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Červnová valná hromada MAS
Dne 24. června se ve společenském sále obecního
úřadu v Třanovicích uskutečnilo společné zasedání
valné hromady a programového výboru MAS Pobeskydí. Nosným tématem
bylo přijetí 18 nových členů (viz str. 4).
Dalším z bodů jednání
bylo doplnění člena programového výboru na celkový počet pět členů
a zvolení místopředsedy.
Pro následující období
bude programový výbor
pracovat ve složení: Ing.

vým MAS
Objevujte Pobe- 2

3

ročí vzniku MAS
Země živitelka

3

2014
„Co děti ,mají si 3
kde hrát?“
Nová členská

4

Důležitým faktorem pro
úspěšnou realizaci strategie je její přijetí „za svou“
aktéry a lidmi v území,
kteří v ní budou vidět své
projekty, ale i inspiraci
pro další rozvoj. 4. 9. 2014
se uskuteční veřejné projednávání této strategie

zace. Jednou z podmínek
standardizace je umožnění
přijímání fyzických osob
za členy resp. partnery
MAS. Nabízely se dvě varianty pro splnění této podmínky. Po diskusi byla
vybrána varianta změny
právní formy na spolek.
Na příštím zasedání valné
hromady (4. 12. 2014) budou připraveny nezbytné
dokumenty k přijetí změny právní formy. (více viz
zápis ze zasedání)

Pro zapojení MAS Pobeskydí do nového programového období EU 2014–
2020 je nutné projít
Srdečně zveme na
procesem standardi„Setkání s MAS Pobeskydí“

Setkání ke strategií

skydí
Oslavy 10. vý-

Dana Nováková za Sdružení obcí povodí Morávky
(předsedkyně), Ing. Jaroslav Votýpka za LUSTON
o.p.s. (místopředseda),
JUDr. Jiří Volný za Římskokatolickou farnost
Dobratice (nově zvolený
člen), Ing. Vladimír Baginský za ŠOV Třanovice,
o.p.s. a Ing. Milan Valeček
za TOZOS, spol. s r.o.

a projednání strategie
4. září 2014

Soběšovice - Na Husarůvce
v Soběšovicích
„Na Husarůvce“. Těšíme se na účast nejen stasetkání, k jednotlivým
rostů, ale zejména zástupoblastem, které veřejnost
ců neveřejné sféry a široké zaujmou např.: zaměstnaveřejnosti. Paralelně s venost a sociální podniky,
řejným projednáváním a
zemědělství, školství
připomínkováním stratea sociální služby. Více viz
gie se uskuteční tematická na stránkách MAS.

základna

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Chata Měsíček
na Ostravici

Zrealizované projekty
V posledních týdnech byl
úspěšně dokončen projekt, který jako jeden
z mála naplňuje cíle Strategického plánu Leader fichi č. 4 Cestovní ruch.
Jedná se o
projekt žadatele SEPETNÁ
v.o.s. s názvem „Depandance penzionu Sluníčko“. Místem
realizace je rekreační are-

ál Sepetná na Ostravici.
Celkové výdaje přesáhly
3 mil. Kč, z čehož dotace
činila necelou třetinu.

„Jurkovičova stylu“. Okolní prostranství bylo upraveno vykácením náletových dřevin, osázením
nových keřů a trvalých
Předmětem projektu byla
květin, zbudováním venkompletní rekonstrukce
kovního posezení u ohništuristické chaty z 30. let
tě, kamenného chodníku
20. století. Realizátor klaa asfaltového parkoviště.
dl důraz na zachování
Součástí projektu je
tradiční architektury ze
webová reklama a tištěné
dřeva a kamene a na
propagační letáky. Depan„Jurkovičův styl“.
dance Měsíček bude sloužit k ubytování především
Součástí projektu bylo i
rodin s dětmi i účastníků
pořízení vybavení vč.
školení a seminářů.
nábytku s prvky

Pomáháme novým MAS
"Většina lidí
spotřebuje více
energie
na mluvení
o problémech
než na jejich
řešení“
Henry Ford

Jedním z principů LEADER je i partnerství a
spolupráce mezi MAS.
Začínajícím MAS chybí
zkušenosti s tvorbou
strategií a administrací
projektů. Pro tyto nové
MAS byla určena podpora z programu rozvoje
venkova na získávání
zkušeností. V této sou-

vislosti jsme pomáhali a
koučovali dvě nové místní akční skupiny MAS
Slezskou bránu a MAS
Jablunkovsko. Také
jsme přivítali na stáži
zástupce MAS Podbrněnsko. Občas to bylo
složitější, ale bavilo nás
to. Zástupci nových MAS
nám naslouchali a naše

rady (ty dobré) si vzali k
srdci. Bylo velmi milé
vidět jejich nadšení a
nasazení. A nešlo pouze
o jednostrannou záležitost. Naši svěřenci nás
inspirovali k novým aktivitám a ukázali nám, že
LEADER jde dělat i trochu jinak. Těšíme se na
další spolupráci.

Objevujte Pobeskydí s plyšáky

Plyšový Jerry
na Hukvaldech

„Během června se k nám
dostávaly informace
o podivných návštěvách
plyšáků v Pobeskydí.
První prázdninový víkend se nám povedlo
jednoho vyfotit. Plyšový Jerry navštívil
hrad Hukvaldy. MAS
Pobeskydí žádá veřejnost, aby nám pomohla zmapovat jejich výskyt v regionu.“

Přidejte se k nám a
objevujte Pobeskydí. Na každý výlet
si nezapomeňte
vzít svého plyšového (nebo z jiného
materiálu, nediskriminujeme) kamaráda a vyfoťte ho
u více či méně známých
krás a zajímavých míst v
Pobeskydí. Fotografie
vyvěste na náš Facebook

nebo je nám pošlete na
mail a my je zveřejníme.
Všechny fotky budou
vyvěšeny i na stránkách
MAS, případě využity
v publikacích MAS.

Oslavy 10. výročí vzniku MAS
Je to již deset let ode dne,
kdy se 24. března 2004 sešli zástupci 12 organizací a
založili Místní akční skupinu Pobeskydí - zájmové
sdružení právnických osob.
Po vzoru britské královny
jsme oslavy odložili na příjemnější letní období. Slavnostní setkání se konalo 20.
června 2014 v kruhu nejbliž-

ších tj. zakladatelů a současných i bývalých zaměstnanců v Třanovicích v hospůdce
Šenk u splavu. Příjemnou
atmosféru doplnila sladká
miodula a vzpomínky na
začátky i těžké okamžiky,
plány a přání do budoucna.
K 10. výročí vzniku MAS
byla vydána rovněž publikace, která rekapituluje deseti-
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letou historii a zejména
stěžejní programové
období 2007-2013. Dále obsahuje vzpomínky
a přání zakladatelů a
přátel naší MAS Pobeskydí. Publikace je zveřejněna na našich
stránkách, kde naleznete i další fotografie z
oslavy. >>

Co nás čeká:
 Země živitelka
(srpen/2014)
 Veřejné projednání strategie
(4. 9. 2014)
 Setkání k vybra-

Země živitelka 2014

Tradiční výstava Země živitelka v Českých Budějovicích se letos koná od 28. 8.
do 2. 9. a zaměstnanci MAS

Pobeskydí se opět zúčastní.
Ve společném stánku místních akčních skupin z Moravskoslezského kraje budeme prezentovat nejen naši
MAS, členy a podpořené
projekty, ale také chceme
návštěvníkům nabídnout
naše tradiční venkovské

ným tématům
strategie

produkty a nalákat je do
našeho regionu. V této chvíli hledáme výrobce, kteří
nám poskytnou vzorky
svých produktů. Oceníme
také různorodé brožury,
letáky a další drobnosti, které návštěvníkům výstavy
přiblíží náš region.

"Co děti, mají si kde hrát?"
MAS Pobeskydí vyhlásila
začátkem roku soutěž "Nejhezčí název projektu 10. výzvy MAS Pobeskydí" (inspirovali jsme se v MAS Hlučínsko). Finalisty vybírali
členové orgánů. O konečném vítězi rozhodovala veřejnost hlasováním na inter-

netových stránkách MAS.
Konečné pořadí bylo následující: 1. Co děti, mají si kde
hrát, 2. Kdo si hraje — nezlobí, 3. Hrou s traktorem v
Pobeskydí, zemědělec
všechno sklidí, ovečky si
spočítá, to je naše logika…!,
4. Hoř ohníčku, plápolej,

voňavý špekáček nám zadělej, 5. NAHORU A DOLŮ.
Vítěz byl slavnostně vyhlášen na valné hromadě 24. 6.
Gratulaci a drobnou cenu si
převzala paní Bohačíková, starostka obce Krásná. Vítězi gratulujeme a
všem děkujeme za účast.

(podzim/2014)
 Mikulášská
Valná hromada
MAS Pobeskydí
(4. 12. 2014)
 Standardizace
MAS pro programové období EU
14-20 (1/2015)

Nová členská základna
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Na valné hromadě 24. 6. bylo přijato 18 nových členů. Členská základna se rozrostla o dvě základní školy,
dvě organizace zabývající se sociálními službami, dva zemědělské subjekty, dvě církevní organizace, společnost podnikající v cestovním ruchu a 9 spolků zabývajících se sportem, kulturou a další volnočasovou činností. Celkem naše sdružení má 32 členů, z toho 23 organizací neveřejného sektoru.
14 stávajících členů:  Sdružení
obcí povodí Stonávky  Třanovice
služby, o.p.s.  TOZOS spol. s r.o.
 Sdružení obcí povodí Morávky
 Spolstav Konstrukt s.r.o.
 Družstvo Raškovice  Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady  AGRO — DOMINIK spol.
s r.o.  LUSTON o.p.s  Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice
 ŠOV Třanovice, o.p.s.
 Mateřské a rodinné centrum
BAMBULÍN  Zemědělská společ-

nost s.r.o.  Římskokatolická farnost Dobratice

rovolných hasičů Lučina
 Zemědělské družstvo vlastníků

18 nových členů:  Základní škola
a mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace  Základní
škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková or-

Nošovice  Římskokatolická far-

ganizace  Integrovaný sociální
ústav Komorní Lhotka, p. o.

 Tělovýchovná jednota Stará Ves

 Obecně prospěšná společnost
sv. Josefa, o.p.s.  Tělovýchovná
jednota Dobratice, o. s.  REIT
Jízdárna pod Lipovým s.r.o.
 Farma Krásná s.r.o.  Sbor dob-

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je navázání spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a veřejnými subjekty, které v regionu působí, a
které mají zájem na jeho harmonickém vývoji. Výrazem jejich úsilí je založení místní akční skupiny.
U nás v Pobeskydí se touto cestou vydalo
12 organizací a v březnu 2004 založili jednu
z prvních místních akčních skupin v České republice. V současné době máme 32 členů, z toho 4 svazky obcí, 3 příspěvkové organizace, 8 podnikatelských subjektů a 10 spolků. Území působnosti naší
MAS se rozkládá na katastrech 43 obcí ve venkovské a horské krajině v sousedství měst FrýdekMístek, Havířov a Třinec.
Další informace naleznete na www.pobeskydi.cz

nost Domaslavice  Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice  Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Horní a
Dolní Domaslavice
nad Ondřejnicí, o.s.  FONDJANÁČKOVY HUKVALDY, o.s.
 Slunce  Farní sbor SCEAV
v Třanovicích  MS Bruzovice
 JK Vělopolí, z.s.

Obce v působnosti MAS Pobeskydí: Albrechtice,
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník,
Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní
Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina,
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice,
Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město,
Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice.
Působnost MAS v programovém období 2007-2013
je také na území 12 obcí mikroregionu FrýdlantskoBeskydy.
Místní akční skupina Pobeskydí
- zájmové sdružení právnických osob
739 93 Třanovice čp. 1
+420 558 431 068
mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz
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