B Í L É  K A R PATC H KO  B Í L É  K A R PAT Y

Envicentrum 
PRO KRAJINU
Vysoké Pole

Texty: Mgr. Zdenek Miklas, Mgr. Tomáš Chmela, Mgr. Jana Richterová; 
fotografi e: Mgr. Zdenek Miklas, Ing. Vít Hrdoušek; grafi cká úprava: Ing. Petr Machů. 

| ČERVENEC - PROSINEC

Informační zpravodaj MAS Ploština  |  červenec - prosinec



8

MAS Ploština se stala, spolu s dalšími 11 MAS ze Zlínského kraje, 
členy nově založeného Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR. 
V úterý 23. 8. 2011 se konala ustavující Valná hromada KS NS MAS 
ČR, na které došlo k volbě předsedy, místopředsedy, členů Výboru 
a Kontrolní komise. Předsedou Krajského sdružení Národní sítě MAS 
ČR ve Zlínském kraji se stal Aleš Lahoda z MAS Hornolidečska a mís-
topředsedou byl zvolen Roman Kašpar za MAS Luhačovské Zálesí.

V rámci tohoto setkání došlo také k představení nové publikace všech 
Místních akčních skupin ze Zlínského kraje, která vznikla za výrazné pod-
pory Celostátní sítě pro venkov. V této publikaci jsou obsaženy základní 
informace o jednotlivých MAS, jejích strategiích a také o úspěšně zrea-
lizovaných projektech v rámci programu LEADER včetně projektů spo-
lupráce.

Pracovní setkání
Dne 15.9.2011 se setkaly MASky Zlínského kraje u nás. Zasedání se ko-
nalo v budově Envi centra ve Vysokém Poli. Předmětem jednání byla 
především vzájemná výměna zkušenosti z  činnosti jednotlivých MAS. 
V rámci programu byly prezentovány výstupy společné propagace MAS 
ZK. Na  závěr proběhla prezentace projektů realizovaných na  našem 
území MAS Ploština.

Ve Zlínském kraji vzniklo krajské 
sdružení NS MAS ČR

Vznik MAS: 2005
Počet obcí v regionu: 12

Počet obyvatel: 16 956
Rozloha: 175 km2

Počet členů MAS: 28
Sídlo: Vysoké Pole 118, 763 25  Újezd

Webové stránky: www.mas.plostina.cz

Místní akční skupina Ploština

harakteristika území
drová část území MAS Ploština se rozkládá mezi Vizovickými vrchy a Bílými Karpaty. 
írodního parku Vizovické vrchy nebo mnohem přísněji Chráněné krajinné oblasti Bílé Ka
chovalou krajinou, v které dosud mají své místo jak velmi vzácné druhy rostlin a živočich
anitosti také podíleli. Ti v krajině zanechali svoji stopu i v objektech lidové architektury, kte
AS. Etnografi cky území patří k jižnímu Valašsku, s jeho typickými kroji, nářečím i prvky ar
aše území je také bohaté na památky, často pohnuté, historie území. Mezi ty nejvýznamně
m výšinném hradisku Klášťov, zřícenina Hradu Brumov, Národní kulturní památka Ploštin
jednotlivých obcích MAS P během roku probíhá spousta spolkových akcí a tradičních
zhodně patří Valašský mikulášský jarmek, který má již dvacetiletou tradici. Setkávají se z
ubory jak z ČR, tak i ze zahraničí.

trategický plán Leader
ze, cíle SPL
ko všechny MAS, tak i ta naše se snaží aby vzkvétal region v její působnosti. V případě Pl

ázvy „Krajina“ a „Historie“. 

prioritě KRAJINA máme zařazeny FICHE, které jsou orientované na zemědělce a vlas
adíme zde i FICHE, které jsou zaměřené na úpravy vzhledu obcí a objektů obecní infrastr

o HISTORIE jsou řazeny FICHE s hlavním či vedlejším opatřením Záchrana kulturního dě
elkem náš SPL obsahuje 7 FICHI,mezi něž je naše celková alokace na projekty rozdělena
ky poměrně malé celkové částce, kterou máme k dispozici pro rozdělení v regionu, ber

odniků, živnostníků a nevládních organizací.

| ČERVENEC - PROSINEC

Informační zpravodaj MAS Ploština  |  červenec - prosinec



9

Za dobu svého působení  přinesla MAS do regionu  celkem 7 593 736,-  
Kč  (celková výše dotací)  z programu Leader, podpořeno bylo proza-
tím 24 projektů zaměřených  především na obce, neziskové organizace 
a podnikatele v oblasti zemědělství. Dohromady se spoluúčastí žadatelů 
se podařilo investovat více než  10 ,5 milionů korun do rozvoje oblasti. 

V letošním roce 2011  bylo Místní akční skupinou podpořeno 9 projektů 
v celkové výši  2 439 155,- Kč korun. Roční rozpočet  Mas byl doposud  
2,6 miliony korun, pro rok 2012  je to částka zhruba  3,4 milionů korun. 
Celková alokace byla navýšena z důvodu rozšíření  působnosti Mas, ale 
i  na  základě výsledků bodového hodnocení místních akčních skupin. 
V roce 2012 je naším hlavním záměrem podpořit  především  soukromý 
sektor, a to podnikatele, řemeslníky a zemědělce.

MAS Ploština  je nyní v druhé  polovině plánovacího období 2007 – 2013. 
Jaká bude situace místních akčních skupin po roce 2013, je v současné 
době předmětem diskuzí. Zatím to však vypadá, že její význam pro regi-
on bude v dalším plánovacím období 2014 - 2020 ještě posílen a MAS se 
stane klíčovým subjektem při zajišťování fi nanční podpory z prostředku 
Evropské unie. Největší výhodou MAS je skutečnost, že po celou dobu 
pracuje metodou LEADER. Na konferencích a seminářích zabývajících 
se rozvojem venkova a dotační politiky zaznívají hlasy, že právě metoda 
LEADER by měla být tím pravým nástrojem na rozdělování evropských 
fondů. Hlavním principem totiž je, aby dotační politika byla řízena je-
jími příjemci a ne politickou reprezentací rozhodující bez konkrétních 
znalostí problémů jednotlivých regionů. Ať už další jednání dopadnou 
jakkoliv, je jasné, že Místní akční skupiny mají svůj význam při rozvoji 
venkova. 

Podpora regionu v číslech

Počet podpořených žadatatelů Výše dotace

Podnikatelé v zemědělství Obce a DSO Neziskové organizace

2

15

7

5 374 813 Kč

420 200 Kč

1 798 723 Kč
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Hlavním záměrem MAS Ploština bylo vytvoření nové strategie pro-
pagace jak vlastní MAS, tak její činnosti a principech fungování tzv. 
„metody LEADER“. Pro běžnou laickou veřejnost je existence a čin-
nost MAS „španělskou vesnicí“. Proto jsme se rozhodli pro vytvoře-
ní cílené  a uchopitelné marketingové akce – tzv. Grantové schéma 
MAS Ploština. 

Cílem této aktivity, hrazené z prostředků na administraci byla především 
propagace Mas prostřednictvím kulturních, společenských a  sportov-
ních akcí pořádanými spolky, neziskovými organizacemi a  sdruženími 
na území MAS Ploština. Při těchto, často již tradičních událostech, je pří-
tomno vždy poměrně velké množství obyvatel. Z tohoto důvodu jsme 
tuto metodu propagace činnosti MAS považovali za značně efektivní. 
Stali jsme se tak vlastně spolupořadateli - fi nančně jsme podpořili např. 
náklady na účinkující nebo občerstvení. Na každé akci došlo k veřejné-
mu vystoupení a prezentaci činnosti i společnosti některým z představi-
telů Mas, který byl právě účasten na konkrétní akci. Hlavní organizátor 
měl také povinnost prezentovat MAS  formou propagačních materiálů. 

V květnu letošního roku bylo Grantové schéma vyhlášeno, na základě 
podaných žádostí bylo nakonec vybráno 8 projektů  k podpoře (viz ta-
bulka), které byly realizovány ve  spolupráci s MAS Ploština.  Celková   
poskytnutá   podpora byla   ve výši  33 000,- Kč, která směřovala k pod-
poře místních spolků a jejich činnosti, ale především k přímé propagaci 
činnosti MAS Ploština.

Název subjektu Název projektu Schválená 
podpora

SDH Loučka Hasičská soutěž o pohár starostky... 4 000,-

TJ Družstevník Drnovice Dětské sportovní odpoledne 3 000,-

SDH Vlachova Lhota Odpoledne s klaunem 3 000,-

SRPŠ při ZŠ  a MŠ Újezd Oslava Dne dětí 4 000,-

SDH Tichov Dětský den 4 000,-

SDH Křekov Kouzlíme s dětmi při kácení máje 4 000,-

Občanské sdružení 
Dokopy

Svatojánské slavnosti 7 000,-

Sdružení přátel Vysokého 
Pole

Den koní 4 000,-

Grantové schéma roku 2011
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Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, spe-
cifi ckého turistického produktu, který vytvářejí 3 MAS fungující 
na principu LEADER. Tyto jsou dominantně lokalizovány v podhůří 
orografi ckého celku Vizovické vrchy, které tvoří geografi cký základ 
celého turistického produktu Trnková stezka. Cílem projektu je 
identifi kace dalších rozvojových možností produktu a jeho komplex-
ní propagace.

Účelem projektu spolupráce je vytvoření primárních elementů specifi c-
kého turistického produktu Trnková stezka. Tento spočívá ve vytvoření 
platformy spolupráce participujících se MAS, které společně koordinují 
vznik dílčí produktové nabídky projektu. Projekt zahrnuje přípravné ak-
tivity produktu, vytvoření možností dalšího rozšíření produktu ve formě 
studie navazujících aktivit produktu a rovněž komplexní marketingové 
zpracování produktu.

Přínosem projektu je především vytvoření specifi ckého turistického 
produktu Trnková stezka, která návštěvníky MAS Luhačovské Zálesí, 
MAS Ploština a MAS Vizovicko a Slušovicko seznamuje s turisticky atrak-
tivními místy v regionu, prezentuje specifi ckou lidovou kulturu, zvyky, 
obyčeje a  tradice a  rovněž vytváří reálné možnosti dalšího rozšíření 
portfolia nabídky produktu.

Začátkem prosince se rozběhl testovací provoz webové prezentace 
na adrese www.trnkovastezka.cz a na www.jiznivalassko.cz, dále došlo 
k vytvoření katalogu trnková stezka a mapy trnkové stezky.

TRNKOVÁ STEZKA JIŽ BĚŽÍ

Začátkem prosince se rozběhl testovací prov
na adrese www.trnkovastezka.cz a na z www.jiz
k vytvoření katalogu trnková stezka a mapy trn

Informační zpravodaj MAS Ploština  |  červenec - prosinec
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Kancelář MAS Ploština a její zaměstnanci 
děkují za projevenou důvěru v uplynulém 
roce a do nového roku 2012 Vám přejeme 

hodně zdraví, štěstí, osobních i pracov-
ních úspěchů. 

Současně se těšíme na další 
společnou spolupráci.

Loučka

Újezd

Vysoké Pole

Drnovice
Tichov

Poteč

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Vlachova 
Lhota

Haluzice
Vlachovice

ŠtítnáJestřabí BRUMOV-BYLNICE

Křekov

PF 2012

Mas Ploština
Vysoké Pole 118
763 25 Újezd
web: www.mas.plostina.cz

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

Manažer
Mgr. Zdenek Miklas
Tel.: 721 678 368 
E-mail: plostina@seznam.cz

Administrativní pracovník
Lenka Častulíková
Tel.: 724 704 366
E-mail: l.castulikova@seznam.cz

Předseda
Josef Zicha
Tel.: 606 766 008
E-mail: obecvp@volny.cz


