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Vážení spoluobčané,
letošní rok, rok 2019 je pro MAS Regionu Poodří, z.s. rokem výročním.
V letošním roce slaví naše MAS 15 let od svého založení, a hlavně 15 let působení v oblasti obnovy a rozvoje venkova. Již od roku 2004 se MAS zapojuje do
metody LEADER+ v programovém období 2004 – 2006. Pro další programové
období 2007 – 2013 byly MAS zpracovány dva rozvojové dokumenty Integrovaná strategie rozvoje území „Dveře Poodří dokořán“ a strategický plán Leader
„Poodří plné příležitostí“. Nyní na našem území realizujeme aktivity prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje s názvem „Poodří – přívětivý region“. Za celou dobu působnosti MAS
byly pro obnovu a rozvoj venkovského území rozděleny finanční prostředky
v řádech několika desítek milionů korun. Podpořili jsme projekty z různých
zájmových oblastí, kterými jsou například zemědělská činnost, podnikání,
sociální oblast, infrastruktura obcí, životní prostředí a mnoho dalších. MAS se
od svého vzniku snaží zapojit občany z území do budování životaschopného
a trvale udržitelného venkovského prostředí. Našeho venkova!
V lednu letošního roku MAS odevzdala Evaluační zprávu o plnění realizace
své integrované strategie, na kterou po schválení MMR následovala změna
samotné strategie. Změna, nebo také aktualizace se týkala především přerozdělení finančních prostředků mezi podporovanými opatřeními a přidání nové
fiche č. 8, která podporuje rozvoj kvality života na venkově, do programového
rámce PRV. Aktualizaci jsme provedli s cílem zajistit co nejlepší řešení daných
problémů a potřeb území.
Dále jsme v únoru vyhlásili výzvy OPŽP na nová opatření Realizace ÚSES,
Protierozní opatření, Podpora sídelní zeleně a Výsadbu dřevin na území CHKO
Poodří. Ihned po schválení aktualizace strategie jsme vyhlásili dne 7.6.2019
tolik očekávanou 3. Výzvu z Programu rozvoje venkova. V průběhu letních
prázdnin jsou také připraveny k vyhlášení výzvy z IROP a OPZ.
V uplynulé polovině roku se MAS také věnovala kulturnímu a společenskému životu v regionu. Spoluorganizovali jsme tradiční akci Otevírání Poodří
a pooderské koštovaní, na které jsme se spolu s partnerskou MAS Podpolanie
prezentovali. Propagovali jsme svou činnost na Dni českého zemědělství v Suchdole nad Odrou a Traktorovém srazu v Mošnově. Dále se zúčastnili jednání
Poradního sboru projektu Čiříkání a podpořili akci Tour de aleje zaměřenou
na zlepšení stavu životního prostředí.
Čas nezastavitelně běží a my připravujeme program pro další, již 5. ročník,
akce Zemědělství v Poodří zaměřené nejen na zemědělství, ale i na život na
našem venkově. Akce se tradičně uskuteční 28. září 2019 v areálu „Na Stodolní“ – na návsi obce Bartošovice. V programu akce nebude opět chybět
výstava zemědělské techniky, hospodářských zvířat, jarmark regionální značky
Moravské Kravařsko regionální produkt®, zábava a soutěže do děti a mnoho
dalšího. U příležitosti konání akce MAS také oficiálně oslaví své 15. výročí.
Přijměte naše pozvání a přijďte na Zemědělství v Poodří, protože my děláme
náš venkov, který žije!
Pavla Bělehrádková
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

15 let MAS Regionu
Poodří: 2004 – 2019
Jak ten čas letí, před nedávnem jsme zakládali Místní akční skupinu Regionu Poodří
jako občanské sdružení a ono je to již patnáct
let. Je patnáct let k oslavě? Určitě aspoň k rekapitulaci a k zavzpomínání nejen na začátky.
A jak šel čas? Za mého působení na radnici v obci Pustějov jsme společně se starostkou
obce Bartošovice MVDr. Kateřinou Křenkovou
v roce 1999 založili Region Poodří, dobrovolný
svazek obcí. Od roku 2002 jsem působil v tomto
svazku jako manažer. Ale již od roku 2001 jsem
si začal pohrávat s myšlenkou založit neziskovou organizaci na základě iniciativy Leader. Měl
jsem informace od mých dobrých kontaktů na
Ministerstvu místního rozvoje, zúčastnil jsem se
bloku seminářů k dané problematice, na kterých jsme byli rovněž seznámení se zkušenostmi
s metodou Leader ve Francii. Když jsem přišel
na jednání výboru svazku s myšlenkou založit
místní akční skupinu, bylo mi sděleno, že máme
fungující svazek obcí a vedení nevidělo potřebu
zakládat další organizaci. Také mi bylo sděleno,
že pokud nebudu požadovat finance, mohu se
problematikou Leaderu zajímat. Pustil jsem se
do získávání nových a nových informací, protože
jsem v iniciativě Leader viděl možnost podpory
(pokračování na str. 2)

(dokončení ze str. 1)

aktivit ve venkovském prostoru a také plnění podmínek udržitelného rozvoje venkova v Poodří.
Má činnost a zapálení pro metodu Leader nakonec slavily
úspěch. Vedení Regionu Poodří schválilo založení místní akční
skupiny. Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s. byla oficiálně
zapsána do registru Ministerstva vnitra ČR dne 20. dubna 2004.
Byli jsme registrování mezi prvními 24 místními akčními skupinami
v České republice.

MAS Regionu Poodří byla založena v územní působnosti Regionu Poodří, svazku obcí, působila na území 21 obcí, sdružovala
24 248 obyvatel a její rozloha činila 282 km2. Sdružení mělo 15
členů: 1 zástupce Nadačního fondu, 1 zástupce zemědělské a.s.,
zástupce OSVČ – konzultační a poradenské služby, 3 zástupci
OSVČ – SHR, 2 zástupci NNO – ČSOP, 1 zástupce SCHKO
Poodří, 1 zástupce Regionu Poodří a 5 zástupců obcí. Sídlem
sdružení byl zámek Bartošovice a sdružení působilo v kanceláři
Regionu Poodří, která byla v té době také Informačním centrem
Regionu Poodří. Strategickým cílem MAS byla obnova hodnot
tradičního venkovského způsobu života k ekonomické a sociální
regeneraci Regionu Poodří.
Rovněž jsme v roce 2004 založili dobrovolné občanské sdružení MAS Moravské Kravařsko, které bylo registrováno 15. října
2004, a se kterým jsme se zapojili do operačního programu
Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství podopatření 2.1.4
Rozvoj venkova, podopatření typu LEADER+ pro období 2004 –
2006. Tato MAS měla územní působnost v rámci 38 obcí, s rozlohou 605,77 km2 a počtem obyvatel 66 220. Území bylo tvořeno
Mikroregionem Odersko, Sdružením obcí Bílovecka, Regionem
Poodří, městem Fulnek a Studénka. Do programu LEADER+
jsme se zapojili projektem „Společná strategie rozvoje regionu
Moravské Kravařsko“ se specifikací na téma: Efektivní využití
přírodního a kulturního dědictví regionu Moravské Kravařsko.
V rámci programu LEADER+ bylo vybráno 10 MAS v ČR, jako
„testovací“ MAS a Místní akční skupina Moravské Kravařsko se
umístila na 11 místě. Činnost této MAS nebyla dále rozvíjena,
sdružení nebylo aktivní.
V roce 2004 se MAS Regionu Poodří zapojila do programu
Leader ČR 2004 a rozdělila celkem 4 650 000,- Kč v dotaci
a v roce 2005 v rámci programu Leader ČR 2005 pak 2 820
000,- Kč. V roce 2006 jsme realizovali projekt Programu obnovy
venkova MMR – DT č. 7 LEADER, v rámci kterého jsme rozdělili
dotaci ve výši 4 200 000,- Kč.
V roce 2007 přistoupilo do sdružení město Studénka, po
rozšíření činila rozloha 312 km2, počet obyvatel byl 34 597.
V tomto roce se MAS Regionu Poodří rovněž zapojila do systému regionálního značení výrobků v rámci aktivit Regionálního
environmentálního centra ČR, s.r.o. se sídlem v Praze. Dále byl
realizován projekt „Strategický plán rozvoje MAS Regionu Poodří
v letech 2007 – 2013“, který byl podpořen v rámci POV MSK,
poprvé jsme se zúčastnili výstavy Země živitelka v Českých Bu-

dějovicích, realizovali jsme projekt partnerství „Moravská brána do
Evropy“ s MAS Moravský kras o.s. a MAS Moravská cesta, o.s.
Dne 24. října 2007 byla v Detve podepsána partnerská smlouva
s OZ Podpoľanie.
V rámci strategického plánování na období 2007 – 2013 byly
zpracovány dvě strategie: Integrovaná strategie rozvoje území
„Dveře Poodří dokořán“ a strategický plán Leader „Poodří plné
příležitostí“. Strategický plán Leader byl zaměřen na Program
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, měl v našem případě
5 Fichí a byl předložen k posouzení. Na základě předložených
žádostí se uskutečnilo hodnocení MAS, naše MAS se umístila na
sedmém místě z 98 předložených žádostí v rámci prvního kola
výběru MAS na období 2007 – 2013.
V období 2007 – 2013 byl v rámci projektu Leader realizován
jen Program rozvoje venkova. V naší MAS bylo v tomto období
podáno celkem 75 žádostí o dotaci v rámci sedmi výzev. Podpořeno bylo celkem 57 projektů: nevládním neziskovým organizacím
šest, podnikatelským subjektům pět, zemědělským podnikatelům
devět, církevním organizacím pět a obcím třicet dva projektů.
Celkové náklady realizovaných projektů činily 67 679 586,19 Kč
s dotací ve výši 43 920 432,- Kč.
Naše MAS v období 2007 – 2013 podala devět žádostí v rámci
realizace projektů spolupráce, podpořeno bylo celkem 8 žádostí,
a to 6 projektů národní spolupráce, z toho 3 pod marketingovou
značkou „MBE“ – Moravská brána do Evropy a 2 projekty spolupráce s našim slovenským partnerem o.z. Podpoľanie.
V roce 2014 jsme absolvovali tzv. Standardizaci MAS. Jednalo
se o proces hodnocení finančního zdraví, hodnocení personální
a majetkové propojenosti každé místní akční skupiny. Žádost
o standardizaci naší MAS byla podána dne 22. prosince 2014
a proces hodnocení naší MAS byl ukončen v červnu, a to mezi
prvními MAS v ČR s hodnocením, dle dostupných informací,
„A a B“. Dne 4.listopadu 2015 nám bylo vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS: „MAS Regionu Poodří, z.s., IČ: 26661578,
splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020“.
Zpracování Rozvojové strategie MAS na programové období
2014 – 2020 jsme zahájili v roce 2012. Příprava strategie byla
podpořena MSK v rámci programu „Podpora místních akčních
skupin Moravskoslezského kraje 2012“. Práce na této strategii
jsme několikrát přerušili, následně opět zahájili a na jednání valné
hromady dne 10. prosince 2015 jsme schválili aktualizaci ISÚ,
resp. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD
MAS Regionu Poodří „Poodří - přívětivý region“. 22. prosince
2015 byla strategie předložena ke kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí prostřednictvím portálu ISKP14+ monitorovacího
systému MS2014+ na základě výzvy vyhlášené MMR. Po několika kontrolách, po opravách a doplnění nám byla dne 12. října
2016 strategie „Poodří – přívětivý region“ schválena, a to jako
pátá strategie ze všech strategií 180 MAS ČR. Strategie splnila
podmínky pro vydání tzv. akceptačních dopisů programového
rámce Strategie komunitně vedeného místního rozvoje daného
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programového rámce a my jsme zahájili vyhlašování výzev v IROP,
PRV, OPZ a OPŽP.
V rámci jednotlivých operačních programů jsme v roce zahájili
vyhlašování jednotlivých výzev. Na programové období 2014
– 2020 jsme měli celkem k rozdělení tyto alokace, dotace dle
operačních programů: IROP – 91 760 610,- Kč, PRV – 36 741
290,- Kč, OPZ – 14 482 000,- Kč a OPŽP – 9 521 440,- Kč.
Alokace OPŽP byla v roce 2018 navýšena o 10 000 000,- Kč.
Výzvy jsou průběžně vyhlašovány a naší snahou je přerozdělit
všechny finanční prostředky v rámci jednotlivých operačních
programů v roce 2019.
V roce 2019 musí každá MAS zpracovat tzv. Zprávu o evaluaci – „Mid-term evaluace realizace strategií CLLD“ a tuto zaslat
nejpozději do 30. června 2019 na MMR–ORP prostřednictvím přílohy depeše v MS2014+ navázané na objekt příslušné strategie.
S přípravou této evaluační zprávy jsme započali v červenci 2018,
věnovali jsme tomu hodně a podařilo se. Zprávu jsme odevzdali
jako první v republice, jako první MAS nám byla 8. února 2019
schválena. Ale pak jsme se zasekli, ŘO nestíhaly, vše se prodlužovalo a my se dostávali do skluzu a to trvá ….. Jak dopadnou
výzvy v roce 2019 je otázkou, na kterou při čtení tohoto článku
již snad známe odpověď …
Kromě realizace strategií v rámci programových období Evropské unie, aktivitám v územní působnosti MAS je naší snahou
podílet se na udržitelném rozvoji venkova v území. Pořádáme
semináře, prezentujeme se na výstavách, dlouhodobě to bylo na
Země živitelce v Českých Budějovicích, na výstavách cestovního
ruchu: Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday
World Praha, Dovolená a Region Ostrava. Pořádáme a spolu-

pořádáme tradiční akce jako je: Otevírání Poodří a pooderské
koštování, Zemědělství v Poodří a v neposlední řadě pak Podzimní
pooderské rybářské slavnosti. Spolupracujeme také s obcemi
a se zemědělskými subjekty v rámci propagace a prezentace
se zacílením nejen na školní mládež a rodiny s dětmi, na naši
budoucnost, ale celkově na život na venkově.
I když nás ještě čekají výzvy v rámci programového období
2014 – 2020, tak si již nyní pohráváme s myšlenkou a přemítáme o přípravě nové rozvojové strategie na období 2021 – 2027.
Ing. Oldřich Usvald
projektový pracovník MAS Regionu Poodří, z.s.

Evaluace MAS Regionu Poodří
byla schválena „na první“
Poctivá a odpovědná práce přinesla své ovoce. Co znamená
„na první“? MAS předložila dokument Mid-term evaluace realizace strategie „Poodří – přívětivý region“ jako první, jako první byl
tento dokument schválen a to napoprvé, bez připomínek a případného doplnění.
„Mid-term evaluace realizace strategií CLLD“ (CLLD = Komunitně vedený místní rozvoj) je Evaluace (hodnocení) realizace
strategie CLLD, to je soubor metod a činností realizovaných za
účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, způsobech a fungování realizace strategie CLLD. Evaluace tak doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím MAS průběžně sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti
(finanční pokrok, věcný pokrok). Při evaluaci jsou ovšem zjištěné
skutečnosti hodnoceny za účelem zjistit, zda:
• Jsou cíle strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou ke správnému cíli? Realizujeme správné aktivity
odpovídající cílům strategie?
• Vynakládáme odpovídající prostředky (lidské, materiální,
finanční)?
• Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající
a uspokojivé výsledky, které jsou v území potřeba?
• Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace Strategie
CLLD do území plánované potřebné změny?
• Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naZpravodaj
k realizaci
Strategiedále
komunitně
vedeného
místního
rozvoje 2014
- 2023
opak špatně?
Jaké
činnosti
rozvíjet
a jaké
je třeba
změnit, upravit?
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Zprávu o evaluaci je každá MAS povinna zaslat nejpozději do
30. června 2019 na MMR–ORP prostřednictvím přílohy depeše
v MS2014+ navázané na objekt příslušné strategie. Zprávu nebylo možné předložit před 15. lednem 2019.
Naše MAS si každoročně stanovuje minimálně roční harmonogram činnosti se zaměřením na naplňování cílů realizace
strategie „Poodří – přívětivý region“ v návaznosti na vyhlašování výzev v jednotlivých programech. A tomu přizpůsobila a nastavila také harmonogram zpracování dokumentu Evaluace.
Druhé kolo výzev MAS vyhlásila na přelomu roku 2017 a 2018
a činnosti v rámci administrativních kontrol a kontrol přijatelnosti
předložených žádostí byly ukončena v první polovině roku 2018.
Tím jsme si vytvořili prostor pro přípravu dokumentu Mid-term
evaluace, protože v druhé polovině roku 2018 jsme věděli, které
žádosti byly naší MAS navrženy k podpoře v jednotlivých operačních programech. A tyto žádosti se průběžně dostávaly do
stádia uzavření Právního aktu nebo Dohody u PRV. Nutno ještě
podotknout, že naše MAS nerealizuje MAP I, ani MAP II, tohle
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je v kompetencích jednotlivých ORP, v územní působnosti MAS
je 5 ORP. My provádíme animační činnosti, tzn. že zabezpečujeme poradenskou a konzultační činnost pro zájemce školních
zařízení v územní působnosti MAS. Tato činnost je pro zájemce
zdarma.
Na základě výše uvedeného jsme práce na dokumentu
Mid-term evaluace zahájili již v červenci 2018, a to seznámením
s pravidly pro „Mid-term evaluace realizace strategií CLLD“, Zadání pro místní akční skupiny, verze: 1.0, datum: červen a 2019.
Průběžně se zpracovávaly podklady, řešily se úkoly na pracovních poradách včetně v pracovní skupině Fokus Group, což byl
poradní orgán v rámci zpracování vlastní Evaluace. Členy Fokus Group byli pracovníci MAS, zástupci realizovaných projektů a v neposlední řadě externí poradce – evaluátor. Zpracování
dokumentu Evaluace také obsahovalo rozhovory s úspěšnými
realizátory, byly zaznamenány jejich zkušenosti, připomínky
a náměty ke zlepšení činnosti MAS. Výstupy z rozhovorů byly
zpracovány do tzv. Případových studií a byly součástí Evaluace.
Naše MAS zpracovala celkem 9 případových studií napříč jednotlivými operačními programy.
Na jednání výboru MAS jsme si dali termín pro předložení
dokumentu na MMR – ORP v termínu do 25. ledna 2019 a závěr byl hektický. A to také s ohledem ke skutečnosti, že až dne
4. února 2019 se uskutečnilo školení mentorů Mid-term evaluace, jako zástupce v jednotlivých krajích, kteří ve své působnosti
realizují semináře/workshopy a nabízí také možnost individuálních konzultací, což nás minulo a tuto možnost jsme již nemohli
využít. A také na začátku roku byla vydána aktualizace pravidel
„Mid-term evaluace realizace strategií CLLD“, Zadání pro místní
akční skupiny, verze: 2.0, datum: leden 2019.
Pracovalo se také o vánočních svátcích a finišovalo se hned
na začátku nového roku: 10. ledna 2019 se uskutečnilo jednání
Fokus Group, dne 18. ledna 2019 proběhlo projednání dokumentu v kontrolní komisi a dne 23. ledna 2019 pak proběhlo
projednání a schválení ve výboru spolku. Téhož dne byl dokument Evaluace včetně všech příloh vložen prostřednictvím depeše do systému MS2014+.
A co dál, čekali jsme. Předložené zprávy jsou schvalovány ze strany MMR–ORP. Tento odbor MMR může zprávu do
10 pracovních dní počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni podání zprávy buďto schválit, nebo vrátit k doplnění/
přepracování, a to prostřednictvím depeše v MS2014+. Deset

pracovních dnů končilo ve středu 6. února 2019 a nic. Je jasné,
že nejen já, ale také spolupracovnice, jsme začínali být nervózní. Dal jsem dotaz emailem na pracovníka příslušného odboru
a byla nám zaslána omluva za překročení lhůty, s informací, že
naše zpráva byla podána jako první a s tím souvisela potřeba
zajištění některých prvotních úkonů na straně MMR – ORP. Toto
sdělení bylo doplněno ještě konstatováním, že Evaluační zpráva
je právě kontrolována, do konce týdne (8.2.), a to byl čtvrtek
7.2., nám bude sdělen v systému MS2014+ výsledek kontroly
a následně bude informován také ŘO. Běhen pátku 8. února dopoledne nic, odpoledne také nic, nervozita stoupala a až v podvečer info od spolupracovnice, že v systému MS2014+ je sdělení: „Vážený nositeli integrované strategie CLLD_15_01_016,
dovoluji si Vás informovat, že Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie 15_01_016 byla dne
8.2.2019 schválena“. Byli jsme první, což jsme očekávali a také
jsme předpokládali, že budeme pod drobnohledem, že naše
zpráva bude probírána z několika stran a úhlů pohledů, ale věřili
jsme si, věnovali jsme tomu opravdu hodně času.
Nutno poděkovat všem, kteří se méně či více podíleli na tomto dokumentu, byli to všichni pracovníci MAS Regionu Poodří,
členové Fokus Group, externí evaluátor, osoby, u kterých se konal rozhovor pro případové studie a také členové/partneři MAS.
Především bych chtěl za odvedenou práci poděkovat spolupracovníci, která měla celý proces zpracování dokumentu Mid-term
evaluace strategie „Poodří – přívětivý region“ na starosti, a to
Bc. Sandře Genčiové. Tato práce byla využita ještě jedenkrát,
a to v rámci diplomové práce s názvem „Střednědobé hodnocení realizace strategie
Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří,
z.s.“, která byla úspěšně obhájena a náš zaměstnanec získal
titul „MBA“.
A nyní jdeme dál ….., čekají nás výzvy v rámci všech operačních programů, ale to až po schválení aktualizace Strategie
„Poodří – přívětivý region“, která byla provedena na základě
Mid-termu evaluace, kromě OPŽP. Výzvy OPŽP byly vyhlášeny 15. února 2019. Schválení aktualizované Strategie „Poodří
– přívětivý region“ byl další zdlouhavý proces, který nám úplně
rozhodil harmonogram výzev 2019, ale to je nová kapitola sama
o sobě …..
Ing. Oldřich Usvald
projektový pracovník MAS Regionu Poodří, z.s.

Operační program Životní prostředí
Dne 15. února 2019 vyhlásila MAS Regionu Poodří tři výzvy na všechna opatření z Programového rámce OPŽP, který
byl v minulém roce rozšířen o nová tři opatření zaměřující se
na posílení přirozených funkcí krajiny nebo zlepšení kvality prostředí v sídlech. Na základě vyhlášení nových výzev MAS byl
také uspořádán ve dvou termínech v měsíci březnu seminář,
na kterém byly účastníkům představeny jednotlivé výzvy, jejich
základní parametry, podporované aktivity, kritéria hodnocení

a další. Potencionální žadatelé byli také seznámení s prostředím internetové aplikace IS KP14+, prostřednictvím které jsou
podávány žádosti o podporu.
První výzva s názvem 3. Výzva MAS Regionu Poodří –
OPŽP – Výsadba dřevin byla zaměřená na původní opatření,
ze které již byl realizován projektový záměr v roce 2018. Datum, do kterého lze předkládat žádosti o podporu, bylo stanoveno na 17. června 2019. Finanční alokace výzvy na schválené projekty byla ve výši 7 010 476,- Kč. Míra podpory dosahovala maximálně 85 % z CZV. Výzva byla věcně zaměřena na
aktivity podporující výsadbu dřevin na nelesní půdě. Konkrétně se jednalo o založení biocenter a biokoridorů ÚSES, jejich
k realizaci Strategie komunitně vedeného mí
částí, nebo zlepšení funkčního stavu Zpravodaj
biocenter
a biokoridorů
ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (např. stromořadí, remízy),
1
výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných
Zima
2016
2015
krajinných prvků. Tato výzva byla územně omezena pouze
na lokality, které se nachází v CHKO Poodří a zároveň jsou
v územní působnosti MAS.
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Další výzva má název 4. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP
– Podpora posílení přirozených funkcí krajiny, ve které byla zahrnuta dvě opatření. První opatření bylo realizování ÚSES, ve
které lze podporovat aktivity na založení biocenter a biokoridorů
ÚSES nebo jejich částí, na zlepšení funkčního stavu biocenter
a biokoridorů ÚSES a realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Druhé bylo protierozní opatření, a to jak opatření
zamezujících vodní erozi, tak i opatření zamezující větrné erozi
(obnova či zakládání větrolamů). Podporované aktivity proti zamezení vodní erozi jsou zaměřeny především na opatření proti
plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (např.: travní
pásy, průlehy apod.) a na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (např.: hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).
Samozřejmě jsou také podporovány aktivity na předcházení
eroze formou preventivních opatření (např.: zakládání či obnova
mezí, remízů apod.). Na přelomu měsíce května a června došlo
k modifikaci této výzvy. Změna výzvy spočívala v prodloužení
data ukončení příjmu žádosti o podporu z důvodu administrativního zatížení přípravy projektové dokumentace. Nové datum pro
ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na 15. července 2019.
Celková alokace výzvy činila 7 500 000,- Kč (opatření Realizace
ÚSES 4 000 000,- Kč, Protierozní opatření 3 500 000,- Kč).
Třetí z kola výzev vyhlášených v roce 2019, byla výzva s názvem 5. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Podpora sídelní
zeleně. Výzva byla zaměřena na zakládání či obnovu funkčně
propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně
včetně vodních prvků a ploch. Podporované aktivity typu zaklá-

dání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
liniových, skupinových, nebo solitérních výsadeb stromů a keřů
se zatravněním. V projektovém záměru lze také podpořit výsadbu trvalkových záhonů, mobiliáře, ale hlavně také prvky posilující biodiverzitu území. Ukončení příjmu žádosti o podporu této
výzvy bylo určeno na 14. srpna 2019 a celková finanční alokace
výzvy činila 2 500 000,- Kč s mírou podpory do 60 % z CZV.
Veškeré informace o výzvách a jejích přílohách naleznete na
webových stránkách MAS Regionu Poodří, z.s. www.mas.regionpoodri.cz, novinky MAS můžete také sledovat prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo konzultovat projektový záměr
přímo s pracovníkem MAS.

Přehled výzev OPŽP v 1. polovině roku 2019
Výzva
MAS
č.

Podporované aktivity

Období příjmu žádostí
o podporu

Výsadby na nelesní půdě

15.2.2019 – 17.6.2019

7 010 476

Realizace ÚSES
Protierozní opatření

15.2.2019 – 5.7.2019

4 000 000
3 500 000

Zakládání/obnova funkčně propojených
ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

15.2.2019 – 14.8.2019

2 500 000

Název výzvy MAS

3

Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP –
Výsadba dřevin

4

Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Podpora posílení přirozených funkcí krajiny

5

Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP –
Podpora sídelní zeleně

Alokace výzvy
v Kč

Bc. Sandra Genčiová, MBA
pracovník animace SCLLD a OPŽP

Program rozvoje venkova
7. června 2019 byla vyhlášena Výzva č. 3 Programu rozvoje venkova (PRV), MAS Regionu Poodří, z.s. Vyhlášení výzvy
v tomto roce bylo zároveň doprovázeno netrpělivým očekáváním. Oproti letům minulým, kdy byly jak 1. tak i 2. Výzva v rámci
programového období 2014-2020 vyhlášeny vždy na konci roku
s příjmem žádostí do konce měsíce února, bylo totiž vyhlášení
3. Výzvy načasováno až na konec 1. půle roku 2019. Důvodem
k tomuto „netradičnímu“ postupu bylo pozdržení harmonogramu
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Slatina

Bílov

Heřmanice
u Oder

Jakubčovice
n.O.

Fulnek

Zbyslavice
Bítov
Klimkovice
Olbramice

Tísek

Bílovec

Vrchy

Odry

Spálov Heřmánky

Luboměř

vzhledem k provádění střednědobého hodnocení Strategie CLLD
„Poodří – přívětivý region“ a následnému vypracování a schválení změn strategie, které vyplynuly jak ze zjištění střednědobého
hodnocení, tak i ze změn v pravidlech pro čerpání dotací z PRV
přes místní akční skupiny.
Na základě provedeného střednědobého hodnocení strategie
CLLD provedla MAS Regionu Poodří, z.s. změny v programovém
rámci PRV spočívající mimo jiné v přesunech nedočerpaných
zbytkových alokací, finančních prostředků z Fichí, ze kterých byly
čerpány prostředky pouze částečně, či z Fichí, o jejichž čerpání
nebyl doposud žádný zájem (především z důvodu obtížné dostupnosti na základě aktuálního nastavení pravidel pro čerpání).
Největší novinkou v rámci změn strategie CLLD v programovém rámci PRV je rozšíření o novou Fichi 8 (čl. 20 Programového dokumentu PRV) s názvem Podpora rozvoje kvality života na
venkově, která má být novou příležitostí pro čerpání dotací z PRV
pro obce, spolky a neziskové organizace. MAS ve své strategii
vymezila celkem 5 oblastí, které bude možno z nového opatření
Bravantice
Jistebník
Velké
Albrechtice
Studénka

Kujavy

Odry

Suchdol
n. O.
Mankovice

Vražné

Hladké
Životice

Pustějov

Kunín

Bernatice Šenov u N.J.
n. O.
Jeseník n.O.

Petřvald
Albrechtičky
Trnávka
Mošnov
Kateřinice
Skotnice
Sedlnice

Bartošovice

Libhošť
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podporovat: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní
školy, hasičské zbrojnice, kulturní a společenská zařízení včetně
knihoven, muzea a expozice pro obce. Pro Fichi 8 nebyly MAS
přiděleny žádné nové finanční prostředky nad rámec prostředků
alokovaných pro celé období 2014–2020, proto byly do tohoto
opatření převedeny jednak zbytkové alokace z minulých výzev
(Fiche 4 Podpora lesnických podniků a hospodaření v lesích),
dále alokace z Fichí, které pro malý zájem již nebudou vyhlašovány (Fiche 5 Podpora spolupráce podnikatelských subjektů, Fiche
6 Podpora spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců) a zčásti i finance určené pro projekty spolupráce mezi MAS
(Fiche 7 Rozvoj spolupráce). Dále byly v rámci změny strategie
CLLD navýšeny i finance ve Fichi 1 Podpora rozvoje rostlinné
a živočišné výroby v zemědělských podnicích, kde byl především
ve 2. Výzvě zaznamenán velký zájem žadatelů, z nichž velká část
nemohla být pro nedostatek vymezených prostředků podpořena.
Do Fiche 1 byla proto převedena část financí z Fiche 3 Podpora
rozvoje nezemědělských činností.
I přes veškeré přesuny financí, které byly v rámci změny strategie provedeny, lze předpokládat vysoký požadavek na dotaci zjm. v rámci „zemědělské“ Fiche 1, a nové Fiche 8 cílené na
obce a spolky. Předmětem 3. Výzvy PRV jsou veškeré finanční
prostředky, které MAS zbývají v rámci programového období

2014-2020. Vzhledem k čerpání v rámci minulých dvou výzev
jsou možnosti alokace financí pro 3. Výzvu adekvátně nižší. MAS
RP se proto snažila nastavit podmínky v rámci preferenčních kritérií na základě, kterých jsou projekty hodnoceny, ve prospěch
menších, dosud nepodpořených subjektů a méně nákladných
projektů ve snaze podpořit co nejvíce zájemců o dotaci z PRV.
Mgr. Daniela Ražnoková
asistent a pracovník SCLLD PRV

Výzva č. 3 Programu rozvoje venkova
Alokace na
Výzvu č. 3

Fiche
1.

Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích

2 446 427

2.

Podpora regionální produkce

2 133 766

3.

Podpora rozvoje nezemědělských činností

5 094 248

8.

Podpora rozvoje kvality života na venkově

5 371 625

Celkem:

15 046 066

Integrovaný regionální operační program
V rámci Programového rámce IROP MAS provedla v 1. polovině roku 2019 změny, které povedou k dalšímu řešení aktuálních
problému a potřeb území. Aktualizace programového rámce se
týkala odebrání opatření Obnova památek a významných objektů
z důvodu jeho nerealizovatelnosti v území, úprav v oblasti podporovaných aktivit a výše finanční alokace pro jednotlivé opatření
IROP schválené SCLLD.
Na základě provedené aktualizace analýzy problému a potřeb
v území některé podporované aktivity byly z opatření ubrány, např.
z opatření Bezpečná a udržitelná doprava byly odebrány aktivity
podporující vybudování stezek pro cyklodopravu a pořízení nízkoemisních vozidel určených k veřejné přepravě, dále z opatření Podpora výchovy a vzdělávání byly odebrány aktivity určené
k podpoře infrastruktury škol a školských zařízení pro střední
a vyšší odborné vzdělávání a pro zájmové a neformální vzdělávání.

Naopak v opatření Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel byla
přidána aktivita podporující komunitní centra investičního charakteru. Z provedeného dotazníkového šetření o plánovaných projektových záměrech na území MAS byly provedeny také přesuny
finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními IROP.
MAS Regionu Poodří, z.s. vyhlásila nové kolo výzev na všechna
opatření v druhé polovině měsíce července 2019. Kromě výše uvedených změn nastala další novinka i v oblasti výzev, a to vyhlášení
samostatné výzvy pro aktivitu podporující sociální bydlení. Každá
výzva MAS musí být navázaná na příslušnou výzvu ŘO. V tomto
případě MMR ČR, jako řídící orgán pro IROP, vyhlásilo zvlášť dne

Tabulka plánovaných výzev pro rok 2019:
Výzva
MAS č.

Název výzvy MAS

9

Výzva MAS Regionu Poodří IROP – Zajištění
bezpečné a udržitelné dopravy

10

Výzva MAS Regionu Poodří IROP – Péče
o znevýhodněné skupiny obyvatel

Podporované aktivity

Předpokládané datum
vyhlášení výzvy

Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost dopravy

Červenec 2019

Podpora sociálních služeb, Podpora komunitních
center

Červenec 2019
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Výzva MAS Regionu Poodří IROP – Podpora
sociální ekonomiky

Vznik nového sociálního podniku, Rozšíření sociálního
podniku

Červenec 2019

12

Výzva MAS Regionu Poodří IROP – Podpora
výchovy a vzdělávání

Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura
základních škol

Červenec 2019

13

Výzva MAS Regionu Poodří IROP – Podpora
sociálního bydlení

Sociální bydlení

Červenec 2019
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29. 06. 2018 samostatnou výzvu č. 85 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, která podporuje sociální bydlení. Konkrétní přehled vyhlášených výzev s dalšími informacemi naleznete
v níže uvedené tabulce na předchozí straně.
MAS v rámci předešlých dvou kol výzev vyhlášených na všechna schválená opatření, vyjma nerealizovatelného opatření Obnova
památek a významných objektů, přijala celkem sedmnáct žádostí
o podporu. Z celkového počtu bylo doporučeno deset projektových
záměru k podpoře. Čtyři žádosti o podporu nebyly vybrány MAS,
nebo nesplnily stanovené podmínky hodnocení. Tři projektové

záměry byly nakonec staženy žadatelem, i přesto že mohly být
podpořeny.
V současnosti jsou řádně ukončené tři projekty včetně proplacení, jeden projekt byl fyzicky ukončen a čeká na závěrečné
vypořádání. Ostatní projektové záměry se nacházejí ve fázi fyzické realizace.
Veškeré informace o výzvách a jejích přílohách naleznete na
webových stránkách MAS Regionu Poodří, z.s. www.mas.regionpoodri.cz, novinky MAS můžete také sledovat prostřednictvím
sociální sítě Facebook.
Alžběta Maléřová
pracovník SCLLD IROP A OPZ

Operační program Zaměstnanost
náhradní projekty z důvodu překročení hranice alokace výzvy MAS.
MAS v rámci své
animační činnosti území provedla průzkum aktuálních problému
a potřeb, které lze řešit prostřednictvím opatření SCLLD. Dotazovány byli nejen obce, ale také spolky a neziskové organizace,
vykonávající činnost na území MAS. Na základě vyhodnocení
šetření proběhla úprava podporovaných aktivit a výše alokace
pro jednotlivé výzvy MAS tak, aby co nejlépe byly řešeny identifikované potřeby a problémy v území MAS.
Přesnější údaje a podmínky pro podání žádostí o podporu
budou s časovým předstihem zveřejněny na webových stránkách MAS Regionu Poodří, z.s. a sociální síti Facebook.

Na základě schválení evaluační zprávy v rámci střednědobého hodnocení realizace SCLLD MAS Regionu Poodří, z.s. „Poodří – přívětivý region“ byly upraveny celkové alokace jednotlivých
opatření programového rámce OPZ, a následovně byla podána
žádost o změnu SCLLD. Po schválení aktualizace strategie nadřízeným řídícím orgánem plánuje MAS Regionu Poodří, z.s. ke
konci měsíce července 2019 vyhlášení dalšího kola výzev z OPZ.
V rámci dvou vyhlášených kol výzev na všechna opatření ze
schváleného Programového rámce OPZ přijala MAS celkem deset projektových záměrů. Z tohoto počtu bylo doporučeno sedm
projektů k podpoře, v konečné fázi bylo podpořeno šest projektů.
Jeden projekt byl stažen žadatelem z důvodu podpoření rozšířeného projektového záměru „napřímo“. Jedna žádost o podporu
nesplnila podmínky hodnocení a dva projekty byly zařazeny mezi

Tabulka plánovaných výzev pro rok 2019:
Výzva
MAS č.

Název výzvy MAS

Podporované aktivity

Předpokládané datum
vyhlášení výzvy
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Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM
- Podpora prorodinných opatření

Školní kluby, Příměstské tábory, Dětské skupiny,
Vzdělávání pečujících osob

Červenec 2019

10

Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM
- Sociální podnikání

Enviromentální sociální podnik, Integrační sociální
podnik

Červenec 2019

11

Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM
- Zaměstnanost

Podpora osob na trhu práce, Zvyšování zaměstnanosti,
Podpora udržitelnosti na trhu práce, Podpora
postupného zaměstnávání

Červenec 2019

Alžběta Maléřová
pracovník SCLLD IROP A OPZ

OP VVV – Šablony II
Dne 28. února 2018 vyhlásilo MŠMT č. 02_18_063 s názvem
Šablony II, která navazovala na výzvu č. 02_16_022 s názvem šablony I pro MŠ a ZŠ I z roku 2016. Předkládání žádosti o podporu
formou zjednodušeného vykazovaní skončilo 28. června 2019.
Tato výzva měla rozšířený seznam oprávněných žadatelů (MŠ, ZŠ,
ZUŠ, SVČ, ŠK a ŠD), kteří si mohli zažádat o finanční prostředky
na aktivity zaměřené na personální podporu, osobnostně sociální
rozvoj pedagogů, rozvíjení ICT ve škole a školském zařízení, zájmové a rozvojové aktivity a spolupráci rodičů dětí/žáků a veřejnosti. Projektový záměr žadatele byl sestavován dle výstupů z dotazníkového šetření, které proběhlo v daném zařízení. Na tomto základě
byly vybrány předepsané šablony a stanovena částka celkových
způsobilých výdajů projektu. Míra podpory odpovídala 100 % CZV
projektu a finanční prostředky byly vypláceny formou jedné zálohy.
Celková finanční
alokace pro tuto výzvu činila 5.420 mil. Kč.
Zpravodaj k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2023
MAS Regionu Poodří se na výzvě podílela formou animační
činnosti a konzultacemi pro žadatele a příjemce podpory. V loňské roce uspořádala několik seminářů pro žadatele,
kde jim byla
1
představena daná výzva, ale i monitorovacíZima
systém IS KP 14+,
2016
2015
prostřednictvím kterého byly žádostí o podporu podávány. MAS
poskytla konzultace několika školským zařízením a aktivně s nimi
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spolupracovala při tvorbě žádosti o podporu. Jejich projektové
záměry byly zaměřeny především na aktivity rozvíjející informační
a komunikační technologie (ICT), vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvojových aktivit jako jsou projektové dny ve škole
a mimo ni. V rámci aktivity rozvoje ICT ve školách byla pořízena
nová mobilní zařízení, která jsou využívána žáky ve vyučování.
V první polovině roku 2019 nastala doba podání prvních zpráv
o realizaci jednotlivých projektů, které se spolu se začátkem školního roku 2018/2019 začaly realizovat. I v této fázi byla a nadále
bude MAS příjemcům podpory nápomocná.
Malá statistika z území MAS Regionu Poodří s údaji platnými
k 27.5.2019. Z celkového počtu 55 oprávněných žadatelů se do
výzvy Šablony II svými projektovými záměry zapojilo 37 žadatelů/
příjemců. Z toho 17 škol a školských zařízení již svůj projekt realizuje, ostatní se nachází v různých fázích hodnocení projektu nebo
vydání právního aktu.
Bc. Sandra Genčiová, MBA
pracovník animace SCLLD a OPŽP
Bílovec

Slatina

Bílovec

Bílov

Bravantice
Jistebník
Velké
Albrechtice
Studénka

Kujavy

Suchdol
n. O.
Mankovice

Vražné

Zbyslavice
Bítov
Klimkovice
Olbramice

Tísek

Hladké
Životice

Pustějov

Petřvald
Albrechtičky
Trnávka
Mošnov
Kateřinice
Skotnice
Sedlnice

Bartošovice

Kunín

Bernatice Šenov u N.J.
n. O.

Libhošť

Jeseník n.O.
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Odry pokračují v místním akčním plánování
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Odry, jehož cílem bylo vytvořit kvalitní strategický dokument pro oblast
vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku s výhledem do roku 2023
v území ORP, tj. území obcí Odry, Fulnek, Heřmanice, Heřmánky,
Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Spálov, Vražné,
Vrchy, úspěšně pokračuje ve své realizaci. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP
Odry, a to podporou spolupráce škol, zřizovatelů škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání při respektování místně specifických problémů a potřeb. Projekt se zabývá podporou rozvoje potenciálu
a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let, prioritně
je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzního vzdělávání. Zahrnuje
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Projekt dětem pomůže vytvořit motivující, bezpečné, podporující prostředí a také jim umožní prožít celou řadu programů. Do
škol například přibude rodilý mluvčí, se kterým si budou moci
zvyknout na přirozený přízvuk, učit se lépe výslovnosti a porozumění. V rámci rozvoje čtenářské dovednosti se mohou těšit
např. na autorské čtení s následnou besedou. Čekají je soutěže
v matematice a finanční gramotnosti, dovednostní workshopy
a exkurze v rámci technického a přírodovědného vzdělávání, vol-

Projekt je realizován v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
nočasové aktivity, celoměstské soutěže podporující vazbu k regionu a mnoho dalšího.
Podpořeni budou rovněž rodiče, kterým projekt přinese
více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale
i mimo ni, např. prostřednictvím workshopů a besed v oblasti inkluzívního vzdělávání či účasti na edukačních pobytech s odborníky v této oblasti. Pro pracovníky ve školství či v organizacích
neformálního vzdělávání bude rovněž připravena celá řada akcí
směřujících k jejich profesnímu rozvoji, např. v oblasti kariérového
poradenství, digitalizace, inkluze, gramotností apod.
Dne 20. 5. 2019 proběhlo první jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jednání se zúčastnili zástupci zřizovatelů škol, ředitelé škol, zástupci neformálního vzdělávání a další. Řídící výbor schválil Statut Řídícího výboru spolu
s Jednacím řádem Řídícího výboru a zároveň svou podobu a seznam členů Řídícího výboru.
Na programu byl kromě jiného také workshop, jehož obsahem v první části bylo představit závěry šetření OECD v oblasti
rovných příležitosti a statistická data ORP Odry. Následoval praktický vstup ze strany ředitele ZŠ Komenského v Odrách pana
Radka Hendrycha, který hovořil o projektech „Od integrace k inkluzi“ a o projektu „Pojďme na inkluzi společně.“ Ukázal a přednesl tipy, rady a doporučení z praxe. K řídícímu výboru jednání
byli přizvání také členové pracovních skupin, kteří měli možnost
se seznámit a ujasnit si formu spolupráce. Setkání to bylo velmi
zajímavé a zrodily se na něm nápady na krásné aktivity pro děti,
žáky, pedagogy i širokou veřejnost. Z tohoto plodného odpoledne máme veskrze pozitivní dojem.
Nikola Sadloňová Havranová
referentka odboru kultury a školství

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®
Regionální značka MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt® je v regionu udělována již dvanáct let.
První výzva k předkládání žádosti o udělení značky
pro výrobky, zemědělské a přírodní byla vyhlášena na
podzim roku 2007. Aby mohly být výrobky a produkty označovány speciálním logem, musely projít procesem certifikace, kde jsou ověřena kritéria původu
a kvality produktu, jedinečnost ve vztahu k regionu, nebo
také šetrnost k životnímu prostředí. Po získání certifikátu regionální značky mohou být výrobky a produkty označovány specifickým logem.
Na logu je graficky vyobrazena hlava krávy doplněna textem
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt® v hnědočervené
barvě. Výběr vyobrazení hlavy krávy na logu není náhodný, protože jak již odkrývá název značky oblasti, region je neodmyslitelně
spojen s chovem hovězího dobytka. Název regionální značky, je
převzat z historického názvu území Moravského Kravařska, které
se rozprostírá po obou březích horního toku řeky Odry. Území má
velmi bohatou historii charakteristickou bezproblémovým soužitím německého, moravského a židovského obyvatelstva. Existují
dvě verze, proč bylo území nazýváno Moravské Kravařsko. Jedna z verzí se přiklání, že je název odvozován od vysoce užitkového skotu, který byl v region chován. Plemeno zde chováno
dokonce dostalo na světové výstavě ve Vídni roku 1873 ocenění.
Historickou oblastí vedla také významná dopravní tepna označo-

vána jako Volská stezka, která spojovala města Krakov
a Vídeň. Druhá verze uvádí odvození názvu od mocného šlechtického rodu Pánů z Kravař, který v době
největšího rozmachu ovládal Fulnecko, Bílovecko, Novojičínsko a Štrambersko.
Také v letošním roce MAS Regionu Poodří, jakožto koordinátor regionální značky, vyhlásila dvě výzvy pro
certifikaci regionální značky, 8. výzvu k předkládání žádostí o certifikaci ubytovacích a stravovacích služeb a 11. výzvu
k certifikaci výrobků, zemědělských a přírodních produktů. Termín pro předkládání žádostí o udělení značky či její obnovu byl
vypsán od 15. února do 26. března 2019. Dne 10. dubna 2019
se uskutečnilo zasedání certifikační komise pro značku MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®, které tradičně proběhlo
na zámku v Bartošovicích. Certifikát regionální značky je udělován na dva roky, poté může držitel certifikátu požádat o prodloužení formou žádosti o obnovené udělení značky. Certifikační
komise schválila žádosti o udělení regionální značky všem žadatelům. Nově do katalogu certifikovanýchZpravodaj
výrobků
a služeb
přibyly
k realizaci
Strategie
komunitně vedeného mí
dvě skupiny produktů.
Prvním certifikovaným byla skupina produktů s názvem Far1
mářské produkty z ovoce a bylin od paní Soni Grellové, která není
Zima
nováčkem mezi držiteli certifikátu regionální značky. Již dva roky
2016
2015
má certifikovanou skupinu produktů s názvem Zelenina v nálevu
a zeleninové směsi. V počátku paní Grellová vyráběla různé do-
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mácí výrobky, které měly mezi jejími známými takový úspěch, že
se tímto způsobem začala živit. Bylo to pro ni zcela přirozené,
jak sama říká: „Ovoce a zeleninu jsem zvyklá zpracovávat již od
dětství, kdy jsem pomáhala své mamince a babičce.“ A v tomto
duchu jsem se rozhodla vést i své děti.
Paní Grellová hospodaří se svým manželem na svém gruntu
v obci Kujavy. Na svém malém políčku, které se rozprostírá okolo
gruntu pěstují veškeré ovoce, zeleninu a bylinky, které zpracovávají do svých produktů. Snaží se hospodařit co nejšetrněji k přírodě, a proto nepoužívají při pěstování chemické ošetření rostlin.
Své produkty vyrábí dle vlastních originálních receptů a receptů
své babičky, a to pouze v omezeném množství, za to s vysokou
kvalitou a téměř stoprocentním podílem ruční práce. Škála jejich
produktů je velice široká od různých zeleninových směsí, domácího kečupů, past z chilli papriček až po ovocno-bylinné sirupy,
džemy, pečené čaje a mnoho dalších výrobků. S chutí jejich pravých domácí výrobků se vrátíte do dětství!
Druhým certifikovaným produktem jsou Bedýnky z Poodří z produkce paní Hany Prokl Ličkové z farmy Lička, která se
nachází v obci Sedlnice. Rodinná farma působí v regionu přes
dvacet pět let a už od počátku se zaměřuje na pěstování plodin
způsoby, které respektují zákonitosti přírody a udržují přírodní bohatství tak, aby mohlo sloužit i dalším generacím. Farma Lička
drží osvědčení Ovocnářské unie ČR – ochranná známka SISPO

a Zelinářské unie Čech a Moravy – Kontrolovaná zelenina z integrované produkce IPZ.
Bedýnky z Poodří obsahují čerstvou sezonní zeleninu a ovoce z vlastní produkce, vypěstované v malebné krajině Poodří –
v obcích Butovice a Sedlnice, případně také mimo region v obci
Rychvaltice, kde se nachází některé ovocné sady. Druhová nabídka zeleniny je velice pestrá od tradiční mrkve po méně známý
tuřín, pozadu nezůstává ani ovoce (borůvky, maliny, jahody, jablka,
švestky a další). Na přání zákazníka jsou doplněny o med ze včelstev umístěných v jejich sadech, případně dalšími místními rostlinnými produkty (pohanka, špalda, ovesné vločky z bioprodukce,
mák, kmín apod.) do 5 % z celkového objemu bedýnky. Z přebytků vlastních výpěstků také zpracovávají jablečné mošty. Bedýnky
dodávají do odběrných míst, nebo si zákazníci mohou vyzvednout
přímo na farmě v jejich prodejně, která byla otevřena v roce 2017.
„Poznejte chuť čerstvé sezonní zeleniny a ovoce z Poodří!“
Všechny certifikované výrobky, produkty a služby jsou uvedeny v katalozích na webových stránkách www.mas.regionpoodri.
cz a www.regionalni-znacky.cz.
Bc. Sandra Genčiová, MBA
pracovník animace SCLLD a OPŽP

Výskyt jmelí bílého – a co dál?
Dne 25. dubna se na zámku v Bartošovicích setkalo více než
40 účastníků semináře s názvem „Výskyt jmelí bílého na území
MAS Regionu Poodří - a co dál…?“, který uspořádala MAS Regionu Poodří, z. s.
Jmelí bílé pravé je odedávna vnímáno jako symbol pohody
a kouzla Vánoc, romantické představy spojené s tímto poloparazitem listnatých dřevin ovšem v současné době pomalu mizí.
Souhrou několika okolností došlo v posledních letech k narušení ekologické rovnováhy především na území Moravy a jmelí se
díky expanzivnímu šíření jeví jako závažný problém, který bude mít
zřejmě do budoucna zásadní dopad na stav a složení dřevinné
vegetace postiženého území.
Zástupci místních samospráv a další aktéři z území, kteří se
účastnili bartošovického setkání, přijeli především plni očekávání
nových informací, plodné diskuse a vyřešení mnohých nejasností,
jakou formou se k věci postavit, jelikož jim stav dřevinné vegetace
v území, ve kterém se pohybují, není lhostejný.
Na semináři byly představeny různé způsoby, jak zasahovat
proti nekontrolovanému šíření jmelí. Z prezentací vyplynulo, že
žádná metoda není 100 % účinná, každá má svá pro a proti a jako
nejlepší cesta
se jeví
jejichStrategie
vzájemná
kombinace
v závislosti
Zpravodaj
k realizaci
komunitně
vedeného místního
rozvoje 2014na
- 2023
konkrétní situaci. Dále je nutno vzít v úvahu fakt, že jmelí bylo je
a bude přirozenou součástí naší vegetace a pokud se pokusíme
1 jistě se budeme
začít bojovat s jeho nadměrným šířením, zcela
Zima
2016 obrovskou schop2015
k ošetřovaným stromům vracet. Jmelí má totiž
nost regenerovat z kořenového systému (tzv. haustorií), který prorůstá větvemi napadené dřeviny, a jehož délku někteří praktici dle
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svých zkušeností odhadují až na 1,5m. Otázka zní, zda je možné
několika opakovanými zákroky spolu s likvidací silně zasažených
ohnisek dostat expanzi jmelí pod kontrolu. Vzhledem k předpokladu, že jeden zásah situaci nevyřeší, je problém momentálně
řešitelný především v intravilánech obcí, u významných stromů
a alejí, v parcích apod. Uchopit problém v celých katastrech obcí,
včetně volné krajiny, už bude ovšem v tuto chvíli oříšek a obecně je doporučováno silně napadené stromy (nad 50 % objemu
koruny) kácet. Na otázku, proč počínaje v Moravskoslezském
kraji došlo k takovému narušení rovnováhy jednoznačnou odpověď nikdo nemá, obecně se hovoří o okolnostech, které vystavují stromy zvýšenému stresu, jako jsou imisní zatížení či sucho
v krajině. K přenosu a šíření přispívají značnou měrou protahující
ptáci. V neposlední řadě na semináři zaznělo, že oproti okolním
Evropským zemím má ČR „příznivou“ dřevinnou skladbu, která
celé situaci nahrává… právě náš národní strom lípa srdčitá, jabloně a javory jsou druhy napadané v největší míře. Jde navíc o dlouhověké dřeviny snášející ořez hůře než např. vrby či habry, které
byly odedávna v našich podmínkách ořezávány často, za účelem
hospodářského využití.
V rámci programu vystoupil Ing. Baltazár Tivadar PhD.
z MENDELU Brno, který hovořil o kombinované metodě likvidace
jmelí ořezem a za pomoci herbicidů. Ořezy je možné aplikovat
pouze v určitém rozsahu, aby nebyly zároveň silným stresem pro
dřevinu, proto byla v rámci odborné práce testována i účinnost
různých chemických postřiků, které ořezy doplní. Nutno ovšem
podotknout, že herbicidy mohou mít negativní účinek nejen na
Bílovec
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jmelí, ale i na samotnou hostitelskou dřevinu a bezprostřední okolí.
Zmíněn byl i výzkum, který provádí tým ze Slovenska, zabývající
se přirozeným houbovým parazitem jmelí – metoda je zatím vyvíjena, mohla by ale do budoucna přinést novou možnost ve formě
biologické ochrany.
Ing. Jaroslav Kolařík ze společnosti SAFE TREES s.r.o. Brno
představil webové stránky www.stromypodkontrolou.cz, které
shromažďují data z dendrologických průzkumů, mimo jiné i informace o rozšíření jmelí a druhovém spektru napadaných dřevin.
Bc. Valentino Cristini (taktéž SAFE TREES s.r.o.) se zabývá metodou aplikace 1. prostředku proti jmelí schváleného ÚKZUZ pod
názvem CERONE. Účinnou látkou je fytohormon, který urychlí
stárnutí keříků jmelí a vyvolá jejich opad. Aplikace postřiku probíhá
z pracovní plošiny, je možné ošetřit celý strom na rozdíl od ořezu,
u kterého je doporučeno ošetření větví o průměru max. do 10 cm,
tedy více po obvodu koruny. Aplikace způsobí opadání viditelných
keříků jmelí v řádu několika dní. Bohužel nejsou zasaženy haustoria a některé zkušenosti zaznamenaly i podporu růstu nejmladších
rostlinek jmelí. Metodu již vyzkoušelo několik Moravskoslezských
měst, např. Havířov a Frýdek Místek.
Stanislav Stavárek vystoupil za firmu Přírodní dekorace s.r.o.,
která sbírá jmelí pro předvánoční prodeje metodou vylamování.
Zmínil, že ošetřování stromů by mělo být samozřejmostí v zahradách soukromých vlastníků, kteří na tento fakt na rozdíl od svých
předků mnohdy pozapomínají. Před Vánocemi je firma schopna
otrhat jmelí zhruba z 500 stromů při napadení koruny až do 70 %.
Vylamováním nejsou postižena haustoria a někteří odborníci na
ořezy upozorňují i na úskalí v případě nešetrného vylamování, kdy
často dochází k nevhodnému otevírání ran pro vstup houbových
chorob - takový zásah může mít pro strom negativní následky
a ohrozit stabilitu koruny.

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří, za kterou vystoupila
Mgr. Věra Polochová, prozatím v rámci ošetření podporuje pouze ořezy, a to především u významných dřevin. Momentálně běží
130. Výzva Operačního programu životního prostředí (OPŽP), kdy
je možné prostřednictvím AOPK ČR žádat o podporu ve výši 85 %
nákladů, zbylých až 15 % (v závislosti na individuálním posouzení)
může proplatit Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Dotaci je
možné čerpat na ořezy, kácení, dosadby, podporu kondice stromů. Projekty je ideální řešit v kontextu širšího území. V případě
zájmu je vhodné konzultovat záměr na AOPK ČR, Správě CHKO
Poodří. Na jaře 2020 by měla běžet zřejmě poslední, 131. Výzva
v rámci období 2014-2020, kterou bude možné v rámci problematiky řešení expanze jmelí využít. Vzhledem k nutnosti biologického posouzení jak za vegetace, tak i v období vegetačního klidu,
je ovšem nejvyšší čas začít s přípravami případných záměrů. Dále
Mgr. Polochová informovala o chystané změně § 7 zák. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, na základě kterého bude mít orgán ochrany přírody možnost nařídit vlastníku pozemku kácení či
ošetření dřeviny z důvodu silného napadení jmelím.
Jan Eliáš, Český certifikovaný arborista promítl sérii fotografií
dřevin před zásahem a po odborném arboristickém ošetření, které nastřádal během své 12 leté praxe. Řezy aplikuje po obvodu
koruny, kombinuje i se šetrným vylamováním, současně začíná
s postřiky fytohormonem. Kombinovaná metoda je vhodná zjm. při
napadení kostry stromů (kmen a primární větve), kdy by pouhý ořez
musel být velmi radikální, tedy silně stresující až poškozující dřevinu.
Modelový příklad likvidace jmelí financovaný z rozpočtu malé
obce prezentovala paní starostka Mořkova, Ivana Váňová, MBA.
V roce 2016 v Mořkově ve spolupráci s místní firmou ošetřili zhruba 100 stromů s různým stupněm napadení a pokáceli 24 dřevin.
Zároveň o záměru likvidace jmelí na území obce uvědomili i občany, kterým nabídli pomoc při likvidaci jmelí v zahradách a na soukromých pozemcích. Dnes, tři roky poté, vnímají situaci v katastru
obce tak, že je stále pod kontrolou.
Posledním bodem programu byla prezentace Ing. Bc. Davida
Mlčocha z firmy Damtax solution s.r.o., která aktuálně zpracovává
jeden z pilotních projektů zaměřených na likvidaci jmelí v alejích
u Opavy do výzvy OPŽP, jehož zadavatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Seminář byl skvělou příležitostí pro síťování různých aktérů zainteresovaných v problematice jmelí v rámci
našeho
a na vedeného mí
Zpravodaj
k realizaciregionu
Strategie komunitně
základě bezprostředních ohlasů akce MAS Regionu Poodří, z. s.
věří, že i přinesl novou inspiraci a odhodlání některých zástupců
1
místních samospráv postavit se aktivně k problému a pokusit se
Zima
2016
2015
zachovat co nejvíce z naší zeleně také příštím generacím.
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„Otevírání Poodří a pooderské koštování 2019“
Třetí květnová sobota, patřila tradiční kulturní akci „Otevírání
Poodří a pooderské koštování“. Na zámku v Bartošovicích probíhal již 18. ročník této akce, která neoficiálně zahajuje turistickou
sezónu v regionu.
Po 9:00 hodině ráno byl neoficiálně zahájen program před
budovou zámku. Návštěvníci zde mohli najít stánek MAS Regionu Poodří, jejíchž pracovníci prezentovali Strategii komunitně vedeného místního rozvoje „Poodří – přívětivý region“ a její pokrok
prostřednictvím realizovaných projektových záměrů z jednotlivých
operačních programů. Dále mohli okusit malou ochutnávku z produktů od držitelů regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®“. Tentokrát pracovnice MAS připravily jarní pomazánky z cizrny a z tvarohu, klasickou škvarkovou pomazánku
a uzeninu (Gurmánu Sedlnice s.r.o.) s pšenično-žitným chlebem
Oderáček (pekařství Fojtík s.r.o.), nebo výběrový jahodový džem
(Soňa Grellová). Nebo zkusit štěstí v soutěžním kvízu o dárkové
balíčky z MAS.
Letošní ročník akce přijela podpořit také partnerská MAS
Podpoľanie ze Slovenska. Partnerství mezi občanským sdružením MAS Podpoľanie a MAS Regionu Poodří tvá již několik let
a společně realizovali několik projektů spolupráce. MAS Podpoľanie prezentovala na akci svou strategii CLLD „Program pre príťažlivé Podpoľanie“, svůj region jako vhodnou turistickou destinaci
k navštívení a regionální značku „Podpoľanie regionálny produkt“.
Návštěvníci tak mohli ochutnat tradiční regionální výrobky jako
škvarkovník, uzenou klobásku nebo sladké tažené záviny. A na
památku si mohli zakoupit ručně vyřezávané a zdobené kříže
a pastýřské fujary.

Po celý den probíhal před zámeckou budovou jarmark certifikovaných výrobků regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. Držitelé regionální značky nabízeli ke
shlédnutí, ochutnání a k prodeji své výrobky. Návštěvníci akce tak
měli možnost vidět a ochutnat zdobené medové perníčky, Příborské šifle a Skotnické husišky manželů Gilarových, Včelí med
z Jeseníku nad Odrou pana M. Křenovského, Zeleninu v nálevu a zeleninové směsi a nově také Farmářské produkty z ovoce
a bylin paní S. Grellové. Ozdobit se Dřevěnými šperky od pana M.
Šůstka, nebo Šperky z mědi, minerálů a skla paní Z. Ohnheiserové. Odnést si Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku paní L. Dostálové, nebo se dozvědět o Osivech
vlastních odrůd jetelovin a pícních a trávníkových trav od paní
Ing. H. Jakešové CSc. Poprvé se na jarmarku představila paní
H. P. LičkováZpravodaj
z Farmy
Lička,
která
sice vedeného
nepřivezla
certifi
kované
k realizaci
Strategie
komunitně
místního
rozvoje
2014 - 2023
Bedýnky z Poodří, ale za to osvěžující jablečné mošty. Farmářské
mléčné výrobky zde zastoupila Vlkovická koza.
1
Dále se před zámkem prezentovalo i „Pohádkové Poodří“
Zima
2016
2015
z Destinačního managementu turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, kde si děti měly možnost vyzkoušet kostýmy
pohádkových bytostí. V jednu chvíli tak po nádvoří zámku po-
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bíhala bartošovická Rusalka, ve druhou zase princezna Terezka
z Fulneku. Menší návštěvníci také ocenili tvůrčí dílnu Včelaříků
z Bartošovic s jejich proskleným rámem se živými včelami. Zámeckém parku pak byla malá prodejní výstava maleb s výjevy
krajiny z Podpoľanie.
Krátce po desáté hodině se uskutečnila vycházka s ornitologem a průvodcem do okolí obce. Skupinku pěších vedl po
malebné krajině Poodří zástupce ČSOP Bartošovice Ing. Vladimír Petřvalský. Vycházka vedla po trase Zámecké naučné stezky
s doprovodným odborným výkladem k pozorované fauně a floře.
V sobotní den se otevřelo také návštěvnické středisko Dům přírody Poodří, které se zaměřuje na ekologickou výchovu. Návštěvník domu přírody se stává účastníkem přírodního dění v oderské
nivě, a to díky velkému množství interaktivních prvků, které lákají k vyzkoušení nejen ty nejmenší. Komentovaná prohlídka po
shlédnutí vnitřních prostor vede do venkovní expozic s živými divokými zvířaty.
V 11:00 hodin byly slavnostně předávány nové a obnovené
certifikáty regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“, které byly uděleny na základě splnění certifikačních
kritérií. V letošním roce byly certifikační komisí vycertifikovány dva
nové produkty, a to Bedýnky z Poodří paní H. P. Líčkové z farmy
Lička ze Sedlnic, které obsahují čerstvou sezonní zeleninu a ovoce, a skupina výrobků s názvem Farmářské produkty z ovoce
a bylin paní S. Grellové, která je držitelkou již druhého certifikátu.
V poledním čase v prostorách zámecké vinárny zasedla ke
koštování jednotlivých ovocných pálenek komise, která měla nelehký úkol vybrat letošního krále pálenky v kategoriích slivovice,
hruškovice, jabkovice. Komise vybírala ze vzorků, které zvítězily
v obecních kolech koštování členských obcí Regionu Poodří. Do
kategorie slivovice bylo přihlášeno celkem 8 vzorků, v kategorii
hruškovice 7 a v kategorii jabkovice 9. Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích s předáním cen proběhlo v závěru akce po
15:00 hodině.

Vítězné pořadí:

Hruškovice:

1. Milan Böhm, Suchdol nad Odoru
2. Boris Pagáč, Mošnov
3. Jaroslav Hejzák, Pustějov
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1. Vlasta Jančálková, Blahutovice
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1. Tomáš Burek, Pustějov
2. Matěj Mynář, Petřvaldík
3. Václav Vrzala, Suchdol nad Odoru
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V prvním patře zámku byla připravena
ke shlédnutí výstava fotografií s názvem
„Poodří – voda a život“. A svatební salón
MARRY ME vyzdobil prostory obřadní síně
ukázkou slavnostního stolování, svatebních šatů a výzdobou z kolekce „Svatby na
zámku“. Dále v patře druhém byla otevřena stálá výstavní expozice Moravské Kravařsko. V době oběda hostila návštěvníky
svými pokrmy Zámecká kuchyně, která
nabízela jídla z Moravského Kravařska.
Tento, po propršeném týdnu, krásný
slunečný den nám zpříjemňovala cimbálová muzika Radhošť z Rožnova pod
Radhoštěm, kterou doplňovali svým zpěvem kolegové ze slovenské MAS. Věříme,
že se akce spoluorganizována MAS Regionem Poodří návštěvníkům líbila. Tímto bychom Vás rádi pozvali na již tradiční
sváteční akci „Zemědělství v Poodří“, která se uskuteční 28.9.2019 na návsi obce
Bartošovice.

Bc. Sandra Genčiová, MBA
pracovník animace SCLLD a OPŽP

Na trase obnovované Volské stezky
vznikla další tři zastavení
Volská stezka se začíná rozrůstat. Po loňském otevření prvního zastavení u Bannerovy studánky jsou ode dne 7. června 2019
zpřístupněny další tři zastavení – Sedlnické sněženky, Les Roveň a Historie neveselá staré cesty Na Lapači. V rámci programu
NET4GAS Blíž přírodě tak Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
odstartoval několikaletý projekt, zaměřený na obnovu a unikátní
interpretaci přírodního a kulturního dědictví v koridoru slavné Volské stezky, prastaré dobytčí cesty, která před staletími spojovala
Krakovsko s Vídní.
Všechna zastavení spojuje originální infotabule ve tvaru vola,
která se vždy na přední straně věnuje místním zajímavostem, na
druhé straně pak jednotně informacím o Volské stezce jako takové. Pokud bychom šli od východu, narazili bychom nejdříve
poblíž obce Sedlnice na infotabuli s názvem „Sedlnické sněženky“, která se zaměřuje na sněženku podsněžník. Sněženkami je
okolí této obce každé jaro doslova pokryté. Dále se po nové trase
Volské stezky dostaneme do obce Libhošť, kde se můžeme dočíst o nedalekém lese Roveň, který je jedním z mála zachovalých
fragmentů velkých hraničních hvozdů. Dočteme se i to, že v současnosti je les ohrožen velkým projektem kanálu Dunaj – Odra
- Labe, který by pro něj znamenal v podstatě totální likvidaci!
Projdeme-li lesem, dojdeme do zaniklé osady Zámeček, místa
s pohnutou historií, kde odpradávna stávala krčma, využívaná

právě honáky volů a později výletníky (dodnes lze v lese najít její
zříceniny), v dobách nedávných pak vojenská základna. Poslední
zastavení, které bylo otevřeno už vloni na podzim, je u Bannerovy
studánky – pěnovcového prameniště vyvěrajícího z kopce Hůrka.
Fragmenty Volské stezky, bývalé „dobytčí dálnice“, se v Poodří zachovaly nejlépe z celé její trasy a mnohde dosud tvoří malé
oázy přírody v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině. Zachovaly se unikátní úvozy, části pastevního lesa, dokonce se ví, kde
byla napajedla. Koridor, kterým se stáda dobytka hnala, je znám
zhruba od Skotnice u Příbora po Bělotín u Hranic.
Do obnovy Volské stezky se pustila místní organizace ČSOP
Studénka. „Postupná zpřístupnění zbytků stezky pro pěší se
stromořadím hrušní a slivoní, podél ní obnovená charakteristická
přírodní stanoviště, která dříve stezku doprovázela, jako například remízy, selské sady, mokřady, prameniště, studánky, napajedla i malé stavební a technické památky - to vše máme v plánu
Zpravodaj
realizaci
Strategie komunitně
v průběhu několika dalších let vybudovat,“
říkákotec
projektu
člen vedeného mí
ZO ČSOP Studénka, Ivan Bartoš. V katastru každé z obcí bude
k Volské stezce postupně umístěno zastavení s interpretací míst1
ního přírodního i kulturního dědictví doplněné interaktivními prvky.
Zima
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Kateřina Adámková
pracovník kanceláře ÚVR ČSOP
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MAS na Poradním sboru Projektu ČIŘIKÁNÍ
pouštění koroptve polní, 2) optimální krajinný prvek, 3) legislativu, 4) oblasti chovu koroptve polní, 5) její predaci, 5) záchranný
program, plán péče. Následovala přednáška Petra Rejzka, který
je garantem pro záchranný program a který představil hlavní oblasti v problematice populace koroptve, jako jsou např. degenerace genetiky, ztráta biotopů, chemizace zemědělské krajiny.
Každá oblast lze řešit samostatně, ale podstatné řešení je řešení
komplexní, koordinované na celostátní úrovní, které se promítne do managementu ochrany přírody. S problematikou ochrany
půdy vystoupil Jan Vopravil, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., který se zaměřuje na degradaci zemědělské půdy
a možnostmi obnovy vodního režimu, protože „půda je vlastně
taková přehrada, akorát v ní ta voda není přímo vidět“! O problematice chovu a polointenzivního vypouštění koroptve polní promluvil Martin Kříž, který nás provedl adaptací odchovaných kuřat na prostředí, predátory atd. Pro realizaci záchrany a podpory
koroptve jsou nutné také finanční prostředky. Jeden z nástrojů
pro získání financí je kampaň s názvem Adoptuj koroptev, jejíž
stav a výhled do dalšího období představil Michal Zedek. Svou
mnoholetou zkušenost s odchovem bažantů a koroptví představil Radek Podhorecký, člen mysliveckého sdružení, které provádí
pomocí adoptivních matek, menších plemen slepic domácích.
Výskyt a vývoj původní zbytkové populace koroptve polní v okolí
obce Svatoňovice místní farmář Petr Neuwirth. Realizaci krajinotvorných úprav na katastru obce Hodslavice prezentoval Martin Repta. Projektový záměr na vytvoření nového biotopu pro
polní ptactvo na lokalitě Hvězdárna na Přerovsku představil Petr
Rejzek. Svými zkušenostmi o ochraně přírody a krajiny a chovu
koroptve polní přispěl i ornitolog, ekolog a senátor Parlamentu
ČR Petr Orel.
MAS Regionu Poodří měla možnost se tohoto výjimečného
jednání zúčastnit a poslechnout si velice přínosné poznatky odborníků praxe. Program jednání byl poučný a velice inspirující pro
další aktivity v našem regionu. Více informací o projektu Čiřikání
naleznete na webových stránkách www.koroptvicky.cz. Celému
Poradnímu sboru Projektu Čiřikání přejeme mnoho sil do dalších
aktivit.
Bc. Sandra Genčiová, MBA
pracovník animace SCLLD a OPŽP

Dne 26. dubna 2019 se v Jeseníku nad Odrou uskutečnilo
výroční 10. zasedání Poradního sboru projektu Čiřikání. Proradní
sbor je národním koordinátorem projektu Čiřikání, který se zaměřuje na zlepšení stavu kulturní krajiny, mysliveckou péči a vhodné
zemědělské postupy, které podpoří a obnoví populaci koroptve
polní (Perdix perdix) a dalších ohrožených polních ptáků. Projekt
je realizován dlouhodobě a na celostátní úrovni. Poradní sbor tohoto projektu funguje na základě propojení teorie a praxe z mnoha oblastí problematiky, která ovlivňuje dosahování cílů projektu.
Takže členové Poradního sboru jsou odborníci z oblastí ochrany
přírody, environmentální legislativy, dotační politiky, agroenviromentálního opatření, ale i ornitologové, myslivci, zemědělci, sokolíci a mnozí další.
Neoficiálně začalo jednání Poradního sboru ranní exkurzí do
krajiny v okolí obce Jeseník nad Odrou, kde několik místních
sdružení a spolku již několik let pracují na obnovení krajinné
struktury. Na katastru Jeseníku nad Odrou a jeho místních částí
se zrealizovalo mnoho krajinných úprav a výsadeb dřevin, které
nejen jako prvek posilují přirozenou funkci krajiny, ale také zvyšují
biodiverzitu lokality. Ovšem hlavně zde bylo vytvořené místo, které navzájem pozitivně ovlivňuje přírodu, krajinu a místní obyvatele.
Tomu svědčí také aktivní zapojení místních při samotné výsadbě
alejí a uskutečňujících se kulturních akcí, které posilují nejen mezilidské vztahy v rámci obce, ale i ty česko-německé vztahy, které
byly na dlouhá letá přetrhána. Průvodce touto ranní exkurzí nám
byli Miroslav Jurčák a Petr Stupárek.
Zahájení jednání oficiálně proběhlo v prostorách pozdně barokního zámku v Jeseníku nad Odrou a úvodní slovo přednesl biolog a ekolog Petr Rejzek, člen odborného týmu projektu.
Po úvodu následovala série přednášejících z různých odvětví.
Jako první vystoupil s prezentací krajinných úprav hostitel a člen
občanského sdružení Perdix Miroslav Jurčák. Bylo představeno
několik realizovaných výsadeb v okolí obce Jeseníku nad Odrou,
která vyhrála v roce 2009 Zelenou stuhu a čtyři roky později Vesnice roku ČR. Na základě zrealizovaných krajinných úprav došlo
k opětovnému propojení sousedních katastrů. Další prezentující
byl krajinný ekolog Michal Zedek, člen odborného týmu, který
nás uvedl do klíčových úloh vedoucích k záchranně a podpoře
koroptve polní. Konkrétně se jedná o 1) genetiku, chov a vy-
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Tour de aleje 2019 poprvé v regionu Poodří
V sobotu 29. června 2019 se uskutečnila v malebné Chráněné krajinné oblasti Poodří cyklojízda Tour de aleje. Jízda začala
od 10:00 hodin od zimního stadionu ve Studénce, kde také trasa
končila. Tour de aleje vedla dvěma trasami. Pro odvážnější byla
nachystaná Machr trasa o délce 35 km a pro rodiny s dětmi nebo
méně odvážnější Junior trasa o délce 9 km. Jelo se převážně po
cyklostezkách, které vedou i po oderských loukách, a silnicemi
III. Třídy. Cestou na účastníky akce čekala komentovaná zastavení u Bartošovického zámku, u lávky přes Odru v Petřvaldíku,
na hrázi rybníka v Jistebníku a u Pasečného mostu ve Studénce,
a další různá překvapení. Na zastavení u zámku v Bartošovicích
na účastníky akce čekala MAS Regionu Poodří, která je partnerem této akce.
Akce se konala pod záštitou starosty města Studénka
a s podporou Moravskoslezského kraje. Akci v rámci projektu
Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří podpořila Evropská
unie z programu LIFE a Ministerstvo životního prostředí České
republiky. Patronkou Tour de aleje byla česká dráhová a silniční
cyklistka Lada Kozlíková Usnulová, několika násobná mistrně
České republiky a účastnice tří olympijských her. Na účastníky
akce čekal v cíli pestrý program pro všechny věkové kategorie, vystoupení mažoretek a koncert Báry Zmekové. Na konci akce proběhlo také slosování registračních čísel o zajímavé
ceny. Registrační poplatek akce byl také využit na podporu
aktivit v rámci kampaně Zachraňte stromy a projektu Ochranu páchníka hnědého v Poodří. Heslo pro tuto letní cyklojízdu
přírodou v nezaměnitelné krajině bylo „JEDEME PRO STROMY
V POODŘÍ“.

Bc. Sandra Genčiová, MBA
pracovník animace SCLLD a OPŽP

Den českého zemědělství
Letošní 15. červen patřil českému zemědělství. Na mnoha
místech České republiky v tento den probíhaly různé akce na
podporu zemědělské činnosti a české produkce. Dnu českého
zemědělství se zúčastnila také MAS Regionu Poodří, z.s. Ten se
uskutečnil již v pátek 14. června 2019 v areálu zemědělské společnosti Agrosumak a.s. v Suchdole nad Odrou.
Od ranních hodin do areálu přicházeli děti a žáci z okolních
základních a mateřských škol, aby se podívali na vystavenou zemědělskou techniku, která byla velice pestrá, od starších traktorů českého výrobce až po nejmodernější stroje tažné a přípojné sloužící k rostlinné výrobě farmy. Pro děti byly nachystány
také videoprojekce, kvízy a soutěže se zemědělskou tématikou.

Zaměstnanci společnosti návštěvníkům prezentovali oblasti, na
které se zaměřují, a to hospodaření na polích a chov mléčného
skotu.
V odpoledních hodinách byla akce otevřena pro širokou veřejnost. MAS se po celou dobu trvání akce prezentovala a propagovala svou činnost, realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, zejména pak velmi žádaný Program rozvoje
venkova, který nabízí opatření zaměřena na zemědělskou činnost
a regionální produkci.
Zpravodaj k realizaci Strategie komunitně vedeného mí
Z úsměvu zúčastněných děti lze usoudit, že se jim akce líbila
a odnesly si z ní i mnoho zajímavých poznatků o našem zemědělství.
1
Zima
Bc. Sandra Genčiová, MBA
2016
2015
pracovník animace SCLLD a OPŽP
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2. traktorový sraz v Mošnově
Poslední červnovou sobotu se MAS Regionu Poodří, z.s. prezentovala na již 2. traktorovém srazu, který se konal v areálu firmy DFH
v Mošnově. Již od ranních hodin probíhala
registrace účastníků spanilé jízdy. Účastnit se
mohl jakýkoliv upravený traktor. Veřejnost si
mohla během dne prohlédnout aktuální stroje
značky Deutz-Fahr, traktor URSUS C-3110,
napáječku zvířat POMOT o objemu 8000 litrů
a spoustu další nové i starší techniky. Lehce
po poledni vyjeli všichni registrování účastníci
se svými stroji na spanilou jízdu okolními vesnicemi. Malí účastníci si mohli svůj den zpříjemnit na atrakci v podobě skákacího kombajnu.
Pro děti a dospělé byly připraveny různé soutěže a bohaté občerstvení.
Pavla Bělehrádková
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

Soutěž „O nejlepší domácí chléb z Poodří“
2. Výrobce domácího chleba se podáním přihlášky zavazuje, že
chléb peče sám v domácím prostředí pro vlastní účely nebo
v množství maximálně do 50 ks týdně.

Soutěž o nejlepší domácí chléb proběhne během konání
tradiční akce „Zemědělství v Poodří“ dne 28. září 2019 v areálu „Na Stodolní“ – náves obce Bartošovicích. Hodnotit domácí chléb bude široká veřejnost, návštěvníci této akce, pomocí hlasovacích žetonů. Vítězným domácím chlebem se
stane ten, který získá nejvyšší počet hlasovacích žetonů. Jeho
výrobce obdrží diplom Nejlepší domácí chléb z Poodří
2019. První tři umístění s nejvyššími počty žetonů také získají
ceny.

3. Výrobce přihlášku do soutěže odevzdá do 25. září 2019
osobně v sídle MAS nebo poštou: MAS Regionu Poodří,
z.s., Bartošovice 1 – zámek, 742 54 nebo emailem:
mas@regionpoodri.cz.

Podmínky soutěže:

4. Výrobce donese vzorek domácího chleba v počtu minimálně
dvou kusů bochníků dne 27. září 2019 do sídla MAS (dle
provozní doby) nebo 28. září 2019 do 8:30 hodin přímo na
místo konaní akce.

1. Výrobce domácího chleba má trvalé bydliště v některé z obcí
v územní působnosti MAS Regionu Poodří, z.s.

Přihláška do soutěže o nejlepší domácí chléb bude zveřejněna
na stránkách MAS: www.mas.regionpoodri.cz
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