
Projekty v mikroregionu Ploština

I.etapa (instalace odpočívadel a informačních tabulí)

Rozdělení dle jednotlivých úrovní značení:
a) hlavní trasa – Hřeben Vizovických vrchů a Bílých Karpat

b) regionální naučný okruh (Okruh šesti dědin)
c) místní (naučný) okruh na jednotlivých lokalitách

d) putovní výstava ve školách regionu

Při získávání informací a podkladů pro vytvoření vlastních infor-
mačních tabulí se podařilo shromáždit značné množství podkladů, 

často zcela překvapivých a neznámých, které budou využity v 
dalších předkládaných projektech jednotlivých obcí a v pokračování 

další spolupráce se zapojenými školami.
Vlastní tabule (jak podkladní stojan, tak i obrazová část) byly ná-

sledně zpracovány v jednotném duchu v kvalitě, která v současnosti 
tvoří etalon pro podobná zařízení a objekty i v širokém regionu.

Na tento projekt přímo navazují další rozvojové programy a koncep-
ce, které napomáhají k zatraktivnění našeho regionu jak pro místní 

obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky a to všech věkových kategorií.

II. Etapa (Ploštinský PonyExpres, 
ohradníky, totemy a půjčovny kol)

Cílem této žádosti bylo vytvořit zázemí pro rozvoj zejména hippotu-
ristiky a cykloturistiky. 

Výstupem projektu bude pořízení vybavení pro provozování hippo-
turistiky – postroje, potahové kryté vozy pro návštěvníky, sedla pro 
jezdecké koně, ohrady a úvaziště splňující nároky welfare v místech 

jednotlivých zastavení v zapojených obcích..apod
 V období mimo hlavní turistickou sezonu budou koně v 
jednotlivých obcích (dle daného časového harmonogramu) k dispo-

zici pro projížďky dětí v jednotlivých obcích.
Dalším výstupem projektu je podpora cykloturistiky. V každé 

obci proto bude k dispozici půjčovna s 10 ks jízdních kol pro užití 
k vyjížďkám po regionu.  Pomoci elektronického systému bude 

monitorován jejich pohyb a délka výpůjčky. Ve vybrané obci  (obec 
Újezd) bude umístěno „servisní středisko“, kde si mohou cykloturis-
té provést svépomocí servisní úkony na svém kole za využití nářadí 

a přístrojů servisního místa.
 Pro plnou funkčnost navrženého systému je nutné zapojení 

všech obcí, které každá budou realizovat svoji ucelenou část.
Celá podpořená akce proběhla bez komplikací za vzorné spolupráce 

všech zainteresovaných, zejména dětí ze zapojených škol. Velká 
kreativita při jejich návrzích totemů pak spíš narážela na limity dané 
použitou technologií pro jejich výzdobu, ale i tak se domníváme,že 
děti předvedly, že jejich fantazie je prakticky nevyčerpatelnou stud-

nicí nápadů a inspirací i pro další jakékoliv aktivity.
Velký ohlas u dětí vzbudila i možnost projížděk na koni.

Kola, kopyta, boty
III.Etapa (infocentra)

Průvodce úspěšnými rozvojovými projekty mikroregionu Ploština, 
inovace a aktualizace webové prezentace (www.mr.plostina.cz) a 
uspořádání vzdělávacích lektorských workshopů, pro příslušníky 

jednotlivých cílových skupin.  inovovaný web, na kterém se může-
me interaktivně seznámit s nejúspěšnějšími projekty mikroregionu 

Ploština. Člověk – uživatel bude moci již od stolu své pracovny 
virtuálně projít místa úspěšných realizací regionálních rozvojových 
projektů. Vzdělávací workshopy budou novinkou projektu. Vzhle-
dem k řadě zájemců o lektorskou prezentaci aktuálních projektů 

budou nejdůležitější informace předány formou školení pro pracov-
níky cestovního ruchu (infocentra), zaměstnance obecních úřadů a 
pro další osoby s vazbou na regionální rozvoj východní Moravy. 
Dále bylo rozšířeno vybavení sportovně turistické půjčovny  o 

turistické hole (nordic walking) a o GPS přístroje. Tyto prvky jsou 
využívány jak při každoročních branných (rozvoj tvořivých schop-
ností dětí a mládeže – zvládnutí obsluhy GPS) a sportovních dnech 
místních škol (pěší výlety), tak i pro potřeby turistů – návštěvníků 

obcí (půjčovní systém).
 K orientaci návštěvníků byl na dominantním místě zřízen rozcestník 
ve valašském stylu se směrovkami, které odkazují do míst realizace 
projektu (půjčovna, informační a vzdělávací centrum, interaktivní 

infopanel, apod.).

IV. etapa (rozcestníky, odpočívadla)

Turistické rozcestníky: byly navrženy ve spolupráci s KČT a mají 
za úkol nejen informovat  o směru tras , ale mají rovněž přispět k 
zmírnění škod způsobených při umísťování rozcestníku na kmeny 
stromů. Směrovník bude zhotoven z trámu měkkého dřeva, který 

bude tvarově opracován v intencích původní lidové architektury Va-
lašska. Průřez trámu bude šestiúhelník aby bylo možno přesně umís-
tit jednotlivé směrové ukazatele. Směrové ukazatele budou chráněny 
stříškou z dřevěných šindelů..Dřevo bude tlakově impregnováno a 

opatřeno dvěma nátěry lazurovacím lakem, stříška pak třemi nátěry. 
Směrovník bude ukotven do betonové patky železnými kotvícími 

prvky s povrchovou úpravou

Odpočívadla: Bude se jednat o dřevěnou konstrukci z hrubě otesa-
ných, masivních trámů a půlkuláčů. Dřevěné prvky budou z měk-

kého dřeva opatřeného tlakovou impregnací a povrchovou úpravou 
nátěrem lazurovacím lakem. Střecha bude z lepenkových šindelů 
tmavého odstínu. K zajištění konstrukčních spojů budou použity 

kovové kotvící prvky s povrchovou úpravou. Komplet přístřešk ubu-
de přepraven a uložen na určené místo, jehož povrch bude předem 

urovnán. Následně se provedou úpravy okolí.



Dostavba víceúčelového hřiště
v obci Drnovice

Sportovní areál v obci Drnovice se nachází v klidové zóně v jižní 
části intravilánu obce. Kromě travnatého fotbalového hřiště se zde  
nalézalo i zchátralé nevyužívané koupaliště s nulovými možnostmi 
navrácení do původního stavu. Proto bylo rozhodnuto o adaptaci 
tohoto místa na víceúčelové sportoviště  v podobě hrací plochy s 

umělým povrchem. 

Vysokokmenný sad v lokalitě Háj - 
revitalizace

Předmětem podpory bylo vytvoření podmínek pro zachování 
významných biotopů v lokalitě Háj v extravilánu obce. Jedná se o 

původní obecní sad vysázený před polovinou 20. století na úpatí vr-
cholu Humenec v jižní části katastrálního území Drnovic. Jednotlivé 
realizační fáze probíhaly ve spolupráci s ekologickým zemědělcem. 
Jedná se o významný počin v oblasti péče o krajinu v jižním podhůří 

Vizovických vrchů.

Rekonstrukce dřevěné 
roubené zvonice

Starobylá zvonička stojí na haluzické návsi již více než 150 let. Jed-
ná se o významný doklad jihovalašského lidového stavitelství, který 
je veden díky své značně kulturně-historické hodnotě v Ústředním 

seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Jde o šestibo-
kou stavbu srubové konstrukce s přírodní vidlicí z dubového dřeva, 
v níž je zasazen zvon. Vzhledem k vysokému stáří a nedostatečné 

údržbě se památka dostala v nedávných letech do havarijního stavu, 
jehož řešením byl projekt její obnovy.

Oprava dětského hřiště
Více než tři desítky let staré dětské hřiště v obci Loučka již nespl-

ňovalo přísné bezpečnostní normy, čímž vznikla neodkladná nutnost 
rekonstrukce. Obec využila dotace poskytované Zlínským krajem a 
zajistila výměnu starých kovových herních prvků za nové, vyrobené 
ze dřeva. Modernizací dětského hřiště vznikl drobný areál, který v 
dopoledních hodinách využívá místní mateřská škola a odpoledne 
rodiny s dětmi. Došlo k perspektivnímu obohacení volnočasových 

aktivit dětí a k rozšíření občanské vybavenosti obce Loučka.

Oprava obecního domu -
hasičské zbrojnice

Výraznou dominantou návsi v Loučce je budova hasičské zbrojnice. 
Byla vybudována v šedesátých letech a po čtyřech desítkách letech 
provozu vyžadovala komplexní rekonstrukci. Po získání účelové 

dotace byla objektu proveden výměna elektroinstalace, rekonstrukce 
sociálního zařízení, došlo k výměně oken, dveří,... . Nová zateplená 
fasáda přispěla nejen ke vzhledu budovy, ale i k vyššímu tepelnému 

Komplexní rekonstrukce Základní a 
mateřské školy  Újezd

Tradice školství v Újezdě sahá hluboko do 17. století. Původní škola 
sídlila v budově na návsi nedaleko farního kostela. Z kapacitních 

důvodů byla v roce 1956 přesunuta do nově vybudovaného komple-
xu základní školy, která byla projektována pro 500 dětí. Za půlstoletí 
existence nové školy vyvstala potřeba modernizace celého areálu pro 
potřeby kvalitní výuky. Obec proto iniciovala generální rekonstruk-

ci, která zahrnovala modernizaci kotelny a kuchyně, systému vytápě-
ní, rozvody elektroinstalací a vodovodní sítě, výměnu podlah a oken, 

rekonstrukci sociálních zařízení. Všechny budovy dostaly novou 
střechu, také byly obnoveny fasády včetně renovace dochovaných 

výzdobných prvků. Škola má také kompletně obnovenou tělocvičnu, 
na kterou navazuje nově vybudované venkovní sportoviště sloužící 

nejen k výuce tělesné výchovy, ale i pro potřeby místních sportovců.

Vybudování dětského hřiště ve 
Vlachově Lhotě

Projekt vyšel vstříc poptávce dětí a jejich rodičů z Vlachovy Lhoty 
po chybějících plochách pro rekreační, sportovní a herní aktivity. 

Byl zaměřen na vybudování dětského hřiště, které vyplnilo prostor 
chybějící nabídky volnočasových aktivit dětí předškolního a škol-
ního věku. Dětské hřiště je dnes součástí sportovního areálu v obci 
nalézajícího se v blízkosti místního kulturního domu. Vzhledem k 

volnému přístupu a útulnému prostředí je vyhledáváno a využíváno 
také dětskými návštěvníky z širšího okolí.

Rekonstrukce vnitřních prostor
Základní školy Vlachovice

Tradice školy ve Vlachovicích sahá minimálně do 17. století. Až ve 
století dvacátém však vznikly stávající budovy, které tvoří současný 
školní areál. Obec Vlachovice jako vlastník a provozovatel tohoto 
vzdělávacího zařízení dbá o její kvalitní provoz. Výsledkem tohoto 
úsilí je také rekonstrukce vnitřních prostor, která se uskutečnila ve 
třech etapách - nejprve byl opraven staticky poškozený spojovací  
krček mezi tělocvičnou a novou budovou, dále byla rekonstruová-
na kuchyně tak, aby splňovala platné legislativní normy a nakonec 
sociální zařízením jehož životnost již byla překročena. Realizací 

projektu se podařilo zvýšit komfort žáků i učitelů, čímž nepochybně 
stoupla atraktivita celé školy.

Celková rekonstrukce areálu
Základní a mateřské školy Vysoké Pole

Základní a mateřská škola tvoří jednu z důležitých součástí života 
obce Vysoké Pole. Soubor tří návazných projektů zabezpečil nad-
standardní modernizaci tohoto nezbytného zařízení. Bylo provede-
no zateplení fasády, výměna dveřních a okenních výplní, čímž se 
podstatně zlepšily energetické vlastnosti budovy. V další fázi byla 

komfortu objektu. Projekt tak 
přinesl i finanční úsporu ve formě 
nižšího odběru energií. Hasičská 
zbrojnice nyní představuje multi-
funkční dům, který slouží i jako 
sídlo místní knihovny a dočasně 

také obecního úřadu .

uskutečněna revitalizace zeleně v 
okolí školy, byl zajištěn bezbarié-
rový přístup pro osoby se sníže-

nou schopností pohybu a orienta-
ce a proběhla také rekonstrukce 

zpevněných ploch v celém areálu.
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Zpravodaj MAS Ploština o.s.
(2. vydání)            (30.6.2011)

Subjekt

František Žák

Zdeněk Petrůj

Název projektu

Nové zázemí pro 
hospodaření v Osičném

Nové oplocení pastvin ve Smolině

Rozpočet (v Kč)

939 600,-

321 000,-

Schválené projekty - 3. výzva
FICHE 2: Vzhledné obce MAS Ploština 
FICHE 5: Žijící obce MAS Ploština

Subjekt

Sportovní klub 
Loučka

Obec Újezd

Obec Drnovice

Obec Vlachova 
Lhota

Obec
 Vysoké Pole

Název projektu

Sokolí hnízdo v novém

Do školy radostně 
a bezpečně

Se světlem k motlitbě 
i k autobusu

Revitalizace centrální části obce 
Vlachova Lhota

Cesty ke Kamelotu

Rozpočet (v Kč)

362 849,-

439 986,-

693 170,-

904 557,-

495 627,-

Schválené projekty - 2. výzva
FICHE 1: Moderní zemědělské podniky MAS Ploština

Zrealizované projekty
Klub vojáků v záloze Újezd

Památka obětem světových válek v Újezdě

Cestu do kostela si nyní mohou lidé zpříjemnit pohledem na opra-
vené kříže, věnované obětem nacistického útlaku a obětem, které 
se zasloužily o vytvoření samostatného Československého státu, 

nezávislém na Rakousko-Uhersku.
Rekonstrukce se dočkal také pomník u Újezdského kostela, který 

je věnovaný obětem katastrofy na Ploštině, která byla vypálena 19. 
dubna 1945.

Obec Vysoké Pole
Cesty ke Kamelotu

V letošním roce došlo také k opravení pozemní komunikace směrem 
k replice klášťovského hradiska, které se nachází v obci Vysoké 

Pole, asi 100 metrů od Obecního úřadu. „Kamelot“ jak informační 
dvůr mnozí občané nazývají je místem setkávání občanů, konání 

tématických dnů či pořádání kulturních a společenských akcí. Obsa-
huje také množství informací o nejbližším okolí.

Sdružení obcí mikroregionu Ploština
Nový život pro Ploštinu

Jaká bude budoucnost památníku na Ploštině? Co se stane s are-
álem, který dlouho chátral? Bude se nějak opravovat amfiteátr? 
To všechno jsou otázky, kterou zodpovídá studie věnující se bu-
doucnosti Ploštiny, osady, jež byla 19. dubna 1945 vypálena, a 
kterou později využili komunisté jako propagaci své ideologie. 

Obec Vlachova Lhota
Expozice „Historie požární ochrany“

Ve Vlachově Lhotě bylo postaveno muzeum požární ochrany. Mu-
zeum obsahuje několik expozicí, kde je vystavena výstroj a výzbroj, 
kterou používali amatérští i profesionální hasiči v regionu. Výstava 
obsahuje mimo jiné helmy, požární obleky speciální boty, ale také 
lékárničky, plynové masky nebo ukázky šarží, které určovaly hodnost 

daného požárníka.

Mapa obcí MAS Ploština o.s.

Adresa:
Mas Ploština

Vysoké Pole 118
763 25 Újezd 

Kontakt

Manažer
Mgr. Zdenek Miklas

Tel.: 605 224 670, 724 704 366 
E-mail: plostina@seznam.cz

 

Pracovní doba:
Po – Pá: 7:00 - 15:00
Mobil: 724 704 366

E -mail: l.castulikova@seznam.cz

Administrativní pracovník
Lenka Častulíková

Tel.: 724 224 656, 724 704 366
E-mail: l.castulikova@seznam.cz

Předseda
Josef Zicha

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

 

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



1. KROK – selekce
Ne všichni žadatelé jsou způsobilí k poskytnutí dotace, někteří nesplňují definici pří-
jemce dotace uvedenou v příslušné Fichi (oboru). Vždy je přesně popsáno, zda mohou 
žádat fyzické či právnické osoby, obce, neziskové organizace, církve, zemědělci, atd. 
Dalším úskalím je výběr vhodného způsobilého výdaje. Součástí každé
Fiche je i číselník výdajů, na které je možné dotaci čerpat, a také jsou striktně vy-
jmenovány výdaje, na které čerpat nelze. V neposlední řadě není možné do projektu 
zahrnout výdaje, které byly realizovány před zaregistrováním žádosti na SZIF. V 
tomto případě tvoří vyjímku pouze nákup staveb a pozemků a projektová a technická 
dokumentace. Vždy doporučujeme konzultaci Vašeho záměru v kanceláři MAS, kde 
je možné ověřit všechny zmiňované skutečnosti. 

2. KROK – termín
Projekty není možné podávat průběžně, ale pouze ve vyhlašovaných
Výzvách. Ty v současnosti probíhají v naší MAS 2x ročně. Výzvy jsou oficiálně 
vyhlašovány minimálně s třítýdenním předstihem, ale obecné informace avizujeme 
několik měsíců předem prostřednictvím webových stránek MAS a prostřednictvím 
jednotlivých obcí. Také jsou vždy upřesněny Fiche, které budou v dané Výzvě vyhlá-
šeny Samotný příjem bývá zpravidla třítýdenní.

3. KROK – zpracování projektu
Žadatel je povinen podat v termínu vyplněný formulář žádosti a všechny povinné 
přílohy, uvedené v dané Fichi, do které žadatel spadá. Od června 2011 již zřejmě 
odpadně povinné zpracování projektu podle závazné osnovy, jako tomu bylo dosud. 
Údaje, které se vždy uváděly do projektu (harmonogram, technické řešení, atd.) by 
nově měly být zařazeny již do formuláře žádosti. Podrobnosti nám zatím nejsou zná-
my, nechejme se tedy překvapit. Upozornit bychom ovšem chtěli zájemce, kteří chtějí 
v projektu jako způsobilé výdaje uplatnit stavební práce – vždy je potřeba k žádosti 
doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení, 
ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud přece jen řízení probíhá,
pak je nutné doložit dokumenty týkající se ohlášení stavby, ale hlavně stavební povo-
lení musí být v den podání žádosti pravomocné a platné.

4. KROK – hodnocení projektu 
Po ukončení administrativní kontrole a odstranění nedostatků jsou projekty minimál-
ně v týdenním předstihu předány Výběrové komisi MAS, která po nastudování jejich 
obsahu zasedá k hodnocení a výběru. Nejprve probíhají prezentace projektů žadatelů 
a ihned po ukončení následuje samotné hodnocení. Na závěr zasedání sestaví členové 
komise žebříček projektů, a to sestupně, podle počtu přidělených bodů. Následující 
den jsou žadatelé vyrozuměni o výsledku hodnocení.

5. KROK – registrace projektů na RO SZIF Olomouc 
Všechny podané projekty jsou zaregistrovány na SZIF a pokud kontrolní
pracovník nezjistí závažné administrativní nedostatky, které by některou ze žádostí 
vylučovaly, respektuje SZIF výběr MAS a pořadí projektů zůstává zachováno. Od 
okamžiku registrace mohou již žadatelé začít s realizací projektů vybraných ke spo-
lufinancování a výdaje jim budou uznány jako způsobilé. U výdajů, které přesáhnou 
500.000,- Kč bez DPH je nutné provést výběrové řízení na dodavatele, zpravidla je 
dostačující výběrové řízení mimo režim zákona. Podklady je možné získat na strán-
kách www.szif.cz nebo v kanceláři MAS.

6. KROK – podpis Dohody o spolufinancování 
Zhruba 5-6 měsíců po registraci projektů jsou žadatelé vyzvání k podpisu Dohody 
o spolufinancování na RO SZIF Olomouc. K tomuto úkonu je třeba doložit několik 
dokladů, jako je potvrzení o bezdlužnosti, doložení právní subjektivity, atd.

7. KROK – realizace projektů 
Při realizaci je nutné dodržet hlavní body uvedené v žádosti, drobné odchylky napří-
klad v technickém řešení je možné provést, ale je nutné předem tyto změny nahlásit 
prostřednictvím MAS na RO SZIF Olomouc a počkat na jejich schválení. Dále má 
žadatel povinnost předfinancování výdajů a teprve následně jsou mu proplaceny. Po 
ukončení realizace předkládá žadatel na SZIF žádost o proplacení, soupisku účetních 
dokladů a veškeré dokumenty, jako jsou objednávky, faktury,
doklady o platbě, prohlášení ES shody ke strojům a technologiím, čestná prohlášení 
ke stavbě, k mikropodniku a
další specifické přílohy vyjmenované v jednotlivých Fichích. V případě, že způsobilé 
výdaje přesáhly 500.000,- Kč bez DPH, pak i dokumentaci k výběrovému řízení. Pra-
covníci SZIF mají přibližně měsíc na provedení administrativní kontrolu a kontrolu 
fyzické realizace projektu, která je prováděna přímo na místě realizace.

8. KROK – proplacení dotace 
V případě, že pracovníci SZIF při vícestupňové kontrole neshledali vážnější nedo-
statky, obdrží žadatel do tří měsíců od podání žádosti o proplacení „Vyrozumění o 
platbě“ a do dalších tří týdnů peníze na účet. Chceme zájemce o dotace ujistit, že 
během celého procesu jsou pracovníci kanceláře MAS přítomni, pomáhají s přípravou 
dokumentů a zprostředkovávají kontakt se SZIF Olomouc.

Slovník základních pojmů spojených s programem Leader

PRV -  Program rozvoje venkova
SZIF -  Státní zemědělský intervenční fond
RO SZIF - Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
 Leader IV. Osa Programu rozvoje venkova a současně metoda rozvoje  
 venkova, aplikovaná v EU. Jejím cílem je podporovat decentralizovaný  
 rozvoj venkovských oblastí, založený na aktivitě místních subjektů.  
 Základem její realizace je partnerství ziskových i neziskových subjektů v  
 daných regionech.
SPL -  Strategický plán Leader – plán rozvoje území MAS s přesně definovanými  
 cíly a prostředky rozvoje
MAS - Místní akční skupina – organizace určená k realizaci rozvojové strategie 
LEADER- Na území našich obcí působí Mas Ploština

Fiche Oblast/obor podpory. V naší MAS je schváleno sedm těchto oborů.

Fiche 1 – Moderní zemědělské podniky MAS Ploština
Fiche 2 – Vzhledné obce Mas Ploština

Fiche 3 – Historie pro budoucnost
Fiche 4 – Odpočiňte si u nás

Fiche 5 – Žijící obce Mas Ploština
Fiche 6 – Cestou přes hřebeny

Fiche 7 – Řemeslo má zlaté dno

Příprava a realizace projektu krok za krokem

Zájemce o dotaci z programu LEADER může vzejít z řad zástupců obcí , spolků, zemědělských podnikatelů, mikropodniků a podnikatelů. 
Někteří žadatelé k nám přicházejí opakovaně a mají tak nabyté jisté zkušenosti, ovšem většina potenciálních žadatelů jsou prvožadatelé, pro 

něž je připraven následující manuál:

Název akce

Hasičská soutěž o pohár sta-
rostky obce a Lesního družstva 

Malinová stráň Zařazená do 
Zlínské ligy mladých hasičů

Dětské sportovní odpoledne

Odpoledne s klaunem

Oslava Dne dětí

Dětský den

Kouzlíme s dětmi při kácení 
máje

Svatojánské slavnosti

Den koní

Název žadatele

SDH Loučka

TJ Družstevník 
Drnovice

 
SDH Vlachova 

Lhota

SRPŠ při ZŠ a 
MŠ Újezd

 
SDH Tichov

SDH Křekov

Občanské sdru-
žení 

Dokopy

Sdružení přátel 
Vysokého Pole

 

Podpora MAS

4 000,-

3 000,-

3 000,-

4 000,-

4 000,-

4 000,-

7 000,

4 000,-

Podpořené žádosti
(grantové schéma)

Noční hasičská soutěž zaštítěna starostkou. Nejrychlejší čas před-
vedli muži z týmu Nedašov „B“. 

SDH Vlachova Lhota uspořádala pro děti odpoledne s klaunem. 
Akce se zúčastnily jak děti, které si zábavný program skvěle užily, 

tak i rodiče, kteří se také rádi zapojili do kulturního odpoledne.

SDH Tichov uspořádalo pro děti dětský den, kde nechyběla zábava 
pro nejmenší, „diskuzní kroužky“ pro maminky a tatínkové si taky 

přišli na své u stánku s občerstvením

SDH Křekov připravilo odpoledne pro děti i pro rodiče v májovém 
duchu. Po kácení máje, který se poté použil na opékání špekáčků se 

dětem předvedl profesionální kouzelník.  

Cíl grantového schéma:
Zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích  území 
MAS Ploština prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Prohlubování sounále-

žitosti místních spolků s regionem. Propagace a udržování společných tradic, i nově vzniklých akcí.

Oprávnění žadatelé:
registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace, nebo neregistrované skupiny občanů prostřednictvím organizací s právní 

subjektivitou.

Vymezení regionu podpory:
11 obcí v území působnosti MAS Ploština

Minimální výše podpory na 1 akci:                                             Maximální výše podpory na 1 akci:
3.000,- Kč                                                                                       10.000,- Kč

Spolufinancování žadatele:
není určeno, žadatel musí v závěrečném vyúčtování doložit minimálně druhý zdroj spolufinancování akce

Celková částka na grantové schéma:
33.000,- Kč v roce 2011

Základní podmínky:
Podpořená akce přispěje k naplňování cílů Programu rozvoje venkova, Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Ploština a Strategického plánu 

LEADER „MAS Ploština-region s perspektivou „.
Organizátor akce, která získá podporu z Grantového schéma MAS Ploština, musí v rámci zajistit povinnou publicitu programu LEADER a MAS 

Ploština

Způsob podání:
Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je potřeba předložit písemně v 1 originále a elektronicky (na CD) na adresu: MAS Ploština, Vysoké Pole 

118, 763 25

Pro žadatele
(grantové schéma)



Projekty v mikroregionu Ploština

I.etapa (instalace odpočívadel a informačních tabulí)

Rozdělení dle jednotlivých úrovní značení:
a) hlavní trasa – Hřeben Vizovických vrchů a Bílých Karpat

b) regionální naučný okruh (Okruh šesti dědin)
c) místní (naučný) okruh na jednotlivých lokalitách

d) putovní výstava ve školách regionu

Při získávání informací a podkladů pro vytvoření vlastních infor-
mačních tabulí se podařilo shromáždit značné množství podkladů, 

často zcela překvapivých a neznámých, které budou využity v 
dalších předkládaných projektech jednotlivých obcí a v pokračování 

další spolupráce se zapojenými školami.
Vlastní tabule (jak podkladní stojan, tak i obrazová část) byly ná-

sledně zpracovány v jednotném duchu v kvalitě, která v současnosti 
tvoří etalon pro podobná zařízení a objekty i v širokém regionu.

Na tento projekt přímo navazují další rozvojové programy a koncep-
ce, které napomáhají k zatraktivnění našeho regionu jak pro místní 

obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky a to všech věkových kategorií.

II. Etapa (Ploštinský PonyExpres, 
ohradníky, totemy a půjčovny kol)

Cílem této žádosti bylo vytvořit zázemí pro rozvoj zejména hippotu-
ristiky a cykloturistiky. 

Výstupem projektu bude pořízení vybavení pro provozování hippo-
turistiky – postroje, potahové kryté vozy pro návštěvníky, sedla pro 
jezdecké koně, ohrady a úvaziště splňující nároky welfare v místech 

jednotlivých zastavení v zapojených obcích..apod
 V období mimo hlavní turistickou sezonu budou koně v 
jednotlivých obcích (dle daného časového harmonogramu) k dispo-

zici pro projížďky dětí v jednotlivých obcích.
Dalším výstupem projektu je podpora cykloturistiky. V každé 

obci proto bude k dispozici půjčovna s 10 ks jízdních kol pro užití 
k vyjížďkám po regionu.  Pomoci elektronického systému bude 

monitorován jejich pohyb a délka výpůjčky. Ve vybrané obci  (obec 
Újezd) bude umístěno „servisní středisko“, kde si mohou cykloturis-
té provést svépomocí servisní úkony na svém kole za využití nářadí 

a přístrojů servisního místa.
 Pro plnou funkčnost navrženého systému je nutné zapojení 

všech obcí, které každá budou realizovat svoji ucelenou část.
Celá podpořená akce proběhla bez komplikací za vzorné spolupráce 

všech zainteresovaných, zejména dětí ze zapojených škol. Velká 
kreativita při jejich návrzích totemů pak spíš narážela na limity dané 
použitou technologií pro jejich výzdobu, ale i tak se domníváme,že 
děti předvedly, že jejich fantazie je prakticky nevyčerpatelnou stud-

nicí nápadů a inspirací i pro další jakékoliv aktivity.
Velký ohlas u dětí vzbudila i možnost projížděk na koni.

Kola, kopyta, boty
III.Etapa (infocentra)

Průvodce úspěšnými rozvojovými projekty mikroregionu Ploština, 
inovace a aktualizace webové prezentace (www.mr.plostina.cz) a 
uspořádání vzdělávacích lektorských workshopů, pro příslušníky 

jednotlivých cílových skupin.  inovovaný web, na kterém se může-
me interaktivně seznámit s nejúspěšnějšími projekty mikroregionu 

Ploština. Člověk – uživatel bude moci již od stolu své pracovny 
virtuálně projít místa úspěšných realizací regionálních rozvojových 
projektů. Vzdělávací workshopy budou novinkou projektu. Vzhle-
dem k řadě zájemců o lektorskou prezentaci aktuálních projektů 

budou nejdůležitější informace předány formou školení pro pracov-
níky cestovního ruchu (infocentra), zaměstnance obecních úřadů a 
pro další osoby s vazbou na regionální rozvoj východní Moravy. 
Dále bylo rozšířeno vybavení sportovně turistické půjčovny  o 

turistické hole (nordic walking) a o GPS přístroje. Tyto prvky jsou 
využívány jak při každoročních branných (rozvoj tvořivých schop-
ností dětí a mládeže – zvládnutí obsluhy GPS) a sportovních dnech 
místních škol (pěší výlety), tak i pro potřeby turistů – návštěvníků 

obcí (půjčovní systém).
 K orientaci návštěvníků byl na dominantním místě zřízen rozcestník 
ve valašském stylu se směrovkami, které odkazují do míst realizace 
projektu (půjčovna, informační a vzdělávací centrum, interaktivní 

infopanel, apod.).

IV. etapa (rozcestníky, odpočívadla)

Turistické rozcestníky: byly navrženy ve spolupráci s KČT a mají 
za úkol nejen informovat  o směru tras , ale mají rovněž přispět k 
zmírnění škod způsobených při umísťování rozcestníku na kmeny 
stromů. Směrovník bude zhotoven z trámu měkkého dřeva, který 

bude tvarově opracován v intencích původní lidové architektury Va-
lašska. Průřez trámu bude šestiúhelník aby bylo možno přesně umís-
tit jednotlivé směrové ukazatele. Směrové ukazatele budou chráněny 
stříškou z dřevěných šindelů..Dřevo bude tlakově impregnováno a 

opatřeno dvěma nátěry lazurovacím lakem, stříška pak třemi nátěry. 
Směrovník bude ukotven do betonové patky železnými kotvícími 

prvky s povrchovou úpravou

Odpočívadla: Bude se jednat o dřevěnou konstrukci z hrubě otesa-
ných, masivních trámů a půlkuláčů. Dřevěné prvky budou z měk-

kého dřeva opatřeného tlakovou impregnací a povrchovou úpravou 
nátěrem lazurovacím lakem. Střecha bude z lepenkových šindelů 
tmavého odstínu. K zajištění konstrukčních spojů budou použity 

kovové kotvící prvky s povrchovou úpravou. Komplet přístřešk ubu-
de přepraven a uložen na určené místo, jehož povrch bude předem 

urovnán. Následně se provedou úpravy okolí.



Dostavba víceúčelového hřiště
v obci Drnovice

Sportovní areál v obci Drnovice se nachází v klidové zóně v jižní 
části intravilánu obce. Kromě travnatého fotbalového hřiště se zde  
nalézalo i zchátralé nevyužívané koupaliště s nulovými možnostmi 
navrácení do původního stavu. Proto bylo rozhodnuto o adaptaci 
tohoto místa na víceúčelové sportoviště  v podobě hrací plochy s 

umělým povrchem. 

Vysokokmenný sad v lokalitě Háj - 
revitalizace

Předmětem podpory bylo vytvoření podmínek pro zachování 
významných biotopů v lokalitě Háj v extravilánu obce. Jedná se o 

původní obecní sad vysázený před polovinou 20. století na úpatí vr-
cholu Humenec v jižní části katastrálního území Drnovic. Jednotlivé 
realizační fáze probíhaly ve spolupráci s ekologickým zemědělcem. 
Jedná se o významný počin v oblasti péče o krajinu v jižním podhůří 

Vizovických vrchů.

Rekonstrukce dřevěné 
roubené zvonice

Starobylá zvonička stojí na haluzické návsi již více než 150 let. Jed-
ná se o významný doklad jihovalašského lidového stavitelství, který 
je veden díky své značně kulturně-historické hodnotě v Ústředním 

seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Jde o šestibo-
kou stavbu srubové konstrukce s přírodní vidlicí z dubového dřeva, 
v níž je zasazen zvon. Vzhledem k vysokému stáří a nedostatečné 

údržbě se památka dostala v nedávných letech do havarijního stavu, 
jehož řešením byl projekt její obnovy.

Oprava dětského hřiště
Více než tři desítky let staré dětské hřiště v obci Loučka již nespl-

ňovalo přísné bezpečnostní normy, čímž vznikla neodkladná nutnost 
rekonstrukce. Obec využila dotace poskytované Zlínským krajem a 
zajistila výměnu starých kovových herních prvků za nové, vyrobené 
ze dřeva. Modernizací dětského hřiště vznikl drobný areál, který v 
dopoledních hodinách využívá místní mateřská škola a odpoledne 
rodiny s dětmi. Došlo k perspektivnímu obohacení volnočasových 

aktivit dětí a k rozšíření občanské vybavenosti obce Loučka.

Oprava obecního domu -
hasičské zbrojnice

Výraznou dominantou návsi v Loučce je budova hasičské zbrojnice. 
Byla vybudována v šedesátých letech a po čtyřech desítkách letech 
provozu vyžadovala komplexní rekonstrukci. Po získání účelové 

dotace byla objektu proveden výměna elektroinstalace, rekonstrukce 
sociálního zařízení, došlo k výměně oken, dveří,... . Nová zateplená 
fasáda přispěla nejen ke vzhledu budovy, ale i k vyššímu tepelnému 

Komplexní rekonstrukce Základní a 
mateřské školy  Újezd

Tradice školství v Újezdě sahá hluboko do 17. století. Původní škola 
sídlila v budově na návsi nedaleko farního kostela. Z kapacitních 

důvodů byla v roce 1956 přesunuta do nově vybudovaného komple-
xu základní školy, která byla projektována pro 500 dětí. Za půlstoletí 
existence nové školy vyvstala potřeba modernizace celého areálu pro 
potřeby kvalitní výuky. Obec proto iniciovala generální rekonstruk-

ci, která zahrnovala modernizaci kotelny a kuchyně, systému vytápě-
ní, rozvody elektroinstalací a vodovodní sítě, výměnu podlah a oken, 

rekonstrukci sociálních zařízení. Všechny budovy dostaly novou 
střechu, také byly obnoveny fasády včetně renovace dochovaných 

výzdobných prvků. Škola má také kompletně obnovenou tělocvičnu, 
na kterou navazuje nově vybudované venkovní sportoviště sloužící 

nejen k výuce tělesné výchovy, ale i pro potřeby místních sportovců.

Vybudování dětského hřiště ve 
Vlachově Lhotě

Projekt vyšel vstříc poptávce dětí a jejich rodičů z Vlachovy Lhoty 
po chybějících plochách pro rekreační, sportovní a herní aktivity. 

Byl zaměřen na vybudování dětského hřiště, které vyplnilo prostor 
chybějící nabídky volnočasových aktivit dětí předškolního a škol-
ního věku. Dětské hřiště je dnes součástí sportovního areálu v obci 
nalézajícího se v blízkosti místního kulturního domu. Vzhledem k 

volnému přístupu a útulnému prostředí je vyhledáváno a využíváno 
také dětskými návštěvníky z širšího okolí.

Rekonstrukce vnitřních prostor
Základní školy Vlachovice

Tradice školy ve Vlachovicích sahá minimálně do 17. století. Až ve 
století dvacátém však vznikly stávající budovy, které tvoří současný 
školní areál. Obec Vlachovice jako vlastník a provozovatel tohoto 
vzdělávacího zařízení dbá o její kvalitní provoz. Výsledkem tohoto 
úsilí je také rekonstrukce vnitřních prostor, která se uskutečnila ve 
třech etapách - nejprve byl opraven staticky poškozený spojovací  
krček mezi tělocvičnou a novou budovou, dále byla rekonstruová-
na kuchyně tak, aby splňovala platné legislativní normy a nakonec 
sociální zařízením jehož životnost již byla překročena. Realizací 

projektu se podařilo zvýšit komfort žáků i učitelů, čímž nepochybně 
stoupla atraktivita celé školy.

Celková rekonstrukce areálu
Základní a mateřské školy Vysoké Pole

Základní a mateřská škola tvoří jednu z důležitých součástí života 
obce Vysoké Pole. Soubor tří návazných projektů zabezpečil nad-
standardní modernizaci tohoto nezbytného zařízení. Bylo provede-
no zateplení fasády, výměna dveřních a okenních výplní, čímž se 
podstatně zlepšily energetické vlastnosti budovy. V další fázi byla 

komfortu objektu. Projekt tak 
přinesl i finanční úsporu ve formě 
nižšího odběru energií. Hasičská 
zbrojnice nyní představuje multi-
funkční dům, který slouží i jako 
sídlo místní knihovny a dočasně 

také obecního úřadu .

uskutečněna revitalizace zeleně v 
okolí školy, byl zajištěn bezbarié-
rový přístup pro osoby se sníže-

nou schopností pohybu a orienta-
ce a proběhla také rekonstrukce 

zpevněných ploch v celém areálu.


	2._vydani_zpravodaj_1._cast
	2._vydani_zpravodaj_2._cast
	2._vydani_zpravodaj_1._cast

	2._vydani_zpravodaj_2._cast

