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Zajímavé projekty Programu rozvoje venkova v Olomouckém kraji

Reportáže z míst, kde pomohly MAS
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Vážení přátelé venkova,
dostává se vám do rukou publikace s názvem „Zajímavé projekty Programu rozvoje venkova v Olo-
mouckém kraji“, která je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Celostátní síť pro venkov (CSV) již šestým rokem zabezpečuje mimo jiné přenos informací o úspěšně 
realizovaných projektech Programu rozvoje venkova a významných aktérech, kteří se podílejí na rozvoji 
venkovských regionů ČR. Informace o zajímavých aktivitách žadatelů v jednotlivých regionech se díky 
celostátním i mezinárodním činnostem CSV dostane často hodně daleko od místa realizace podpořené-
ho projektu. Díky informačnímu působení v rámci CSV se s děním i v malých sídlech našeho venkovské-
ho prostoru mohou seznámit zájemci ve velkých městech celé České republiky. Stránky publikací, které 
jsou vydávány s podporou CSV, poskytují inspirativní nápady a náměty potenciálním žadatelům o do-
tační tituly podpořené ze zdrojů EU. Na základě těchto skutečností je možno říci, že Celostátní síť pro 
venkov je významným komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova.

Stejně jako publikace, kterou jste právě otevřeli. Její vydání, které iniciovali partneři CSV Olomouc-
kého kraje, sleduje několik cílů:
– vytvořit ucelený propagační materiál o úspěšných aktivitách partnerů CSV Olomouckého kraje pro 

celorepublikově významnou akci – Národní konferenci Venkov 2013.
– zabezpečit konkrétní propagaci projektů zástupců všech sektorů působících na venkově prostřednic-

tvím prezentace třinácti podpořených projektů MAS (tyto projekty jsou sice podpořeny v rámci osy 
IV., tematicky však prezentují i projekty os I. a III.).

– předat informace o Programu rozvoje venkova a jeho úspěšných projektech. 
– představit nositele ocenění Oranžová stuhy v soutěži Vesnice roku v Olomouckém kraji.
– významným záměrem byla i snaha iniciátorů vytvořit čtivou a „chytlavou“ publikaci, která bude 

pestrá pro oči i mysl. Přáním autorského kolektivu bylo prostřednictvím prezentovaných projektů 
ukázat, že nejúspěšnější projekt nemusí být projekt, který stál nejvíc peněz, a že nejzajímavější 
také neznamená „lepší než ostatní“.

Věřím, že tato publikace bude pro Vás zdrojem informací o tom, jaké zajímavé projekty bylo mož-
né realizovat v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Zároveň by tato publikace mohla 
být inspirativním materiálem pro Vaše budoucí aktivity v novém programovém období, které je připra-
vováno pro roky 2014 – 2020. Jsem si jist, že i v dalších letech bude na území našich regionů dostatek 
kvalitně realizovaných projektů, které budeme moci v rámci prezentačních aktivit CSV představit širo-
ké veřejnosti a to nejenom v České republice.

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídící orgán PRV

Ministerstvo zemědělství
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Úvodem…

MASy, MASky… pod takovými zkratkami je znají ti, kdo už slyšeli o práci místních akčních skupin 
nebo ti, kterým dokonce tyto instituce pomohly. Toto hovorové a běžně užívané označení používá au-
torka reportáží i v této drobné publikaci. MASkám totiž masky sluší. Jednou se za jejich prací „skrývá“ 
pomoc pro zemědělce, jindy pro obec, která opraví školu, památku, postaví hřiště, či muzeum, tam je 
zase vybavení pro spolkovou činnost, podpora drobného řemeslníka či výrobce, naučná stezka. Podob-
ně jako jsou různá území MASek v rámci celé republiky, liší se i jednotlivé regiony v Olomouckém 
kraji, v němž působí celkem šestnáct místních akčních skupin. Je to zřejmě vlivem mnoha okolností, 
různých životních podmínek, mentalitou obyvatel daných území i lidmi, kteří v MASkách pracují.

Od roku 2008, kdy MASky působí v Programu rozvoje venkova, podpořily za pět let jen v Olo-
mouckém kraji více než 1000 projektů. V publikaci se představuje jen nepatrný zlomek – jeden pro-
jekt za každou MAS. A přiznejme si na rovinu, že těch „nejpěknějších projektů“ je mnohem víc. Šlo 
spíše o to, představit co největší různorodost aktivit a možností.

Následující reportáže reflektují s odstupem někdy i několika let, kam se posunuly plány a projekty, 
které se díky MASkám podařilo uskutečnit, jak dnes vzpomínají úspěšní žadatelé na spolupráci, jed-
notlivé kapitoly představují, kdo a jací jsou. Zda skutečně získala na hodnotě místa, kterým MASky 
v Olomouckém kraji pomohly zprostředkovat dotace z LEADERu, to nechť už posoudí čtenáři sami. 
Snad se v této knížce podařilo zprostředkovat ucelený a srozumitelný obraz jejich snahy o rozvoj života 
na venkově.

Tomáš Šulák
místopředseda

Krajského sdružení NS MAS ČR
v Olomouckém kraji
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MAS Bystřička
www.masbystricka.cz

MAS
Vincenze Priessnitze
pro Jesenicko

MAS Bystřička
www.masbystricka.cz

MAS Moravská brána
„Rozvíjet venkov
společně má smysl!“
www.mas-moravskabrana.cz

MAS Šumperský venkov
„Z lázní do lesů a hor,
to je náš krásný region“
www.sumperskyvenkov.cz

MAS Mohelnicko
www.masmohelnicko.cz
MAS Mohelnicko
www.masmohelnicko.cz

MAS Šternbersko

KS NS MAS ČR, o.s.
v Olomouckém kraji,
Blanická 1, 772 00 Olomouc
www.nsmascr.cz

MAS Střední Haná
www.masstrednihana.cz
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Ventilátory, telecí boudy, krmný vůz� Tři témata a tři projekty, na které pomohla MAS 
postupně získat dotace zemědělskému družstvu Agrispol v Mořicích a zároveň tři věci, které 
se mně při psaní reportáží budou nejméně líbit� To jsem si původně myslela� Koho by taky 
bavilo povídat si o velkém zemědělském družstvu, které většinou zapáchá a hyzdí krajinu� Teď 
to můžu přiznat, protože už vím, že družstvo nemusí zapáchat a nemusí hyzdit krajinu a vů-
bec že se tam mohou dít nesmírně zajímavé věci� Třeba se takové družstvo může prací a my-
šlením inteligentních lidí vyvinout od socialistického podniku v promyšlené zařízení pro chov 
zdravého skotu, kterému pečovatelé zajišťují co nejpřirozenější podmínky podobající se živo-
tu v přírodě doplněné láskyplnou a  podporující péčí�

Tak nějak jsem to během povídání s předsedou družstva Jaromírem Řezáčem a zootechni-
kem Romanem Palátem pochopila�

A že jim v tom pomohla i MASka – ačkoliv se vždy jednalo o minimální částky – je rovněž 
po zásluze zdůrazněno v následující reportáži�

Telata a krávy se v Agrispolu mají dobře.
Projevuje se to i ekonomicky

MAS Na cestě k prosperitě
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL, Mořice:
Zdravý odchov a welfare telat
PRV IV�1�2� / I�1�1�1� Modernizace zemědělských podniků
Způsobilé výdaje: 361 500 Kč / Dotace: 144 600 Kč
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Chov skotu bude i nadále naším nosným odvětvím
Zemědělské družstvo Agrispol je klasickým 

podnikem pro rostlinnou a živočišnou výrobu 
a historicky vzniklo v roce 1992� Založili jej 
tehdejší vlastníci, kteří chtěli po transformaci 
zemědělského družstva ve velkovýrobě pokračo-
vat� Později se k nim přesuny majetkových podílů přidalo 
dalších asi 320 lidí� Za dvacet let mají asi 60 milionů korun základního jmění� Od počátku 
činnosti se zaměřují na typické komodity pro oblast Hané� Na potravinářskou pšenici, sla-
dovnický ječmen, řepku, kukuřici a stále i na cukrovku� „V živočišné výrobě pokračujeme 
v chovu skotu� V současnosti máme asi 300 dojnic a 100 býků ve výkrmu� Mlékem zásobuje-
me Olmu� Dříve jsme chovali i prasata, s těmi jsme ale předloni skončili,“ shrnuje nejdůleži-
tější obecné informace předseda družstva a zdůrazňuje, že naopak skot považují za nosné 
odvětví�

Družstvo hospodaří na 1300 hektarech orné půdy a kromě toho všeho mají jeho vlastníci 
i jedno společné hobby� „V tříhektarovém rybníčku chováme ryby a na podzim uspořádáme 
vždycky výlov,“ usmívá se teď Jaromír Řezáč – ale on se vlastně usmívá po celou dobu našeho 
povídání�

K chovu skotu patří zdravý odchov telat. Co to znamená?
Neméně sympaticky působí i jeho kolega zootechnik Roman Palát, který zdůrazňuje, že 

k chovatelskému základu každého stáda patří zdravý odchov telat� „Byť je to nejlogičtější 
a v ústním podání samozřejmá věc, řešili péči o telata chovatelé vždy až následně – neboť 
nejobtížnější řešení je zpravidla nejvzdálenější,“ říká Palát a přitom přiznává, že je to „běh na 
dlouhou trať“� „Každý řeší nejraději to, co přináší okamžité výsledky� U nás to mělo podob-
nou posloupnost� Když jsme začínali, museli jsme se zabývat nejprve ustájením dobytka, kr-
mivovou základnou� Pokud nejsou základní věci v pořádku, těžko se přechází k odchovu 
mláďat, který je sice důležitý, ale také je pravda, že mládě se projeví až za tři nebo čtyři roky,“ 
vysvětluje�

Z původního socialistického podniku nezůstal kámen na kameni
V průběhu dvaceti let se v družstvu podařilo vyřešit základní problémy a z původního so-

cialistického podniku nezůstal „kámen na kameni“� Družstvo se přerodilo ve vyspělý podnik 
s chovatelským standardem na úrovni moderního zemědělství s upřednostněním potřeb zví-
řat a celý přístup od dospělého skotu po telata se dnes uzpůsobuje tak, aby vyhovoval zejmé-
na zvířatům� „Samozřejmě, člověk je součástí celého procesu, a pokud dá zvířatům ty nejlep-
ší podmínky, ony mu pak vrátí užitek, který si může vzít� Za socialismu to bylo přesně naopak 
a já jsem moc rád, že jsem zažil obě období v zemědělství a mohu mít srovnání,“ říká Roman 
Palát a zavzpomíná na dobu, kdy do družstva nastoupil� „Prožíval jsem to intenzivně, a když 
dnes slyším někoho volat po „starých dobrých časech“, vidím hned, že o nich nic neví� Dnes 
se stydím, že jsem byl kdysi součástí toho, čemu se říkalo vyspělé zemědělství� Ale jsem na-
opak hrdý na to, kde pracuji dnes,“ říká přesvědčeně zootechnik a dokazuje v číslech, že te-
prve po politických změnách, které umožnily rozvoj podniku, se zvýšila užitkovost krav za 
laktaci z 3700 litrů v roce 1993 na 7500 litrů dnes� „Krávy jsou přitom v daleko větší chova-
telské pohodě, jsou nakrmené tak, jak jim to vyhovuje, mláďata se chovají tak, aby neuhynu-
la a byla v dobré zdravotní kondici, aby rostla v co největší pohodě a mohla nám pak dát 
zase nejlepší užitek� V tom spočívá celá ta změna,“ říká Palát a z dalších čísel se dozvídám, že 
družstvo zaměstnává kolem 30 lidí, což je asi třetina celkového počtu zaměstnanců původní-
ho stavu�
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Krávy si dnes mohou lehnout a samy chodí do dojírny
Jak si to celé představit? „Když jsme začínali, měli jsme asi 500 dojnic v pěti stavbách s vaz-

ným ustájením a dojením do potrubí� K první větší změně došlo v roce 1997, kdy se krávy 
přestěhovaly do nově rekonstruované stáje pro 300 krav� Jsou tam na volno, mají lehací boxy, 
samy chodí do dojírny� A postupnými kroky jsme pokračovali� O pět let později došlo na re-
konstrukci další stáje pro větší komfort mladého dobytka,“ vysvětluje dál zase Jaromír Řezáč� 

Telata v boudách a telecích školkách… 
Telata byla jedním z posledních technologických segmentů, které bylo třeba vyřešit� A po-

dařilo se to i díky setkání této potřeby s funkčností místní akční skupiny� „Vymysleli jsme 
projekt, na kterém se MASka spolupodílela zprostředkováním dotace na technické zázemí 
venkovního odchovu pro telátka po porodu,“ vysvětluje Palát� Projekt řešil pořízení budek, 
kam se čerstvě narozené tele umístí a kde tráví první tři měsíce života� V těchto plastových 
boudách mají mláďata zajištěné bezprůvanové a bezinfekční prostředí, díky čemuž došlo ke 
zlepšení zdravotního stavu telat a následně k velmi nízkému počtu úhynů� „Opět je tento 
princip ve srovnání s hospodařením v minulém režimu jiný� Narozené tele vydrhneme slámou 
od hlenové části, očistíme nebo omyjeme vodou, vysušíme, dostane první napojení a poté se 
dá ven do boudy, aby se dostalo z uzavřeného prostoru, kde jsou přítomna všechna negativa 
pro jeho imunitní systém� Choroboplodné zárodky, negativní plyny, čpavek� Proto se snažíme 
tele co nejdříve vyčlenit do čisté suché slámy v boudě� Vypadá to drasticky, že dáváme telata 
hned po porodu do zimy, ale není to tak,“ vysvětluje Palát�

Tento systém odchovu byl prý v minulosti, kdy ještě byli lidé z „manuální sféry“ zvyklí do 
všeho hodně mluvit, nepřijatelný� První vzorové stáje měli v západních Čechách, technologie 
už byla známá, ale boudy byly dřevěné, v pórech dřeva se držely bakterie a také z hlediska 
údržby a hygieny se nedá materiál srovnávat s plastovými stany� „Za tři roky používání mohu 
říct, že to perfektně splňuje to, co jsem očekával� V létě je v boudách chládek s provětráváním 
a v zimě nádherné závětří� Tele je v suchu a i při teplotě minus 25 stupňů je mu tam příjemně,“ 
říká spokojeně Palát a mně to připadá trochu jako v telecí školce� Jen si to představte� V boudě 
je tele asi do 60 dnů věku, a aby nemělo strach z velkého kolektivu, přechází nejprve do party 
osmi telecích kamarádů a po nějakém čase do skupiny asi 25 „předškoláků“� Zvířata si na sebe 

postupně zvykají a po čase k sobě ve skupinách i přilnou� 

Nejen telata. I krávy potřebují čerstvý vzduch…
Zdá se, že se začíná víc věřit přírodě a člověk mů-

že jen přihlížet a zároveň být vždy připravený pomoci, 
když je potřeba� Zlom v technologii oproti socialistic-

kému modelu nastal v Agrispolu, když se přestalo věřit na 
to, že stáje pro dobytek musí být zateplené� „Neboť čím 

více se zateplovalo a topilo, tím více se mezi krávami šířily 
nemoci,“ říká Roman Palát� V dalším projektu přes MASku se 

družstvu podařilo vybavit velkokapacitní stáje ventilátory, které 
zajišťují zvířatům příjemné klimatické podmínky i v létě� A pořídila se 

i stahovací vrata� „Ve vedrech zpravidla krávy mnohem méně dojí� Ve stájích 
je ale tak příjemně, že to na dojivosti v tropických vedrech ani nepoznáte,“ vysvětlu-

je Palát a hned mi své tvrzení dokazuje v číslech� 

Krmný vůz posune péči o telata zase o kus dál
Systém dotací se v Programu rozvoje venkova měnil a postupně bylo možné pořídit z dotací 

MASky i zemědělské stroje� „V rámci našich podmínek je možno využít až 40 procent dotace na 
přijatelný výdaj, což je i tak jedna z nejvyšších dotací, kterou můžeme získat,“ říká pro změnu 
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předseda Řezáč� Pro upřesnění se dozvídám, že v letošním roce družstvo obnovuje krmnou 
technologii a potřebovalo zakoupit traktor, krmný vůz a krmný vozík pro napájení telat� Právě 
krmný vozík, který má péči o telata posunout zase o kus dál, bude také opět z dotace přes MAS�

„Telata je třeba napájet mlékem nebo krmnou náhražkou� A toto krmení musí mít dané 
množství, stálé složení a teplotu 40 stupňů� Když si představíte ženy, které krmení připraví ve 
velké nádrži a v kýblech je pak v mrazech roznášejí a napájí všechna ta telata, musí vám být 
jasné, že nelze při nejlepší vůli dodržet daná kritéria,“ uvádí mě do obrazu Roman Palát� 
Právě mobilní vozík s 200 litrovou nádrží by měl problém s krmením vyřešit� „V nádrži se kr-
mení automaticky připraví i ohřeje na teplotu, kterou potřebujeme� Má mobilní pojezd i dáv-
kovač� Ošetřovatelka bude mít usnadněnou práci, napustí do pistole krmení a může jen po-
pojíždět od telete k teleti� Zvířata budou mít během krátké doby přesné množství krmení 
o optimální teplotě,“ dozvídám se podrobnosti�

Zootechnik vysvětluje, že vše má vlastně ekonomický podtext� „V 90� letech jsme zaznamená-
vali u telat 15 procentní ztráty� Dnes se vylepšením technologií dostáváme 
například na tři procenta, což považuji za malý zázrak,“ říká 
a já si počítám, kolik je to z 270 až 300 telat, která se 
v družstvu narodí za rok� 

Jak rodí kráva? Jako v televizním seriálu?
Tolik krav� Snad nemusí každé pomáhat při porodu, 

říkám si a ptám se nevěda, zda krávy rodí přirozeně samy 
nebo s pomocí lidí, kteří z nich telátka tahají na lanech… Ja-
ko ve filmu� „Myslím, že jsme tady zbourali řadu předsudků 
a starých zootechnických praktik� Donutila nás k tomuto produk-
tivita práce i chovatelská praxe� Například jsme udělali pro mnoho 
podniků nepředstavitelnou věc� Zrušili jsme noční hlídače, kteří obcházeli 
krávy a zjišťovali, zda některá nerodí� Když tito nekvalifikovaní lidé zasahovali 
u porodu, tak to vypadalo asi takto: kráva se buďto otelila sama a člověk tam byl zbytečný, 
anebo se neotelila a pak musel hlídač zavolat pomoc� Došli jsme k závěru, že nočních porodů 
je velmi málo, protože večerní směna končí v osm a ranní začíná už ve čtyři� Učebnicově se 
délka porodu uvádí v několika fázích� Když se začnete do jednotlivých fází napasovávat, dojde-
te k tomu, že kráva, která rodí už v osm, se ještě večer otelí� Když začne rodit o půlnoci nebo 
v jednu, otelí se v 80 procentech sama anebo pod kontrolou prvních ranních pracovníků,“ 
vysvětluje mi zasvěcený porodník a já jen zírám, co všechno už za léta praxe vykoumal� Má prý 
velice dobrého kolegu veterináře, s nímž se o mnoha věcech radí� Mnohokrát ho také během 
rozhovoru zmiňuje� Pro hladký průběh porodu je prý navíc důležité, aby byly krávy v pohybu, 
nebyly obtloustlé a před porodem v poslední fázi březosti přežrané� „Počet komplikovaných 
porodů je tak mizivý, že jsem úplně v klidu a je to vlastně moc příjemná záležitost� Dávám 
přednost asistovaným porodům, ale zase nemám rád, když u nich zasahuje kdekdo� Když vi-
dím v porodních cestách nožičky a hlavičku, pravidelnou polohu, je přirozený porod to nejlep-
ší co může být� Staří zootechnici říkávali: „když se kráva začíná telit, zajděte si ještě na pivo a vraťte se 
za hodinu.“ Jsem spíš zastáncem následné péče, která je mnohem důležitější než ukvapené zá-
sahy,“ říká Palát a mně už to zase připadá stejné jako u lidí�

Když čerpáme dotace, měli bychom regionu také něco dát…
Místní akční skupina je podle mých průvodců po areálu institucí, která spojuje obce, ze-

mědělce, podnikatele a spolky� Oba muži by rádi za pomoc při získání dotací regionu také 
něco dali� „Alespoň dvakrát do roka děláme akce pro děti, na kterých jim i jejich rodičům 
ukazují naši pracovníci odchov telátek, seznamují je s moderním zemědělstvím� Speciálně 
s přednáškou o tom, jak, kde a za jakých podmínek se vyrábí mléko� Pomáháme tak budovat 
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společenskou úctu a důvěru k výrobě potravin, protože už ani děti na vesnicích nemají často 
představu, jak k dojení a vůbec zpracování mléka dochází� Pro děti připravujeme i doprovod-
ný program� Mohou si vyzkoušet na maketě dojení a také ochutnat syrové mléko,“ říká Palát� 
Toho se také při následné exkurzi dočkám a dostávám do hrnku čerstvé studené mléko� Ří-
kám sice, že to pro mě není nic nového, neboť právě takové si pravidelně kupujeme od drob-
né chovatelky� „Když ho podržíte v ústech, měla byste ucítit chuť syrových oloupaných vlaš-
ských ořechů,“ říká přímo degustátorsky a věřte nebo ne, ale já už ty ořechy skutečně cítím� 

Větrané stáje, trojbarevné kočky, sladké slupky a nebezpečný býk
Jdeme si prohlédnout ještě ty větrané stáje a hlavně boxy pro telátka� Všude je tak nějak – 

svěže� Žádný puch z hnoje, všude se stále větrá� Telátka v boxech vypadají spokojeně a zdravě, 
můj průvodce zootechnik dokonce hrábne do jednoho z krmelců a dává mně ochutnat něja-
ké sladké slupky� Volně tu pobíhají krásné trojbarevné kočky i koťata, které tady plní svou 
užitečnou roli a zejména v boxech pro telátka vychytávají hlodavce, kteří tady kdysi ve velkém 
řádili� „Líbí se mi to třísethlavé stádo, kdy jich není ani málo, ale kdy ještě stihnu jakž takž 
registrovat která kráva je která,“ říká spokojený zootechnik� Podíváme se i do „polepšovny“ 
k býkům, které zde chovají na maso� „Čtyřiačtyřicítka je člověku nebezpečný,“ ukazuje mi 
Palát jednoho ze zlobivých býků�

Jeden chtěl být od dětství mechanik druhý zootechnik inženýr
„Mysleli jste si, že budete pracovat v zemědělství?“ nedá mně zvědavost a ptám se obou 

mužů� Jaromír Řezáč pochází ze selské rodiny a původní profesí je mechanizátor� Práce s tech-
nikou se mu prý líbila už od dětství� „V tomto družstvu pracuji od roku 1981� Nastoupil jsem 
jako mechanizátor a v roce 1991, ještě před transformací, mě zvolili předsedou� V té době jsem 
se mohl rozmyslet, zda si vezmu zpět své polnosti a vrátím se k tradičnímu hospodaření, ale 
sešla se nás tady najednou celá řada selských synků, kteří ke konci socialismu mohli už zase 
studovat a rozhodli jsme se pro moderní velkovýrobu� Možná i proto, že jsme byli na začátku 
kariéry, nechtěli jsme tento podnik rozbít a chtěli jsme něčeho dosáhnout� To se nám i poda-
řilo,“ říká Řezáč, který je zároveň i místopředsedou Zemědělského svazu ČR, což mu prý zabe-
re dost času i dost kilometrů� „Když je pro vás ale zemědělství koníček, máte snahu ovlivňovat 
nejen svůj podnik, ale i celkové podmínky v této zemi� Určitě víme, že řadu věcí můžeme tvaro-
vat i při nastavení legislativy,“ dodává muž, pro kterého je zemědělství největší hobby� 

Také Roman Palát pochází ze zemědělské rodiny� Jeho tatínek, o kterého žel jako dítě brzy 
přišel, byl inženýr zootechnik� „Pamatuji si, že když jsme ve čtvrté třídě měli psát, čím chceme 
být, psal jsem tam (a pak i každý další rok až do deváté třídy) – inženýr zootechnik – aniž bych 
věděl, co to obnáší,“ říká dnes se smíchem inženýr zootechnik� 

„Z profesního hlediska jsem moc rád, že zažívám současnou dobu� Prvotní pocity po stu-
diích při příchodu do družstva byly lehce degradující� Když jsem se potkal se spolužáky, tro-
chu jsem se před nimi styděl� Všude špína, nepořádek� Teprve teď v této nové době nových 
technologií jsem si vypěstoval pocit, že jsem se naučil být na toto zaměstnání i pyšný� Proto 
mám rád i to napojení na veřejnost, která by neměla vidět v zemědělcích škůdce nebo něko-
ho, kdo jim tady smradí, ale lidi, kteří ohleduplně a kulturně zacházejí se zvířaty, výsledkem 
čehož je ekonomický efekt,“ říká Palát� 

Nebyly to jen vypsané kolonky kvůli dotacím
Loučíme se, a stále ještě nemáme dopovídáno� „Myslím, že zpětně můžeme říct, že projek-

ty byly víc než úspěšné� Z pocitu osobní i profesní zodpovědnosti jsem rád, když se i s časo-
vým odstupem ukáže, že to všechno mělo smysl, že to nebyly pouze vypsané kolonky, sloužící 
k získání bodů a následně dotace� To je asi ten nejlepší pocit uspokojení z celé spolupráce 
s MASkou,“ dodává ještě Roman Palát�
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Snad žádná obec si neumí představit život bez dobrovolných hasičů� Kromě hašení požá-
rů pomáhají obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, 
při dopravních nehodách a mimořádných událostech� Hasičské sbory jsou často i spolkem 
významným z hlediska společenského života obcí� Podobně jako Sokol, myslivecké a lidové 
umělecké sbory či fotbalové kluby pořádají zábavy, plesy, hasiči mají své soutěže, které se dnes 
dokonce označují jako požární sport, mají své Hasičské noviny, webové stránky, mají svá mu-
zea, jež jsou obrazem postupného vývoje hasičství jako takového i technického vybavení� Jedno 
mají i v Dřevohosticích na Přerovsku� Takové velikosti jich dosahuje v republice jen asi šest�

Nápad vznikl v roce 2004
Do Dřevohostic přijíždíme v době tropických srpnových veder, na nádvoří zámku se zrovna 

koná přehlídka folklorních souborů v rámci projektu Kroje našich krajů, na pódiu hrají a zpíva-
jí, pod pódiem tančí krojovaní Hanáci, připravují se stánky na jarmark, kastelán v převleku za 
pracovníka technických služeb sbírá odpadky v trávě, kde stojí také hasičská cisterna a v pravi-
delných intervalech kropí rozpálenou cestu, aby bylo čeho se nadechnout� Vděčně následujeme 

V hasičském muzeu u zámku vystavují
starou techniku sbory z širokého okolí

MAS – Partnerství Moštěnka
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice:
Rozšíření expozice hasičského muzea
PRV IV�1�2� / III�2�2� Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Způsobilé výdaje: 277 816 Kč / Dotace: 236 143 Kč
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velitele dřevohostických dobrovolných hasičů Martina Josieka, který nás vede do příjemně 
chladného prostředí podzámčí� Právě tam se totiž hasičské muzeum nachází� „Nápad na jeho 
vybudování vznikl v roce 2004, kdy náš sbor slavil 120� výročí založení v roce 1884� V roce 2006 
došlo na zpracování projektové studie, kterou podpořil Olomoucký kraj částkou 60 tisíc korun, 
a o dva roky později už počaly demoliční práce v předzámčí,“ dozvídáme se hned v úvodu�

Slavnostní otevření v roce 2009
Místní „dobráci“ odpracovali mnoho brigádnických hodin na zvelebení prostor, které dříve 

sloužily jako prádelna a sušárna při ústavu sociální péče a za vydatné podpory městyse Dřevo-
hostice se podařilo hasičské muzeum dokončit v požadovaném termínu a slavnostně jej otevřít 
29� srpna 2009� „Kromě našeho sboru zde v současné době vystavují historickou hasičskou 
techniku sbory z Vinar, Hrabůvky, Pohořelic, Čech, Holešova, Šišmy, Želátovic, Oprostovic, 
Svárova, Buku, Velkého Újezda, hasičský sbor Olomouckého kraje, ale také třeba partnerský 
sbor ze slovenské Zlaté na Bardějovsku,“ říká průvodce�

Vidíme historické dokumenty, hasičské přilby, uniformy českých, slovenských i jiných ev-
ropských sborů a hlavně krásně nablýskaných asi 14 koněspřežných, šest dvoukolových a de-
set přenosných hasičských stříkaček� „Jsou od asi pěti výrobců z České republiky, jednoho ze 
Slovenska a jedna byla vyrobena dokonce ve Vídni,“ ukazuje Josiek�

Exponátů přibývá, nestačí prostory, vybírají si unikáty
Za pět let od vzniku muzea se toho mnoho změnilo a hlavně přibylo unikátních exponátů� 

„Den před slavnostním otevřením jsme zde měli jen jednu stříkačku� Začátky byly těžké, pro-
tože tomu nikdo moc nevěřil a řada sborů měla strach nám poměrně vzácnou techniku za-
půjčit,“ vzpomíná Josiek� Dnes řeší opačný problém� Prostory už nestačí pro další exponáty 
a tak musejí nabídky jiných sborů spíš odmítat a vybírat si už jen opravdové unikáty�

Stálá otevírací doba započala v roce 2010� Právě v tomto roce se expozice také rozšíři-
la o dalších 80 metrů čtverečních, což se podařilo díky dotaci z programu LEADER přes 
MAS – Partnerství Moštěnka� „Za tyto peníze se udělala nová okna, podlaha, probourala 
se zeď,“ vysvětluje Josiek�

Nejvzácnější je koněspřežná stříkačka z roku 1842
V nové části jsou umístěny převážně koněspřežné zápřahové stříkačky a nachází se zde 

také nejvzácnější a nejstarší exponát� „Jedná se o koněspřežnou stříkačku z roku 1842� Je ce-
lodřevěná, zhotovil ji na zakázku olomoucký zvonař a nám ji zapůjčil Olomoucký kraj� Je to 
originál, stejnou v republice nenajdete,“ chlubí se velitel a hned vysvětluje: „Je to ještě typ 
stříkačky z doby, kdy už sice existovaly hadice, ale byly poměrně drahé� A protože tato stříkač-
ka neuměla sama nasát vodu, muselo ji obsluhovat alespoň 20 lidí a dalších až 100 lidí nosi-
lo vodu do tohoto truhlíku, což bylo poměrně náročné na obsluhu,“ ukazuje Josiek�

Velitel je i restaurátor, každý rok s kolegy opraví jednu stříkačku
Vracíme se do původní části muzea, kde jsou vystaveny převážně přilby� Těžko se 

odhaduje, která z nich je nejstarší� „Vždy, když se měnil výstrojní řád, měnily 
se i znaky, které se připevňovaly i na starší přilby� Nejstarší jsou ty celé 

z mosazi, pocházejí z roku 1875� Později se používaly tyto černé ple-
chové a posléze se jejich vnitřní část vybavila kůží, která lépe chrá-

nila před sálavým teplem,“ vysvětluje hasič, jenž je rovněž re-
staurátorem mnoha exponátů� „Ale nejen já� Je nás asi deset 

ve sboru, kteří se restaurování stříkaček a přileb věnujeme� 
V současné době restaurujeme techniku v Kamenném 

Újezdci, kterou dostaneme do vlastnictví� Každý rok 
přes zimu opravíme alespoň jednu stříkačku,“ říká�
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Má rád staré věci a rád je opravuje
Restaurování stříkačky obnáší řadu prací a oprava té větší na ruční pohon trvá dva až tři 

měsíce� Vše záleží od velikosti a typu� „Motorovou opravujeme i půl roku,“ říká Josiek, jenž je 
prvním hasičem ve svém rodu� „K hasičství mě doma nikdo nevedl, ale ve sboru máme určitě 
hasiče, kteří své nadšení dědí už po svých pradědečcích,“ přiznává� Sám se ke své zálibě dostal 
někdy kolem 15� roku, kdy začal závodit a posupně se jeho láska k dobrovolnému hasičství 
tak prohlubovala, že ji dnes s úsměvem nazývá v dobrém slova smyslu „úchylkou“�

„Co mě na tom tak fascinuje? Mám rád staré věci a rád je opravuji� A co se hasičství týče, 
rád pomáhám lidem v nouzi� Jezdíme k povodním do Čech i na Moravu,“ říká muž, který se 
vyučil optikem pro Meoptu a v současné době se živí jako opravář elektromotorů�

Aktivní hasiči pro mladé muzeum
V muzeu se průběžně pohybuje deset aktivních členů dřevohostického sboru, kteří o expo-

náty pečují� „Po zimě, kdy je třeba zde uklidit a připravit vše pro novou sezónu se nás tady ale 
sejde i 25� Hlavně s úklidem nám pomohou i ženy,“ říká Josiek� Prohlídka muzea trvá asi dvě 
hodiny včetně prohlídky zámku a výstupu na věž� Každou neděli od května do září začína-
jí prohlídky od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin� Mimo tuto dobu je zde v době prázdnin otevře-
no informační centrum, po telefonické dohodě však zájemce v muzeu vždy rádi uvítají� „Ná-
vštěvnost není zatím nijak slavná� Chtělo by to asi lepší propagaci a navíc je toto muzeum 
stále ještě poměrně mladé,“ dodává náš průvodce s tím, že nejraději sem zavítají hasičské 
zájezdy, které se v Dřevohosticích zastaví v době hasičské pouti na Sv� Hostýn�

Hasičské muzeum není jedinou aktivitou, kterou v Dřevohosticích podpořila MAS – Partner-
ství Moštěnka� Podporu získaly například i projekty na vytvoření vzdělávacího sálu a informač-
ního centra na zámku, výsadba alejí kolem zámku nebo nové parkety v nedaleké sokolovně�

Případní zájemci o prohlídku hasičského muzea u příležitosti hasičských zájezdů atd.
volejte Martin Josiek 725 136 619.
Otevřeno od května každou neděli 9.00 –11.00 / 13.00 –15.00.
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Osmiletá Lucie pobíhá po dvoře a pak zvědavě nakukuje do stáje, odkud se ozývá bučení 
kraviček, které si právě pořídili její rodiče� Chtějí si založit malou farmu� Lucie zatím neví, co 
si o tom má myslet� Maminka Zdeňka pracuje v JZD, kde poklízí u prasat, tatínek je zedník, 
od roku 1989 pak starostou Hustopečí nad Bečvou� Vydrží mu to tři volební období� Mezitím 
Lucie vyroste, je z ní slečna a jedno ví jistě� Zemědělství se věnovat v životě nebude! Rodiče na 
ni prý nemají čas a všude je jen a jen práce� Pokud je to jen trochu možné, utíká z farmy� Jde 
studovat eurosprávu na Vysokou školu báňskou do Ostravy, zatímco rodiče neustále rozšiřu-
jí chov i pozemky a v roce 1992 pojmenovávají farmu křestním jménem farmářky�

Uplynulo 22 let� Jsme opět na Farmě Zdeňka v Porubě, místní části Hustopečí nad Bečvou 
u Horníkových, kde to skutečně žije� O stošedesátihlavé stádo krav je třeba neustále pečovat, 
také o pole, kde právě pěkně prší na zasetou řepku� Na dvorku dokonce před dvěmi lety při-
byla malá mlékárna a sýrárna� Lucie s manželem a roční dcerkou přece jen v Porubě bydlí 
a spolu s rodiči a sourozenci hospodaří a… světe div se – Lucii se tato práce líbí� „Po letech se 
můj vztah k zemědělství změnil� Má dnes úplně jinou úroveň� Techniku, která hodně vypomá-
há, byť lidé v zemědělství stále hodně dřou,“ říká Lucie�

Rodinná farma Zdeňka se jmenuje
po farmářce, chová krávy a vyrábí sýry

MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko
Zdeňka Horníková, Hustopeče nad Bečvou – Poruba:
Zdraví, sílu najdeš v sýru • PRV IV�1�2� / I�1�3�1�
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Způsobilé výdaje: 2 000 000 Kč / Dotace: 1 000 000 Kč
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Od první krávy k rodinné farmě
Lucie Andrýsková, dcera Antonína Horníka nás vede nejprve k tzv� starému chlévu� „Tady 

rodiče začínali, když pořídili první krávu� Postupně jich měli pět, deset až nakonec postavili 
tuhle velkou stáj,“ ukazuje na velký objekt, na jehož čele stojí nápis FARMA ZDEŇKA� „To musel 
mít tatínek maminku hodně rád, když po ní pojmenoval i farmu, kde se rozhodli spolu hospo-
dařit,“ vyzvídám� „Asi ano, byl to jeho nápad,“ směje se Lucie a vysvětluje mi, že jak postupně 
rodiče navyšovali počet krav, zavedla maminka tzv� „uzavřený obrat stáda“, kdy všechna zvířata 
pocházejí z jednoho chovu� „Mladé jalovice si vychová na dospělé krávy a býky prodá do Itálie 
na výkrm,“ vysvětluje mi Lucie způsob tohoto hospodaření farmy, která se orientuje na živočiš-
nou i rostlinnou výrobu, kde se pěstuje krmivo pro dobytek� Hlavně kukuřice a pšenice� 

A teď trochu čísel…
Rodinná farma v současné době obhospodařuje zhruba 160 hektarů, mají asi 160 kusů 

hovězího dobytka, z toho 100 krav Holštýnského plemene� „Naším prvotním cílem je produk-
ce vysoce kvalitního mléka, které dodáváme denně nejen do Mlékárny Kunín, ale také svým 
zákazníkům přímo z farmy,“ říká Lucie� Jen v živočišné výrobě zaměstnávají dvě dojičky, dva 
krmiče a opraváře zemědělských strojů� „Určitě je jich pět, k tomu ještě táta s mámou, kdy 
máma zajišťuje zootechnickou část� V mlékárně jsme pak čtyři s plnými úvazky,“ vypočítává� 
Na farmě pracuje také její bratr jako krmič a v účtárně vypomáhá starší sestra�

Mlékárna a sýrárna vznikla kvůli nízké výkupní ceně mléka v únoru roku 2011� Farmáři se 
tehdy rozhodli mléko zhodnotit formou výroby mléčných výrobků� Pro Lucii to znamenalo 
zásadní změnu� „Tahle práce mě bude bavit,“ řekla si tehdy�

Od starostování k farmaření
Zatímco si povídáme, přichází za námi hlavní hospodář pan Horník, který se nám až do-

teď nemohl věnovat, neboť u farmy právě vzniká asfaltová cesta a na to se musí dohlížet� 
Bývalý starosta Hustopečí říká, že mu dvacetiletá práce na úřadě dala hodně zkušeností 
a dnes že ho farmaření uspokojuje� „Po dvaceti letech jsou konečně vidět výsledky� A také 
máme radost z mladých následovníků, kterým to budeme moct jednou všechno předat,“ 
usmívá se Horník směrem k dceři, i když přiznává, že s ekonomickým růstem, počtem zaměst-
nanců a strojů narostla i větší zodpovědnost� 

Zajímá mě, co by Antonín Horník poradil lidem, kteří dnes uvažují podobně jako oni před 
lety, kdy se rozhodovali začít s farmou� „Je dobré, když nasbírají zkušenosti u někoho se za-
běhlým provozem� A měli by také vědět, že bez kapitálu to nepůjde,“ říká a Lucie ho doplňu-
je: „Musí k tomu mít vztah a stojí to také spoustu odříkání�“ 

O mlékárně vždy snili
Ale zpět k projektu mlékárny a sýrárny, se kterým Horníkovým pomohla MAS Hranicko� 

Projekt s názvem „Zdraví, sílu najdeš v sýru!“ měl za cíl postavit malou mlékárnu, kde 
v současné době zpracují více než dva tisíce litrů mléka týdně� „O mlékárně jsme vždycky 
snili� A pomalu zkoušeli pro vlastní spotřebu první výrobky,“ říká Horník� Aby mohli 
vyrábět tvarohy, sýry a jiné mléčné výrobky, absolvovali manželé Horníkovi měsíční 
kurz na Střední průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži� „Kromě toho, manželka 
hodně o výrobě přečetla a také jsme objeli celou republiku, navštívili i Slovensko, 
Slovinsko a vyzvídali zkušenosti jiných� Jenomže nikdo vám neřekne všechno, každý 
se bojí konkurence a nechává si své know how pro sebe,“ říká Horník a dcera se 
smíchem dodává: „My už si přece také necháváme své recepty pro sebe�“

Moderní sýrárna produkuje sýry, jogurty i pomazánky
Sýrárna je tvořena moderní nerezovou technologií, třemi chladícími a zracími 

boxy a prodejničkou, kde se přes prázdniny skoro nezastaví vnučka Horníkových 
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a studentka hranického gymnázia Renata� „Mezi hlavní výrobky naší malé mlékárny patří čer-
stvý domácí tvaroh, sýry měkké – smetanové, sýry polotvrdé, ale také domácí máslo, kyška 
nebo podmáslí, bílé jogurty� Sýry vyrábíme buďto úplně čisté – tedy bez koření nebo s koře-
ním, s bylinkami, paprikou a česnekem, pažitkou, česnekem a pepřem, s italským chilli koře-
ním, s provensálským kořením, také vyrábíme pomazánky� Pro děti výborné tvarohové dezerty 
Porubáčky…,“ vyjmenovává Renata�

Prodej i díky značce Moravská brána
Všechny tyto dobroty si lidé mohou zakoupit přímo na farmě, ale také v malých prodejnách 

v Hranicích, Přerově, v nově otevřené hranické prodejně regionálních výrobků Moravské brány 
na zámku či v olomoucké prodejně regionálních výrobků To pravé z Hané a odjinud. Hlavní odbyt 

pak probíhá přes odběratele, Horníkovi mají také svého obchodního zástup-
ce� „Poptávku zatím celkem stíháme pokrýt, i když zažíváme někdy vy-
hrocené situace a to hlavně v másle,“ říká Lucie� Výrobky z farmy nesou 

regionální označení Moravská brána, koordinátorem značky je přitom 
Hranická rozvojová agentura, partner MAS Hranicko� „Jsme rádi, že 

máme značku� Je to prestižní záležitost, která upozorňuje na to, že vyrábí-
me kvalitně, ekologicky šetrně a hlavně z regionálních surovin� Značka nám 

také pomáhá s propagací a zviditelněním,“ říká Lucie s tím, že se mohou 
chlubit také označením Regionální potravina� „Vloni získal tuto cenu náš Poru-

báček, letos sýr ve tvaru srdce s pažitkou a paprikou, další dvě ocenění přišla také 
v kategorii Výrobek Olomouckého kraje,“ chlubí se po zásluze Lucie dobrými výsledky�

Právě s nákupem vybavení sýrárny pomohla Horníkovým dotace z LEADERu, zpro-
středkovaná MAS Hranicko� „MASky hodně pomohly malým podnikům, jako je ten náš� Zpro-
středkováním dotací nám dodaly velkou motivaci pro další podnikání,“ říká Horník, který stál 
jako předseda mikroregionu Hranicko před lety u zrodu hranické MAS a vzpomíná si dobře i na 
to, jak bylo složité přesvědčit v té době obce o prospěšnosti MAS a jejich přínosu pro region�

Na prohlídce sýrárny…
Jdeme se na to vybavení podívat� Samozřejmě v hygienickém převleku� „Tady probíhá veškerá 

výroba – od pasterace, zrání, prokysávání, sýření, propouštění do vany, tady jsou solné vany, tady 
se balí, odkapává, tohle je plnička na jogurt, vzadu vakuovka, váha s etiketami na veškeré výrob-
ky…,“ ukazuje Lucie na krásné nerezové stroje, které zrovna nepracují a jsou čistě vymyté� Ale v tom 
malém prostředí bych ráda viděla ten frmol zaměstnanců a tak se ještě ptám na to, jak vypadá 
sýrárna za provozu� „Holky chodí dvakrát v týdnu na pět a jednou na šest� Záleží na tom, co je 
vyrobené� Tvaroh nebo sýry vyberou z táců, dají do soli, jedna už myje formičky, další vyrábí Po-
rubáčky, pomazánky� Tři se tady nezastaví a mají co dělat třeba do tří i do pěti hodin,“ říká Lucie�

Každý rok něco postavíme. Jednou třeba i jatka.
U chléva, odkud se ozývá bučení, si spolu hrají dvě malá koťata, před domem kvetou sluneč-

nice a na dvoře farmy jsou pěkné ovocné stromky, za nimiž se ukrývá dřevěná zvonička s poseze-
ním, kterou postavil Antonín Horník k desátému výročí od založení podniku� Každý rok postaví 
něco nového a v nedávné době zakoupil kus starého družstva na skladování sena a slámy� Do 
budoucna by si přál ještě farmu rozšířit� „Mým snem by bylo vybudovat tady ještě malá jatka,“ 
ukazuje do míst, kde by si nový provoz představoval� „Ještě nás tady čeká hodně práce,“ uzavírá 
naše povídání usměvavý farmář�

Další projekt:
Zdeňka Horníková, Hustopeče nad Bečvou-Poruba: Rozšíření technologie Malá mlékárna
PRV IV.1.2. / I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Způsobilé výdaje: 1 225 000 Kč / Dotace: 612 500 Kč
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Pokud se někdy rozhodnete pro výlet po naučné stezce Petrovské studánky v Petrově nad 
Desnou, vezměte si svačiny, pití nemusíte� Už jak sám název napovídá, zastavíte hned u několika 
studánek s pramenitou vodou z jesenických hor a věřte nebo ne – nic lepšího v balené lahvi nena-
jdete� Na devítikilometrové stezce s devíti zastaveními navštívíte dokonce i jednu vzácnou Anen-
skou studánku, jež byla donedávna zapomenutým lesním koutem pod Petrovským vrchem, který 
znali pouze zasvěcenci� Poté, co se stala součástí naučné stezky, sem však míří několikrát ročně 
procesí lidí� Na jaře studánky otevírají, na podzim zavírají, posedí si na nových židlích se stolky, 
sem tam něco ugrilují� Mimo tyto nájezdy ale toto místo stále neztratilo svou romantiku a kouzlo�

Do Petrova nad Desnou přijíždíme jedno páteční odpoledne, ve vzduchu je cítit pozdní 
léto, snad nejkrásnější čas v roce� S Martinem Černohousem, stavebním projektantem, a po 
dobu našeho povídání hlavně předsedou občanského sdružení Obnova kulturního dědictví 
údolí Desné, usedáme na lavičku školního pozemku� (Škola v Petrově právě dostává nový kabát, 
mění se tu okna a fasáda. Hlučné stroje právě utichly a ve stínu stromu nás příjemně ovívá svěží větřík 
z nedalekých kopců.) Aby bylo jasno, právě toto občanské sdružení spolu s obcí Petrov nad 
Desnou stálo u projektu vybudování naučné stezky�

Naučná stezka Petrovské studánky
nabízí také pramenitou vodu z Jeseníků

MAS Šumperský venkov
Obnova kulturního dědictví údolí Desné:
PETROVSKÉ STUDÁNKY
PRV IV�1�2� / III�1�3� Podpora cestovního ruchu
Způsobilé výdaje: 203 000 Kč / Dotace: 182 700 Kč
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Na počátku byli pánové Hejtmánek a Kulich
„Na samém začátku to byli dva nadšenci 

z Petrova� Pánové Mgr� Josef Hejtmánek, my-
slivec, který se o studánky v krajině již léta stará 
a RNDr� Jaroslav Kulich, který k zajímavému obohacení 
stezky přispěl zejména informacemi o místní flóře� Zejména díky nim 
mohl po letech vizí v létě roku 2010 vzniknout projekt,“ říká nejprve předseda občanského 
sdružení, které v rámci druhé výzvy MAS Šumperský venkov podalo žádost o dotaci v progra-
mu LEADER� „Podařilo se nám uspět, projekt byl podpořen a především zásluhou Obce Pet-
rov nad Desnou a místních obyvatel byl projekt v roce 2010 realizován,“ říká Černohous, 
který po celou dobu našeho rozhovoru mává složeným letákem o projektu�

Zatímco přemýšlím nad další otázkou, napadá mě, že je ten leták moc pěkný� Hezký for-
mát, hezký obrázek, hezké písmo� Prostě dílo nějakého dobrého grafika� „To bude asi to lo-
go, do něhož se zapojily děti ze zdejší školy,“ ptám se, protože něco jsem si dopředu k projek-
tu už zjistila� „Přesně tak� Děti navrhly loga v rámci výtvarné výchovy, vítězné práce pak dostal 
do rukou výtvarník Petr Válek z Loučné nad Desnou a z motivů vytvořil konečnou podobu 
loga,“ upřesňuje Martin Černohous� Obrázky pana výtvarníka však nevidím jen na letáku, 
kterými je po okrajích vyzdoben� Jeho kresby dávají také jednotnou a originální podobu prá-
vě cedulím na naučné stezce i webovým stránkám sdružení a nedávno vydané knížce bácho-
rek z Podesní� Mimochodem výtvarník Petr Válek je rovněž tím šikovným grafikem�

Anenská studánka
Naučná stezka v dolní části obce Petrov nad Desnou, která mimo jiné upozorňuje na vý-

skyt vzácných druhů kapradin a orchidejí, spojuje čtyři studánky� Petrovskou, U kaliště, Srnčí 
a už na počátku zmiňovanou Anenskou� U té se zdržíme trochu déle� Dozvídáme se, že tato 
studánka se nachází v pramenné oblasti levostranného přítoku Merty v nadmořské výšce 620 
metrů, tedy na nejvyšším místě celé stezky� „Potok protéká mezi Prostřední skálou a Petrov-
ským vrchem směrem na severozápad� Území patří k Hanušovické vrchovině, což je jižní 
podhůří Jeseníků� V okolí studánky se vyskytují devonské kvarcity, amfibolity a svory� V širším 
okolí je možné najít minerály jako staurolit, granát, fuchsit (zelená slída)� Na mapách a v mi-
neralogické literatuře se toto území označuje Trousnice,“ píše se o studánce�

Dále se dočteme, že studánka byla pravděpodobně upravena do nynější podoby v roce 
1874 a je nad ní kamenná deska s německým nápisem, jenž se překládal: „Milý pramen nechť 
se stane trvalou památkou šťastného uzdravení a na věčné časy ponese jméno Anna“� 1874�

Když se pramen stal osmým zastavením na stezce Petrovské studánky, byl německý název 
přeložen trochu volněji: „Důvěřuj prameni, v zemi přetrvávajícímu, který je opět šťastně ob-
noven a nadále nese jméno Anna – 1874“� Naštěstí prý nikdo pramen neobnovoval ani nijak 
jinak neupravoval� „Ve staré německé knize jsme s manželkou našli i fotografii z roku 1930, 
studánka byla určitě i významným poutním místem pro tuto oblast,“ soudí Černohous�

Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné
Právě německý nápis u Anenské studánky, který je i dokladem doby, kdy v oblasti žili ně-

mečtí obyvatelé, přitáhl pozornost občanského sdružení, jež se již od roku 2003 snaží nalézat 
a uchovávat kulturní dědictví v údolí Desné, v podhůří Jeseníků a na severní Moravě�

„Snažíme se opravovat drobné stavební památky, bez kterých by zdejší krajina ztratila něco 
ze svého genia loci� Chceme lidem alespoň připomenout zapomenuté tradice a slavnosti,“ říká 
předseda sdružení a hned připomíná, že nejznámější je Pekařovská pouť, která se každoročně 
koná v nedalekých kopcích obce Pekařov� Tam také v roce 2003 vznikl počáteční impuls k zalo-
žení sdružení� V Pekařově se totiž nachází kaple Nanebevzetí Panny Marie, jež byla první stav-
bou, kterou zachránili před zkázou� „Tehdy se dali naši lidé dohromady a na konci roku 2003 
už vzniklo sdružení� Hlas organizovaného sdružení při různých žádostech o dotace je totiž lépe 
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slyšet než hlas jednotlivců,“ vysvětluje Černohous, který nevěří na shody náhod, ale na Boží ří-
zení� „Na pouť do Pekařova, kde se v minulosti vyráběly varhany a flašinety, každoročně zveme 
flašinetáře z celého světa� Minulý týden na 10� Pekařovské pouti nám jich sem přijelo 25 ze 
sedmi zemí, mši sloužil kněz z Tanzanie, zavěsili jsme nový zvon, sjelo se na 1500 návštěvníků� 
A to vše v malé podhorské osadě bez stálého obyvatele…,“ říká Černohous� Na pouti se daří 
i naplňovat setkávání současných obyvatel Podesní s těmi, kteří tu bývali doma kdysi� „Věříme 
totiž, že setkání člověka s člověkem třeba i prostřednictvím historie kraje je stejně vzácné jako 
zdejší orchideje a čistá voda studánek,“ píše o sobě sdružení v propagačním letáku�

Třináctičlenné sdružení fyzických osob tvoří lidé z různých sfér a oborů� Živnostníci, pro-
jektanti, také filmový režisér či vědec a členem je i Obec Sobotín� Kromě poutí a oprav kapli-
ček a křížů pořádají adventní koncerty, velikonoční projížďku, vydali publikaci Tucet bácho-
rek z Podesní a jeden z členů vydává vlastivědný časopis Podesní�

Martina Černohouse začala německá otázka hlouběji zajímat teprve se vznikem občan-
ského sdružení� „Tehdy jsem si uvědomil, že se mě toto téma dotýká a je stále více součástí 
mého života� Změnilo můj pohled na okolí� Že se člověk nemůže zabývat jen fotbalem a vydě-
láváním peněz� Díky sdružení se dokáži věnovat i jiným činnostem a třeba i naše děti budou 
jednou vědět, že jsme tady nebyli první, že je třeba vždy na něco navázat� A uvědomí si sílu 
tradic, a třeba i to, že je nad námi něco vyššího,“ říká muž, který žije v těsně sousedící obci 
Rapotín s manželkou a třemi syny�

Administrativu a realizaci projektu měla na starosti Obec Petrov
Ale abychom nechválili jen občanské sdružení� Největší porci práce odvedli místní obyva-

telé a Obec Petrov nad Desnou� Ta měla na starosti administrativu a realizaci projektu� A že 
měli co dělat� Zasvěcení vědí, kolik práce dá sepsání žádosti, zajištění dodavatele, dohled nad 
vlastním provedením stavby i vyúčtováním, kontroly SZIFu� „Myslím si ale, že pro tento pro-
jekt je nejdůležitější, že vzešel z iniciativy místních lidí� Ti totiž postupně přicházejí na to, že 
tady je jejich domov� Že sice původní obyvatelé byli po válce odsunuti, ale je na čase, aby zde 
současní obyvatelé nalezli kořeny,“ říká Martin Černohous�

Zajímavostí je, že Petrov nad Desnou je nejmladší obcí Olomouckého kraje, její novodo-
bý vznik se datuje k 1� lednu 2010� Obec na Šumpersku však rozhodně nepatří k nejmenším� 
Na více než 12 kilometrech čtverečních žije 1186 obyvatel�

Drobné projekty dotvářejí krajinu a MASky spojují finance se záměry místních lidí
V čem je tento projekt dobrý? O tom, že je dobrý a že povzbuzuje zájem o studánky a o kra-

jinu samozřejmě nepochybuji� Martin Černohous mě ale doplní a říká, že na otevírání a zavírání 
studánek na jaře a na podzim chodí už kolem 250 lidí a že projekt je zajímavý i pro místní školu, 
která pořádá stezkou pravidelné vycházky stejně jako senioři z Rapotína a přilehlých obcí� „Uká-
že lidem, že lze dělat i drobné věci a nemusí se hned stavět lyžařské megacentrum� Právě tyto 
drobné projekty dotvářejí zdejší krajinu,“ říká s tím, že na nastartování těchto drobných projek-
tů mají velkou zásluhu místní akční skupiny� „Velké projekty jsou samozřejmě také důležité, tyto 
malé ale dokáží postihnout často věci konkrétních lidí, kteří chtějí něco uskutečnit� Třeba drob-
né podnikatele s nějakým záměrem� Efekt těchto dotací a práce MAS je z mého pohledu pro 
místní lidi důležitější než megaprojekty,“ dodává Černohous, který MAS Šumperský venkov po-
važuje za „nositele spojení mezi financemi a záměry místních lidí“�

Ten leták k projektu jsem si nakonec od Martina Černohouse vzala. Odjíždíme z Petrova a cestou ještě 
zastavíme u jeho domu. Dostávám 14. číslo vlastivědného časopisu Podesní, jež vydává Richard Jašš, jeden 
z členů sdružení a navrch ještě Tucet báchorek z Podesní, jejichž autorkou je Filoména K. Černohousová 
a ilustrátorem – kdo jiný než Petr Válek. Na místě spolujezdce se do nich hned začtu. Jsou napsané krásně 
a poutavě. Jako od opravdové spisovatelky. „Z půlstránkových německých překladů místních pověstí vytvořila 
třístránkové elaboráty,“ vybavují se mi ještě slova chvály jejího muže Martina. Těším se, až je přečtu dětem.
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Na vlastní uši jsem ještě neslyšela zajímavější příběh dvou lidí, kteří už skoro 25 let tvoří 
manželský pár� Nebylo by na tom nic tak zvláštního, kdyby se ti dva po třech letech manželství 
nerozvedli a po roční pauze znovu nevzali a povili celkem šest dětí (mají už i jedno vnouče)� 
Dnes říkají, že si neumí představit lepšího partnera, než je jejich protějšek� Petr Hanku a Han-
ka zase Petra� Řeč je o manželech Školoudových, kteří žijí v Hradčanech na Přerovsku a ve 
vedlejší vesnici Pavlovice u Přerova provozují už sedm let Centrum pro rodinu Ráj� Do Ráje 
jsme přijeli jedno sobotní letní ráno� Petr a Hanka přivezli tři ze svých dětí a plné auto věcí, 
které potřebovali pro příměstský tábor, kterých pořádají za léto šest�

A teď pěkně popořádku… Hanu a Petra spojovalo odjakživa to, že se rádi věnovali dětem� 
V Hradčanech vedli pionýry a jiskry� „Na vesnici to bylo vždycky jiné, nějaká ideologie nebo 
komunistická propaganda alespoň u nás prakticky neexistovala� Měli jsme prostě rádi děti� Já 
jsem z ateistické rodiny, Petr z tradiční věřící,“ vysvětluje mi Hanka hned na začátku povídání� 
Po třech letech manželství uzavřeného v kostele, kdy se jim narodila dcera, se rozvedli� „Měli 
jsme spolu spoustu problémů, které jsme vyřešili takto jednorázově� Mysleli jsme si, že pro kaž-

Centrum Ráj pomáhá dětem, rodičům,
budoucím manželům i rozvedeným

MAS MORAVSKÁ BRÁNA (dříve Záhoří-Bečva)
Římskokatolická farnost Pavlovice u Přerova:
Stodola – místo, kde to žije
PRV IV�1�2� / III�2�1�2� Občanské vybavení a služby
Způsobilé výdaje: 556 000 Kč / Dotace: 467 040 Kč
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dého z nás bude lepší, když si půjde svou vlastní cestou 
ke štěstí� Po rozvodu jsme ale oba uvěřili v Boha a ča-
sem zjistili, že jiná cesta, než se k sobě vrátit, není možná� 
A tak jsme se z jakési „křesťanské povinnosti“ znovu vzali 
a já jsem si myslela, že mě nic moc dobrého v tomto man-
želství nečeká, ale za čisté svědomí mi to stojí,“ vzpomíná 
Hanka� Všechno pak ale bylo jinak� Po dvou letech obnoveného 
manželství se dostali na letní dovolenou pro rodiny „Manželská se-
tkání“, kde se účastnili přednášek o manželství� Tam poprvé si začali 
povídat o životě a vzájemném soužití� „Já jsem byla hodně uzavřená, Petr 
zase příliš upovídaný� Teprve po pěti letech těchto kurzů jsem si uvědomila, že 
lepšího manžela bych nenašla,“ směje se dnes Hanka� „Když se na manželství pracuje, někam 
to spěje, láska je hlubší, trvalejší� Od problémů se neutíká, na problémech se uzrává� O problé-
mech se má mluvit� Často vznikají proto, že jeden z partnerů se domnívá, že druhý si něco my-
slí, nikdy si to třeba neřeknou…,“ dodává Hanka, vozí přitom kočárek s dvouměsíčním mimin-
kem a Petr ji doplňuje: „Spousta problémů vzniká také kvůli sobectví, se kterým lidé často do 
manželství vstupují� A v manželství se sobectví musíme vzdávat a více se obětovat pro druhého�“  

Kterak farnost obnovila stodolu pro setkávání
Pěkně nám ta reportáž začíná� Máme si ale povídat o centru a o multifunkční „stodole“ 

jejíž stavbu a rekonstrukci podpořila dotace z LEADERu, kterou zprostředkovala MAS Záho-
ří-Bečva� Projekt se jmenoval Stodola – místo, kde to žije!, jeho autorem byla Římskokatolic-
ká farnost� Jenomže ono to všechno se vztahem Hanky a Petra, s jejich způsobem života 
a pohledem na rodinné hodnoty neodmyslitelně souvisí� Centrum je pro ně i pro jejich děti 
druhým domovem� Pro centrum žijí, bez nich by snad ani nebylo� A také zaměření všech akcí 
jdou s rodinným životem ruku v ruce� S každým dalším dítětem vymýšleli aktivity, které se 
hodily i k věku jejich dětí, v souvislosti s manželskými problémy pořádali zase kurzy a přednáš-
ky, kdy přednášející měli co říci právě manželským párům� „Aby se rodiny hned nerozpadaly, 
protože mnohdy je to opravdu zbytečné,“ říká Hana�

Stojíme ve „stodole“ a rozhlížíme se kolem sebe� Aby bylo jasno, nejedná se už o stodolu, 
ale o velkou pěknou místnost s krbem, kuchyní a barem i otevřeným vyvýšeným patrem, na 
nějž se vstupuje po schodech� Je zde spousta židlí, stoly, billiard, fotbálek, pingpongový stůl, 
jsou tady nová okna, dveře, podlaha i strop� Prostor, kde se dnes odehrává většina aktivit 
Centra pro rodinu Ráj� Semináře, koncerty, besedy, hry� Pro děti i pro dospělé, pro manželské 
páry, pro páry, které se teprve vezmou, pro maminky s dcerami i pro tatínky s dětmi, samo-
statné víkendy pro ženy a dokonce i pro rozvedená manželství�

Kterak se do Ráje dostaly nové herní prvky
V další výzvě Školoudovi znovu uspěli, a to s projektem Hrou a pohybem – nudit se nebu-

dem� Autorem projektu bylo tentokrát už občanské sdružení Centrum pro rodinu Ráj� Z do-
tace se zakoupily stoly, lavičky, vytvořily se venkovní gumové plochy na hraní, pořídila se 
trampolína, klouzačka, obrovské „člověče, nezlob se“ na louku, spousta zahradních a kvalit-
ních her – minigolf, kuželky, zahradní dáma, švédská hra kubb a další� 

„Původně zde byla jen fara a dvě stodoly� Jednu jsme zbourali, druhá je právě tato,“ říká 
mi Petr� Zasloužil se o to kněz Artur Górka, který chtěl místo za farou zvelebit k dennímu vy-
užití a to nejen pro farnost, ale i pro široký okruh lidí� „A chtěl, aby toto prostředí bylo nejen 
správně využité, ale aby bylo také hezké,“ říká Hanka� „V tomto prostoru jsme už dříve, něja-
kých deset let, pořádali víkendovky, tábory, kroužky pro děti apod� Již o 20 let dříve byly 
zdejší prostory částečně svépomocí zrekonstruované, aby se v nich dalo hospodařit, vařit, 
apod�,“ doplňuje Hanka�
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Centra pro rodinu pro každý děkanát 
Centrum pro rodinu vzniklo v Pavlovicích v roce 2006� Tehdy ještě nebylo občanským 

sdružením ale pastorační pobočkou arcibiskupství olomouckého� Právě arcibiskup Jan 
Graubner také přišel s myšlenkou založit v naší zemi centra pro rodinu v každém děkanátu� 
Školoudovi začali dělat první programy, Petr už byl i zaměstnancem centra� Počalo se s rekon-
strukcí fary, kvůli energetickým úsporám se snižovaly stropy, udělaly se nové radiátory, kotel, 
postupně se zveleboval i venkovní prostor� „Spolu s knězem jsme rozhodovali, kterou míst-
nost k čemu využijeme� Kde vznikne kancelář, kde herna, menší tělocvična, kde bude pískovi-
ště, herní prvky…,“ říká Petr� Pomáhali jim přitom nejen důchodci, ale i mládežníci, které 
vedla v té době nejstarší dcera Školoudových� „Za pět let se podařilo celkem svépomocí a bez 
projektů opravit faru, materiál se často sháněl za nízkou cenu stejně jako pracanti,“ vzpomí-
ná Petr� Stodola, které se tak dodnes říká, byla ještě několik let stále stejná, i když v pavlovic-
kém centru už to žilo naplno� „Aktivit naplánujeme vždycky tolik, že se někdy nestačíme ani 
ohlédnout, protože už chystáme další,“ komentuje Petr�

Tábory pro děti i víkendy pro otce s dětmi
Kromě šesti příměstských táborů pro děti z celého Olomouckého kraje uspořádá Centrum 

pro rodinu Ráj jen za letní prázdniny ještě čtrnáctidenní stanový pro děti a jeden pro mamin-
ky s dětmi� Programy, které mají vždy svůj vlastní děj, se vymýšlejí přitom rok od roku 

nové� „O tábory je velký zájem� V každém je vždy okolo 30 dětí,“ říká Hanka� 
Pozitivních zpětných vazeb mají Hanka s Petrem tolik, že je ani nestačí 

registrovat� „Včera za mnou po skončení tábora přijel na kole jeden 
jeho účastník, takový 13 letý charismatický kluk, který má všude 

problémy� Ve škole, doma, pochází z rozvedeného manželství 
a všude zlobí� Na táboře byl jako anděl� Říkal mi: „Náčelníku, 

to bylo super, vymakané, perfektně vymyšlené�“ To mě po-
těšilo,“ povídá Petr�

Líbí se mně také víkendy pro otce s dětmi a tak se na 
ně hned zeptám� „Ty děláme proto, aby si maminky od-
počinuly a tátové zažili intenzivní čas se svými dětmi� Se-

jdeme se a uspořádáme zpravidla nějakou expedici� V sobotu 
máme celodenní výpravu� Jinak hrajeme hry, povídáme si, tady máme 

základnu� Navečer rekapitulujeme, co jsme spolu zažili� A potom tady máme my chlapi besedu 
na nějaké téma nebo si pozveme hosta na přednášku� Sejde se nás tady tak kolem 15 tátů,“ říká 
Petr� „Petr má také spoustu bláznivých nápadů a dokáže nakazit i ostatní� Tak jeli třeba hasič-
ským autem do Týna, kde pak prožili celý den v lese a na skalách …,“ dodává Hanka�

Setkání k přípravám na manželství
Z programů, které centrum Ráj nabízí, si vybírám ještě přípravy na manželství� Ty prý vy-

plývají z doporučení knězů snoubencům lépe se připravit na církevní sňatek� „Přijde sem ta-
kových 20 snoubeneckých párů za rok, absolvují čtyři dvouhodinová setkání,“ říká Hanka 
a Petr doplňuje: „Mluvíme s nimi o nejdůležitějších tématech manželství, o našich chybách, 
které jsme udělali, o tom, že je třeba být upřímní, hovoříme o základních principech komuni-
kace v manželství, o naslouchání, o potřebách muže a ženy, o tom, jak si vyjadřovat lásku, 
abychom se cítili milovaní� Moc teorie v nich nezůstane, protože řeší souběžně přípravy na 
svatbu� Zůstane v nich ale alespoň nějaký zážitek� Třeba, že je vždy možné začít znovu – ať už 
se stane cokoliv� A že vždycky je tady někdo, na koho se lze obrátit o pomoc�“ Ptám se, jestli 
se po takové přípravě všechny páry vezmou� „Jedni se nevzali� A možná je to tak lepší� Bylo by 
dobré, kdyby si ještě před uzavřením sňatku někteří lidé uvědomili, že jim to nebude klapat� 
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Nemuseli by se pak rozvádět,“ říká zase Hanka� 
„Mě jen mrzí, že tyto přípravy jsou v podstatě jen 
pro páry, které chtějí mít svatbu v kostele� Líbilo by 
se mi, kdyby byly pro všechny� Protože je dobré si 
uvědomit, že manželství je těžší, delší i náročnější než 
zaměstnání� A s touto otázkou souvisí i to, že se o tako-
vých věcech – o vztazích mezi mužem a ženou – neučí na 
školách a to ani na středních,“ říká Petr� „Proto máme pro-
gram pro základní a střední školy – Etická výchova každého 
dne, což je cyklus besed o partnerských vztazích a osobnostním 
rozvoji a už s několika školami spolupracujeme,“ dodává Petr�

Manželské večery jsou jako rande
Pro hotové páry jsou pak tzv� Manželské večery� „Manželé sem chodí jakoby na rande a zvy-

kají si na čas, který věnují jeden druhému� Mohou si ho na sebe samozřejmě udělat i doma, ale 
ta pestrost v životě je taky dobrá,“ mluví mi do duše Hanka a Petr dodává, že je prý velká fuška 
věnovat čas určený k povídání, opravdu povídání o sobě, o vztazích a ne o práci� „A vnímat 
přitom také tu rozdílnost� Třeba Hanička by si k povídání nejraději lehla a já zase miluji rych-
lou chůzi,“ říká ještě a se smíchem pak zavzpomíná na hádky a usmiřování po dobu rychlé 
chůze v přírodě� Za ty roky, kdy manželské večery centrum pořádá, už vědí o mnoha párech, 
kteří si na sebe umí udělat čas a stále pracují na svém vztahu�

Nejdůležitější pomoc centra? V partnerských vztazích
Zajímá mě ještě, zda je všechno opravdu tak ideální, jak to vypadá� „Co vaše děti? Nema-

jí někdy na tohle centrum vztek? Že sem pořád musí jezdit a pomáhat tady…,“ ptám se� 
Nejstarší dcera je ale podobná mámě a centrum je pro ni stejně jako pro ni a pro Petra srdeč-
ní záležitostí� „Naši dva dorostenci jsou ale trochu jiní� Ti pomáhají, jen když je něco opravdu 
hodně nutného� Ten starší sem momentálně z vlastního přesvědčení nechodí, mladší si sem 
občas zajde s kamarády zahrát fotbálek nebo šipky,“ říká Hanka, bývalá zdravotní sestra� 
„Takže jste úplně normální rodina,“ konstatuji „a necháváte je najít si vlastní cestu,“ dodá-
vám� „Ten starší je teď normální protestant proti všemu, co rodiče žijí,“ říká Petr, který pra-
coval dříve jako mechanik v Přerovských strojírnách a později vystudoval vysokou teologic-
kou� „Za nejdůležitější pomoc centra považuji tu v partnerských vztazích� Protože svět je 
strašně zamotaný právě těmi neřešenými mezilidskými problémy,“ dodává Petr� 

Další projekt:
Centrum pro rodinu Ráj o. s.: Hrou a pohybem – nudit se nebudem
PRV IV.1.2. / III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Způsobilé výdaje: 409 400 Kč / Dotace: 343 896 Kč
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Také vás štve kupovat brambory, při jejichž loupání třetinu vyhodíte? Po odstranění slupky 
by prý dužnina měla být bez jakýchkoliv skvrn, měla by mít barvu typickou pro danou odrů-
du� Vše ostatní je příznakem buď fyziologické poruchy, nebo choroby, případně poškození 
škůdcem� Kupovat brambory je docela riziko� Zvenčí často vypadají přes síťovku krásné, 
umyté, uvnitř se však může skrývat nepříjemné překvapení�

Ne však, kupujete-li přímo od zemědělce� A třeba zrovna od Milana Indráka ze Štětovic, 
místní části obce Vrbátky na Prostějovsku� Ne že bych chtěla dělat reklamu jen jemu� To ale 
všem jemu podobným zemědělcům, co se svému oboru věnují i „srdcem“�

A navíc mě zaujal jeho inovativní přístup ke skladování brambor v klimatizované i termo-
izolované hale� Nejvíc se mně na tom líbí, že si tento způsob skladování zemědělec sám vymy-
slel a že mu s projektem a sehnáním dotace pomohla MAS Prostějov venkov�

„Brambory v hale vydrží v dobré kondici od podzimu až do června� A vlastně jde jen o způ-
sob jejich uskladnění� Brambory totiž potřebují stále stejnou teplotu� Něco kolem pěti až 
sedmi stupni,“ říká soukromý zemědělec a otevírá nám vrata, abychom se podívali�

Indrákovy brambory jsou dobré od podzimu
až do jara. Díky nové skladovací hale

MAS Prostějov venkov
Milan Indrák, Vrbátky-Štětovice:
Sklad brambor Štětovice
PRV IV�1�2� / I�1�1�1� Modernizace zemědělských podniků
Způsobilé výdaje: 1 836 000 Kč / Dotace: 918 000 Kč
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V hale se buď topí, nebo větrá
Nevypadá to nikterak komplikovaně� Termoizolovaná a klimatizovaná hala pojme 310 tun 

brambor� Střídavě se v ní topí nebo větrá� To zajišťují čidla, která dokáží reagovat na jakékoliv 
výkyvy počasí a v hale „podržet“ stálou teplotu� Hala je zaizolovaná a můžete si ji představit 
jako obrovský „chlaďák“� Nejde přitom o chemické přípravky, které by se přidávaly do brambor, 
ty mimochodem vypadají pořád čerstvě, jen o způsob skladování� „Brambory jsou v kondici 
jako na podzim� Nehnijí, neklíčí, nejsou scvrklé,“ ukazuje nám Indrák� Ekologický způsob větrá-
ní se děje nezávislou centrální rovnotlakou větrací jednotkou s rekuperací, vytápění je řešeno 
jako soustava zónových tepelných čerpadel v provedení vyhovujícím pro potravinářské chlazené 
provozy umístěné na střeše objektu� „Uvnitř haly jsou pod stropem umístěny skupiny vnitřních 
výdechových jednotek s výměníky a ventilátory – klimatizační jednotky,“ píše se v projektu�

Nebýt MASky tak halu na brambory nepostavím
„Na postavení haly mně pomohla zprostředkovat necelý milion korun místní akční skupi-

na� Bez této dotace by hala nestála,“ chválí práci MAS Milan Indrák, který se svým projektem 
uspěl hlavně díky tomu, že je ekologicky šetrný a inovativní, neboť využívá nových technologic-
kých postupů a dosahuje vyšší jakosti� „Zákazník chce dnes zboží hlavně kvalitní� A za kvalitu 
jsou lidé ochotni zaplatit� Dnes už si lidé nekupují na uskladnění metrák brambor, které jim 
vyklíčí� Nemají na to sklepy a vůbec je jiná doba� V domácích sklepech nikdy takové podmínky 
nezajistí� To leda v těch hlubokých kamenných sklepech, jaké dříve bývaly,“ říká Indrák�

Celé si to vymyslel sám
Celý ten systém udržování stálé teploty si Milan Indrák vymyslel sám: „Nevím, jestli má 

někdo něco podobného� Možná na nějakou zeleninu, ale na sklad na brambory?“ „Kdo vás 
k tomu inspiroval? Kde jste to viděl?,“ ptám se tedy a prý nikde� „Po zkušenostech se sklado-
váním ve sklepě jsem přemýšlel, že by to chtělo něco na povrchu, kde to bude dostupnější pro 
techniku� Přes zimu to není problém, dá se topit plynovými děly, ale na jaře je třeba sklad 
ochladit� A tak jsem vymyslel tuto halu,“ líčí Indrák�

Kvalitu zákazníci ocenili
Na kvalitní brambory od Milana Indráka si už zákazníci zvykli� Postupně vznikla klientela, 

kterou si dnes drží� Mezi odběrateli má hlavně větší firmy� „Ať je přetlak nebo nedostatek, 
držíme si celoročně stálou klientelu� Jídelny, restaurace, nemocnice� Oni vědí, že dostanou 
kvalitní a stále stejné zboží,“ říká a dodává: „Když brali od konkurence, nevěděli nikdy, co jim 
přivezou� Nedodržovaly se ani varné typy, kterých je několik�“

Jaká má být brambora?
Kupovat brambory je dnes sázka do loterie� Jaké budou? Kdo to pozná pouhým okem? 

„Koupíte brambory, jsou pěkné umyté a uvnitř pak třeba černé� Anebo je uvaříte a nedají se 
jíst� V jídelnách to vidíte� Během dvou hodin od uvaření brambory zbělají nebo i zčernají,“ říká 
Milan Indrák to, co už vím� Brambora se prý dá poznat od pohledu jedině po 
rozkrojení� Řídit se nemůžete ani podle výrobce nebo odrůdy� „Spíš 
podle varného typu – jestli je salátová, přílohová nebo na škrob� 
Ale také to není pravidlo� Když brambor rozkrojíte a je krásně 
žlutý, masitý, bude to záruka kvality� Když je bílý jako papír, už to 
není dobré,“ říká� Takový prý při vaření popraská nebo zbělá�

„Obchodníci, kteří naše brambory kupují, mají prý teď větší ob-
rat a berou od nás mnohem víc, než dřív� V minulosti to zkoušeli za 
nižší cenu v Makru nebo jinde� Teď už ale vědí, že se jim nevyplatí risko-
vat� Nekvalitní brambory lidi nechtějí,“ míní Indrák�
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Odrůdy marabel a belana z Vysočiny na Hanou
Když si lidé chtějí koupit brambory přímo u Milana Indráka, mohou zavolat a domluvit se� 

Indrákovi se specializují na odrůdy z Vysočiny, kde spolupracují stále se stejnou firmou� „Má-
me nejlepší zkušenost s odrůdami marabel, belana a další,“ říká� Krátce si prohlédneme halu 
s boxpaletami i celý areál, vidíme nové stroje, moderní traktor� „Pojďme si dát k tomu poví-
dání kafe,“ zve nás Milan Indrák k sobě domů�

V domě hanáckých zemědělců…
U kávy, kterou nám uvařila maminka Milana Indráka, zjišťuji, že se nacházíme v domě tradiční 

zemědělské rodiny na Hané� „Když dědovi vzali hospodářství, pracoval v družstvu� Hned v roce 
1992 se vráceného majetku chopil můj otec a začal podnikat,“ říká pětatřicetiletý muž� „K země-
dělství musíte mít vztah� A je lepší dělat na svém než chodit někam do práce,“ říká a maminka ho 
ještě doplní: „Manžel se vyučil opravářem zemědělských strojů� S veškerou technikou si uměl pora-
dit� Vrhl se do podnikání, syn mu pomáhal už od malého kluka a tak na sebe pěkně navázali,“ říká 
žena, která pracovala v oděvnictví a po úmrtí manžela pomáhá synovi a jeho rodině v domácnosti�

Když nezapomenete zasít, vždycky něco sklidíte
Ptám se Indráků, jestli jsou stále tak radostně naladěni jako při našem povídání� „Země-

dělci jsou přece pořád utrápení z počasí,“ zkouším na ně� Milan Indrák se sice směje, ale 
potvrzuje, že jeden nikdy neví, když zaseje, kolik a za kolik sklidí� „Jsou tam velké výkyvy a rizi-
ka,“ říká, a když namítám, že tohle přece musel vědět, když do podnikání vstoupil, zase se 
směje: „Určitě� Navíc nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř� A toto je úrodný 
kraj� Když nezapomenete zasít, vždycky něco sklidíte�“

Milan Indrák si svůj vztah k farmářství upevnil na zemědělském učilišti� „Chtěl jsem mít 
školu co nejdřív za sebou, abych mohl hned pracovat,“ říká�

Podnikání a půda v mnoha obcích
Po 21 letech soukromého podnikání Indráků mě zajímá, co se jim všechno podařilo vybudo-

vat� „Na tom místě, které patřilo dříve dědovi, bylo po revoluci jen pár chlévů� Všechny haly 
jsme postupně postavili a zemědělské stroje zakoupili� Dostali jsme z družstva pár kusů hovězí-
ho dobytka a pole o 25 hektarech,“ vzpomíná a říká, že tehdejší hospodaření se nedá srovnávat 
s dnešním� „Za pět let jsme přikoupili 65 hektarů, dnes už máme 260 v několika obcích a rád 
bych ještě rozšiřoval� Po 49 půdních blocích máme políčka ve Smržicích, Kralicích, Vrbátkách, 
Dubanech, Štětovicích, Čechůvkách, Dubu nad Moravou, Věrovanech, Citově i Tovačově�

Brambory v řepařské oblasti
Zaměřujeme se pouze na rostlinnou výrobu,“ říká s tím, že na živočišnou výrobu nikdy 

nebyli zařízení� „Pěstujeme brambory, pšenici, ječmen, řepku, kukuřici, česnek, kromě řepy 
vlastně všechno,“ vyjmenovává a já nemohu jinak, než podotknout, že jsme přece ve Vrbát-
kách, v obci se známým cukrovarem a vůbec v řepařské a ne bramborářské oblasti� „Je to ře-
pařská oblast� Brambory se tady ale dřív už taky v malém pěstovaly� Dnes se bramborářství 
rozšířilo a máme už i konkurenci, i když ve velkém rozsahu nikdy neudělají takovou kvalitu 
jako já� Jedině kvantitu� Takže konkurence mě neohrožuje,“ říká a podotýká: „Děláme sice 
kombajnem, ale ručně přebíráme� A pečlivě�“

S dvěma zaměstnanci a dobrými stroji v pohodě stíhají
Milan Indrák má dva zaměstnance, přes sezónu dají možnost přivýdělku i brigádníkům� „Stro-

je jsou dnes už tak výkonné, že bez problémů stíháme� Kdybychom neměli česnek, zvládl bych 
práci i s jedním zaměstnancem,“ říká a my se dozvíme, že podnikatel dokonce spolupracuje 
s drobnějšími zemědělci, kteří nemají technické zázemí a stroje, tak jim obdělává pole� Takovým 
by se ani nevyplatilo do strojů investovat� Starají se vlastně jen o prodej úrody,“ říká� V traktorech 
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je dnes klimatizace i televize, pohodlné sezení, takže traktorista není po celodenní práci unavený� 
„Zatímco dřív byl uřícený a byl rád, že dojde domů� Tam kde dnes mají tyto moderní stroje, se už 
lidi zdaleka tak nenadřou jako dřív,“ říká na rovinu Indrák a pochvaluje si, že stroje nejsou ani 
poruchové, a když už se něco pokazí, postará se servis� Traktorista už nemusí umět stroj opravit�

Říká se, že zemědělství je řehole, které se musí hodně obětovat� „Jezdíte na dovolené s ro-
dinou?“ ptám se otce dvou malých dcer, ale prý jsou holčičky ještě moc malé� „Emma je tří-
letá, Sára má půl roku� Ale myslím, že v rostlinné výrobě je někdy čtrnáct dnů před žněmi 
nebo na podzim časové rozmezí, kdy se dá jet na dovolenou� U živočišné výroby je to horší� 
Tam je člověk daleko víc vázaný,“ rozvažuje Indrák�

Bez dotací by to ani nešlo
S pořízením strojů a technického zázemí Milanu Indrákovi už několikrát pomohla MAS Pro-

stějov venkov� „Bez dotací by to ani nešlo� Také banky nám vycházejí vstříc a snížily úrokové 
sazby, takže se dá nakupovat přes úvěry, protože stroje opravdu pomohou vydělat peníze� „Dřív 
při úroku 12 procent zaplatil člověk mašinu hned dvakrát – to už bylo na zvážení, zda do tako-
vého nákupu jít� Výkyvy jsou ale zase jinde, třeba cena za naftu se od počátku mého podnikání 
více než zdvojnásobila� Další se týkají spekulací obchodníků,“ říká a uvádí příklad na ceně pše-
nice, která letos klesla na 320 korun, což je cena stejná jako před dvaceti lety� „Vloni se přitom 
cena potravinářské pšenice pohybovala kolem pěti a půl tisíce za tunu� Je to prý nadúrodou, ale 
podle prognostik to tak nevypadá� Spíš, že vloni obchodníci hodně zaplatili a letos si chtějí cenu 
trochu vykompenzovat a chvíli držet nízko� Velcí hráči si obilí podrží, než se cena narovná,“ za-
svěcuje nás podnikatel�

Technické zázemí? Chtělo by to halu na obilí
Skladovací prostory na obilí Milanu Indrákovi nepostačují, část si jich musí pronajímat a tak 

je nová hala jeho novým snem� V poslední době ale hodně investoval právě do nákupu technic-
kého i strojového zázemí� „Chtěl bych postavit halu 30 krát 100 metrů s provzdušňováním� 
Právě kvůli velkým cenovým výkyvům za obilí� Při nízké ceně počkám a neprodám� Jinak totiž 
vydělávají překupníci, kteří od zemědělců odkoupí a uskladní, počkají na dobrou cenu a potom 
prodají� Přitom se „starají“ jen dva měsíce, zatímco já skoro celý rok a k tomu mám ještě strach 
z počasí,“ vysvětluje Indrák� Taková hala prý ale stojí kolem 15 milionů a tak je třeba zatím vy-
čkávat, co přinese nové programovací období a jaké budou vypsané dotační tituly�

MASka vidí na mně, já zase na ni
U MAS Prostějov venkov žádal Milan Indrák o dotaci už dvakrát a v obou případech 

úspěšně� Kromě bramborárny získal dotaci na nákup rozmetadla průmyslových hnojiv na tři 
a půl tuny� „Je to rentabilní věc� Má záběr 20 metrů a počítačové zařízení, které přesně a rov-
noměrně hnojení řídí� Nestane se, jako u starých rozmetadel, že by se hnojilo nerovnoměrně 
nebo že by hnojiva končila v polní cestě,“ vysvětluje nám princip, díky němuž zemědělec ušet-
řil i náklady za nákup hnojiva� „MASka je dobrá instituce� Snaží se vyhovět, zjistit potřeby, 
poradit, jestli je projekt realizovatelný nebo není� Nemůžu říct proti jejich práci půl slova� 
A také se mně líbí dostupnost této pomoci, domácí prostředí, přijatelný přístup, nikdo si vás 
nepřehazuje ode dveří ke dveřím, jako ve velkých institucích� Tady se vám věnuje člověk, se 
kterým se znáte� Oni vidí, co dělám já, já zase vidím, jak pracují� A ptají se mně třeba i na to, 
co bych chtěl prosadit v příštím období, aby to mohli zapracovat do strategických plánů� Tak 
to se mně líbí,“ uzavíráme hovor, loučíme se a opouštíme Štětovice a Vrbátky�

Další projekt:
Milan Indrák: Rozmetadlo průmyslových hnojiv Štětovice
PRV IV.1.2. / I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Způsobilé výdaje: 240 000 Kč / Dotace: 120 000 Kč
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Před hlavním vchodem Mateřské školy v Doloplazích právě parkuje své kolo starosta 
obce Josef Zdařil� Pozdravíme se a společně vystupujeme po schodišti s krásným zeleným 
zábradlím na jedné straně a stěnami lemovanými veselými obrázky na druhé� „Pěkné, pří-
jemně to člověka naladí,“ pomyslím si� Vcházíme do třídy dveřmi s nápisem „včeličky“ v do-
bě odpolední svačinky� Srdečně nás vítá ředitelka Zdeňka Indráková� Zrovna v noci se jí 
narodila vnučka, tak se těší, až se za ní vypraví� Přesto nám věnuje hodinu svého času 
a školkou, na jejíž rekonstrukci přispěla i dotace z LEADERu přes MAS Bystřička, nás 
provede�

Děti u dvou stolů právě dojídají omelety a zvědavě se točí po návštěvě� „Tak kdo dnes 
odpoledne neusnul,“ ptám se a hned se mně hlásí dvě děvčátka, která rozhodně nevypadají 
unaveně� „Jako vždy,“ komentuje paní učitelka s úsměvem� „Na oběd jsme měli řízek a bram-
bory, všechno jsem to snědla,“ začínají děti promlouvat jedno přes druhé� Škoda� Na povídá-
ní s dětmi teď nemáme moc času�

Mateřskou školu „provětralo“ nové
vybavení. Příjemně naladí výzdoba

MAS Bystřička
Obec Doloplazy:
Našim dětem pro radost
PRV IV�1�2� / III�2�1�2� Občanské vybavení a služby
Způsobilé výdaje: 472 083 Kč / Dotace: 424 874 Kč
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Propojení místností bez prahů
Místnost, kde děti jedí je propojena s noclehárnou� Tam se právě uklízí skládací lehátka� 

Místo se v tu ránu promění v prostornou hernu� „Tohle je výsledek projektu,“ ukazuje ředitel-
ka na veškeré vybavení, nový nábytek, podlahy z PVC a koberce� A podobně to po rekonstruk-
ci vypadá ve třídě o patro níž� Mimochodem, přechody z propojených místností jsou teď už 
všechny bezprahové� „Tady je také nové vybavení, 
strhávaly se vysoké hnědé obklady z překližky, aby 
se prostor vizuálně provzdušnil, zjednodušil,“ uka-
zuje nám dál ředitelka� Přicházíme k oknům na vý-
dej jídla, která jsou opět obmalována obrázky laho-
dícími dětskému oku� „Ta okna bylo třeba snížit, pro-
tože děti tak vysoko nedosáhly� Kvůli barevnému ladění 
zde máme také novou kuchyňku,“ nakukujeme dál s na-
šimi průvodci�

Pěkná, světlá, svěží… namísto tmavé, nebarevné a neveselé
Uznávám, že školka je opravdu moc pěkná, světlá, svěží-

ho vzhledu, vonící novotou� Zajímá mě, jak vypadala před re-
konstrukcí� Za chvíli se už díváme na fotky, které dokládají slova 
ředitelky� „Byla šedivá, nebarevná, málo vybavená a neveselá, s tmavě 
hnědými obklady, které sahaly do výšky dveří� Prostě socialistická školka ze 
70� let,“ vzpomíná� Rekonstrukce školky se odehrávala postupně, každý rok se udělalo 
něco� „Nejprve se díky dotaci z Programu obnovy venkova vyměnila okna a vstupní dve-
ře, před dvěma lety se dělala vnitřní rekonstrukce, díky dotaci z Programu rozvoje venko-
va LEADER, o níž tady hovoříme, v roce 2009 se z dotace ministerstva pro místní rozvoj 
podařilo vybudovat nové hřiště na zahradě,“ rozvzpomíná se starosta Zdařil a ředitelka 
ho ještě doplní: „Letos se dodělává vstupní chodba, už máme nové šatny se skříňkami, 
podlahy v šatnách a dokončuje se schodiště�“ A já hned nadšeně připomínám, že se mně 
vstup do školky a všechny ty obrázky na stěnách moc líbí� „To je dílo jedné místní ma-
minky a výtvarnice Lenky Ratajové� Vymalovala všechny třídy, také umývárny, jejím dílem 
jsou i obrázky na stolech pro „včeličky i berušky“� Radily jsme se spolu o veškerých úpra-
vách, o barvách obkladů, zábradlí, ani nepotřebujeme architekta,“ říká mi a já musím 
potvrdit, že nepotřebují�

Opravovat školku pomáhají i rodiče
Aby bylo jasno, ve školce se děti dělí na berušky a včeličky� A pro ještě lepší pochopení – 

berušky jsou děti od tří do čtyř a půl let a včeličky předškoláci� Ale když už padla zmínka 
o spolupráci s maminkou výtvarnicí, ptám se na spolupráci školky s rodiči a dozvídám se 
mile překvapující odpověď� „Máme výbornou spolupráci� Asi se tady odráží venkovská 
soudržnost, vzájemná informovanost a propagace potřeb školky� Lidem není jedno, jak to 
tady vypadá, a se školkou jsou asi spokojeni� Prostě funguje zde motivace: děláme to pro 
své děti� “ Rodiče pravidelně vypomáhají na brigádách, které školce ohromně ušetří peníze� 
Asi deset tatínků nedávno strhávalo obklady kolem schodiště, jindy opravují hračky, na 
zahradě vytvořili vlastní fyzickou prací a sponzorováním dopadovou plochu pod proléza-
cím hradem i okrasnou zahrádku� „Díky zapojení rodičů do projektu vznikla současná po-
doba školní zahrady,“ vyjmenovává ředitelka� „Je to ale rok od roku jiné� Děti se stejně jako 
rodiče obměňují� Výhodou je, že jsme s nimi dennodenně ve styku při předávání dětí – na 
rozdíl od školy,“ dodává Indráková, která si spočítala, že díky rodičům už ušetřili víc než 80 
tisíc korun�
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Školka se zaměřuje hlavně na pohyb, ale také na angličtinu
„Kapacita školky je 58 míst, od nového školního roku máme zapsaných 54 dětí,“ říká mi 

ředitelka� „To tedy mají paní učitelky co dělat,“ myslím si a naše průvodkyně ještě dodává, že 
kvůli velkému zájmu o školku dávají možnost zapsat sem děti pouze z obce�

Zdeňka Indráková je rodilá Doloplazačka� Ředitelkou školky je od roku 1992� Ta se pod 
jejím vedením proměnila k nepoznání� Kromě běžných denních činností se navíc zaměřuje 
především na sportovní a pohybové aktivity dětí a to především na ty, které nabízí okolí� 
„Od lyžování na sjezdovce v Hlubočkách, plaveckých kurzů, in-line kurz „Bruslení za ško-
lou“, aerobik, ale například také na výuku hry na flétnu či angličtinu� I děti předškolního 
věku prosedí už dost času u televize a počítačů, proto ta orientace na pohyb,“ říká ředitel-
ka a starosta doplní, že v obci je i základní škola pro první stupeň, kterou nyní vede nová 
ředitelka, angličtinářka s níž školka spolupracuje� „Ano, je velmi aktivní a v rámci spoluprá-
ce a návaznosti od školky po školu poskytovala dětem kroužek angličtiny dokonce zdar-
ma,“ dodává Indráková a připomene ještě, že také ve spolupráci se školou a národopisným 
souborem Olešnica, který v obci působí, se školka programem podílí na dílničkách či ji-
ných akcích�

Propojení obce a školy
Během řeči se dozvídáme, že Zdeňka Indrá-

ková je současně také třetím rokem místostarost-
kou obce� Propojení práce pro obec a současně 

pro školku si pochvaluje� „V zastupitelstvu mohu 
potřeby a zájmy školky lépe prosadit� Je snadnější tam 

informovat ostatní členy a nakonec i realizovat naše 
záměry� Mám také lepší přehled o dotacích i o tom, jaké 

se vyhlašují výzvy pro žadatele� Vidím příklady v sousedních 
obcích – jak a co dělají spolky nebo jiné školky�“
Školka v Doloplazích je díky pravidelné údržbě podle ředitelky 

v dobrém stavu� V současné době se zpracovává projekt na zateplení 
budovy a jinak prý už potřebují opravit jen maličkosti� „Kdyby nefungovala 

vstřícnost z obce, nebylo by tady nic� Celá rekonstrukce této vstupní chodby je fi-
nancovaná z rozpočtu zřizovatele, na něm záleží to, jak bude školka vypadat� Pokud někde 
nemají pěknou školku, je to jen proto, že tam starosta není ochoten investovat do školství,“ 
dodává přesvědčivě ředitelka�

S MAS máme nadstandardní vztahy
V obci, která se nachází blízko Olomouce, žije v současné době 1350 obyvatel� „Poptáv-

ka po stavebních místech už tady není taková jako dřív, stavební boom skončil a je tady 
řada prázdných domů,“ říká teď starosta Josef Zdařil, který je ve funkci sedmým rokem� 
Zajímá mě, jak obec vnímá spolupráci a činnost MAS Bystřička, jejímž je 11� členem a hned 
vidím, že se nemusím obávat negativní reakce� „Máme nadstandardní vztahy� Byl jsem u to-
ho, když se tady program LEADER začal rozjíždět� Zpočátku trochu nesměle a těžkopádně� 
Obce a hlavně spolky a drobní podnikatelé příliš netušili, o co vlastně jde a moc tomu ani 
nevěřili� Později se ale činnost MAS rozjela naplno a dnes už se potýká s převisem projektů, 
na které už peníze, které umí zprostředkovat, ani nestačí� O to víc nás mrzí, že dosud neví-
me, jak bude vypadat příští programovací období,“ konstatuje starosta s tím, že v nedávné 
době museli s kolegy z mikroregionu řešit problém s pracovními místy účetní a manažerky 
MAS, které byly až dosud placeny z dotací a v tzv� překlenovacím období by měly problém� 
„Je to špatně nastavené� Jsou to už zkušené pracovnice a byla by škoda o ně přijít,“ pozna-
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menává starosta s tím, že se nakonec rozhodli dotovat tato místa z obecních rozpočtů, aby 
se fungování MAS neohrozilo� Podle něj se díky MAS Bystřička především upevnila spolu-
práce obcí a spolků� „Na druhou stranu nepovažuji za šťastné, že projekty je třeba předfi-
nancovat – s čímž spolkům musejí pomáhat obce� Na proplacení ze SZIFu se navíc velmi 
dlouho čeká, což je stejně jako nesmírně složitá administrativa negativní stránka celého 
LEADERu,“ říká starosta a dodává: „Za ty roky, co je u nás LEADER, už se mohla pravidla 
nějak lépe nastavit� Obce jsou za administrativu placeny� Ale jak k tomu přijdou spolky?“ 
ptá se starosta�

Další projekty obce
Ptám se, v čem ještě kromě vybavení školky pomohla MAS obci� „Dostali jsme dotaci 

na akustiku kulturního domu, který je poměrně nový� V další výzvě se podařilo opravit 
asi 600 metrů dlouhý chodník� Všechno to jsou menší stotisícové projekty� Snažili jsme 
se podpořit co největší počet menších projektů, aby se dostalo na všechny obce,“ pro-
zrazuje Zdařil� „Spíše chceme, aby se z těchto peněz podporovaly spolky,“ dodává� Do-
zvídám se, že ty jsou v Doloplazích velmi aktivní� „Nejaktivnější jsou hasiči, kteří pomá-
hají i v sousedních obcích, máme tady sokoly, zahrádkáře, myslivce a asi nejznámější je 
folklorní národopisný soubor Olešnica,“ říká starosta� Občanské sdružení se jmenuje 
podle potoka a v obci se již přes 40 let věnuje uchovávání lidových zvyků, písní, tanců 
a krojů z oblasti Hané�

Starosta si jich váží zejména za práci s mladými lidmi� Hanácké zvyky a tradice sou-
bor prezentuje na mnoha tuzemských a zahraničních folklórních festivalech a akcích� 
„Sdružení je zároveň dlouholetým organizátorem tradiční národopisné slavnosti Jízda 
králů v Doloplazích, která se koná každoročně o prvním červencovém víkendu,“ dodává 
starosta�
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„Přesně u tohoto okna se to stalo, pamatuješ?“ ptá se starosta Troubelic Ondřej Plačko 
zástupkyně ředitele školy Heleny Žovincové� Tady jsme se jednou podívali na ty hrozné pozemky 
a řekli si, že s tím se musí něco udělat,“ povídá a já se dívám spolu s nimi tím směrem z okna 
chodby za dveřmi ředitelny, kde jsme až dosud hovořili o projektu na park volnočasových akti-
vit� Právě na ten park přitom zíráme a musím uznat, že s nějakými nepěknými školními pozemky 
nemá co do činění� Oplocený pozemek je členitě uspořádaný, pěstují se zde bylinky, má okras-
nou zahradu a dřevěný altán, který slouží jako venkovní učebna pro 30 dětí� Zelenou plochu 
zpestřují klikaté cestičky s naučnou stezkou věnovanou přírodním zajímavostem regionu�

Z dětského hřiště jdeme kolem velké školy do parku…
„V těch Troubelicích máte ale vekou školu,“ říkám starostovi, když se setkáváme na dět-

ském hřišti s pěknými dřevěnými herními prvky, postaveném také díky projektu přes MAS 
Uničovsko� „Však je to taky škola původně postavená pro 700 dětí v roce 1971� A také jich 
tady tolik chodilo� Sám jsem k nim patřil� Je to spádová škola pro Novou Hradečnou, Lipin-
ku, odkud sem děti dodnes dojíždějí� Dnes už jich sem chodí ale jen 210,“ říká� Celý komplex 

Park volnočasových aktivit nabízí
dětem celoročně „školu v přírodě“

MAS Uničovsko
Obec Troubelice:
Park pro volnočasové aktivity
PRV IV�1�2� / III�2�1�1� Obnova a rozvoj vesnic
Způsobilé výdaje: 390 066 Kč / Dotace: 351 059 Kč
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budov má novou svěže zelenou fasádu a všímám si také no-
vých oken a dveří�

Je krátce před začátkem školního roku a všude to voní 
čistotou� Muži dokončují práce na stavbě víceúčelového hři-
ště, které by se mělo v polovině září otevřít a které se podařilo 
také díky MAS� Teď zrovna natírají nějaké trámky� Ženy na pro-
stranství před hlavním vchodem zametají suchou trávu� Starosta se 
s nimi zvesela pozdraví, ale ještě než vejdeme do budovy, obhlédneme ten 
park, kvůli kterému jsem hlavně přijela�

V parku volnočasových aktivit…
„Vzpomínáte si ještě na školní předmět pozemky?“ ptá se mě starosta a já si samozřejmě 

pamatuji na malé záhonky, na kterých roste zelenina, tu je třeba okopat a zbavit plevele� 
„Pozemky jsme měli na střídačku s dílnami� To už dnes také není,“ odpovídám mu� „Právě 
tato část zahrady tomuto účelu sloužila� A protože předmět už neexistoval, bylo to na tomto 
místě i znát� Chátralo a nepěknému vzhledu nepřidávalo na kráse ani torzo skleníku,“ říká 
starosta� Chvíli mlčíme a díváme se na krásné dílo, které se díky projektu a díky MAS Uničov-
sko podařilo vybudovat�

S nápadem přišla Helena Žovincová� Učitelka biologie a přírodopisu, zástupkyně ředitele 
troubelické školy� Starosta pak pomohl zprostředkovat přes MAS dotaci� „Projekt je od prvo-
počátku aktivitou školy a uskutečnil se díky spolupráci dětí, učitelů, ale také školky a v závěru 
i zřizovatele školy� Iniciativa šla zdola, což se mně na tom velice líbilo,“ říká Ondřej Plačko 
a popisuje, že z peněz projektu se postavilo oplocení, srovnal se terén, postavily chodníčky, 
mobiliář s lavečkami, koši a infotabulemi, zakoupila se zahradní technika pro údržbu a po-
stavil se altán� „Všechno ostatní, co tady vidíte – skalky, výsadby – udělaly děti� Dílem dětí je 
i naučná stezka o stromech, které rostou v obci a okolí,“ říká starosta�

Práce na úpravě parku ale nejsou jedinými aktivitami, jimiž areál žije� Jsou to především 
akce, které se tam dějí a zaměřují se především na ochranu životního prostředí a výuku� Altán, 
jenž slouží jako venkovní učebna pro přírodovědné a ekologické předměty, nezůstává skoro 
nikdy prázdný� Řada akcí školy se navíc děje ve spolupráci s mateřskou školou, jíž v obci na-
vštěvuje 70 dětí�

Cestou do kanceláře ředitele a jeho zástupkyně…
Ondřej Plačko je rodilý Troubeličák� V samotné obci žije kolem 1500 obyvatel, v jeho míst-

ních částech Dědince, Pískově a Lazcích dalších asi 400� „Třináct let jsem dokonce bydlel pří-
mo naproti škole� Vzpomínám, jak jsme tady na školních pozemcích obhospodařovali půdu, 
ve skleníku jsme pěstovali třeba i sóju a dělali z ní pak nějaké placky ve školní jídelně� Na to rád 
vzpomínám,“ říká starosta a doplňuje, že už za starých časů se na školním pozemku pěstovala 
zelenina, která se pak používala na vaření v jídelně� „Dnes se k tomu velmi symbolicky vracíme� 
Co se tady vypěstuje, ve školní jídelně se opět použije� Snažíme se, aby děti měly opět vztah 
k půdě a věděly, jak co roste,“ vysvětluje starosta a já už skoro nevím, co k tomu dodat�

Stavař nebo zdravotník? Ani jedno. Starosta.
Starostou je Ondřej Plačko třetím volebním obdobím, tedy zhruba deset let� Co dělal 

původně? „Šel jsem na stavební průmyslovku do Uničova, ale moc se mně to nelíbilo� Vždyc-
ky jsem chtěl být zubař nebo zdravotník jako můj otec, který byl záchranář� Alespoň jsem si 
později doplnil zdravotnický kurz a jezdím s dětmi na tábory,“ odpovídá mi Plačko� Po škole 
pracoval chvíli jako číšník, poté na finančním úřadě ve Šternberku než ho v Troubelicích zvo-
lili za nejvyššího představitele obce� Při práci starosty ještě dokázal vystudovat vysokou školu 
a v oboru veřejná správa získal letos titul inženýr�
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Povídáme si i cestou do kanceláře ředitele a jeho zástupkyně� Už vím, že škola má kromě 
nové fasády i zateplení, nový topný systém, okna, dveře� „Úspory na zateplení školy se už 
stihly projevit� Ročně ušetříme kolem 400 tisíc korun,“ říká starosta� Tyto ušetřené peníze si 
prý ale obec neponechává� Zůstávají škole, která s nimi dál hospodaří a na základě oznámení 
a dohod může například dokoupit nábytek či jiné potřebné vybavení� Starosta ještě vzpome-
ne, že v roce 2006 se rekonstruovala školní jídelna� Investice za asi osm milionů korun� „Prá-
vě před dvěmi lety jsme slavili 40 let od postavení školní budovy a u této příležitosti mohli 
oslavit i velkou rekonstrukci školy a vznik parku a dětského hřiště� Ještě nás tady čeká obnova 
tělocvičny a šaten, ale z 90 procent už je škola v novotě� Zvenčí je to pěkné, teď se musíme 
více zaměřit na vnitřní vybavení,“ říká mi starosta a v tu chvíli se na schodech setkáváme s ře-
ditelem školy Miroslavem Ševčíkem, který nás pak provází do kanceláře� Tam už na nás čeká 
i jeho zástupkyně Helena Žovincová�

Povídání u kávy o škole v přírodě
„Jezdila jsem do ekologického střediska Sluňákov v Horce nad Moravou a jiných podob-

ných míst, která mě při tvorbě projektu na víceúčelový park inspirovala� Vytvořila jsem návrh, 
který mi jeden známý počítačově zpracoval a s pomocí starosty, který sehnal dotaci přes 
MAS, se projekt podařilo zrealizovat,“ shrnuje Žovincová� Smyslem a cílem projektu mělo být 
přitom nejen vytvoření parku, ale hlavně jeho využití pro děti ze školy i školky k posilování úcty 
k přírodě� Helena Žovincová chtěla vytvořit místo, kde se budou aktivně učit chránit přírodu, 
pečovat o životní prostředí� „Altán se využívá nejen při přírodovědných předmětech, ale také 
třeba při čtení, výtvarné nebo hudební výchově a jiných akcích,“ vysvětluje Žovincová�

Jak takové akce probíhají? „Například žáci druhého stupně dělají projektové dny pro prv-
ňáky a druháky� Dělali jsme i dvoudenní projekt s přespáním� První den jsme šli na nedaleký 
kopec Bradlo, kde se lze projít po krásné naučné stezce� Druhý den jsme ve škole posnídali 
a odjeli do Litovelského Pomoraví� Parádní akce,“ vzpomíná učitelka�

„Líbí se mně na tom, že děti nejsou celý den zavřené ve škole� Že se mohou učit venku� To 
za nás nebylo� Jenom při těch pěstitelských pracích� To byla jediná možnost, jak se za celý den 
dostat na čerstvý vzduch,“ říká starosta� A o to taky šlo� Aby děti zažívaly v průběhu celého 
roku „školu v přírodě“� „Máme tady rozepsaný celoroční rozvrh používání přírodní učebny, 
a pokud ji někdo chce využít i jindy, stačí za mnou přijít a domluvit se,“ říká Helena Žovinco-
vá, která si provoz altánu vzala na starost�

Děti v obci sází Stromy přátelství. Některé už pěstují i v parku
Dozvídám se, že v parku o rozloze 1333 metrů čtverečních jsou kromě zmíně-

ného altánu, naučné stezky, skalky a záhonu s léčivými bylinami ještě další pří-
rodní prvky jako hnízdní budky a krmítka, botanická sbírka, lesní školka pro 
předpěstování stromů přátelství� Tady už Helenu Žovincovou brzdím otázkou: 
„Jakých stromů?“ Jedná se prý o tradiční akci školy, kdy žáci prvních a devá-
tých tříd každoročně vysadí v obci tzv� Strom přátelství� „Akce se koná už asi 
deset let vždy v říjnu v rámci Dne stromů a některé stromy si už i pěstujeme� 
Máme k této akci dokonce samostatnou kroniku s fotografiemi a jmény 
dětí,“ říká Žovincová� Jedná se vždy o celodenní akci� Deváťáci připraví pro 
děti z prvního stupně soutěžní disciplíny, které se rozmístí po celé škole� 
Školní den pak završí tím, že deváťáci předají prvňáčkům symbolický kera-
mický strom, který sami vyrobili� „Je to taková štafeta, která děti provází od 
první až do deváté třídy, kdy jsou ve škole ony těmi nejstaršími a tak to jde 
stále dokola� Poté ve spolupráci s obcí na předem dohodnutém místě vysa-

zujeme různé stromy,“ říká Žovincová a starosta ji ještě doplní: „Zaměřujeme 
se na listnaté stromy, které do obce patří� Buky, duby, lípy, máme i liliovník 
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tulipánokvětý, většinu jsme dostali jako spon-
zorský dar od zahradnických firem, něco v rám-
ci výsadby v obci� Pomáháme tak dětem získat i 
větší vztah k samotné obci� Paní učitelka vždycky říká 
– „Děti to je váš strom. Jednou si na tomto místě vzpomenete, že 
jste jej sázely“� Ještě máme jeden rest� Všechny stromy bychom 
chtěli označit nějakými plaketami s popisy a roky výsadeb,“ při-
pomíná se starosta� „Jeden strom máme i v parku a děti se k němu 
krásně chovají,“ říká zástupkyně a starosta ji doplní, že úplně první strom je 
v zahradě, kde dělá obec svatební obřady� Jedná se prý o krásně vzrostlý javor platan�

Les ve škole, škola v lese
Stále odbíháme a vracíme se k tématu, kterým je víceúčelový park� V parku je rovněž pří-

rodní posezení s výhledem na Jeseníky, hřbitov odpadků, kompostér, nástěnka s prezentací 
projektu Les ve škole, škola v lese� A dělají se zde akce pro žáky z partnerských škol, mateřské 
centrum Sluníčko i pro občany obce a seniory z blízkého domova důchodců� „Na konci škol-
ního roku tam dělají žáci deváté třídy akci pro předškoláky z místní mateřinky� A třeba by-
chom v závěru dalšího školního roku mohli uspořádat slavnostní ukončení pro všechny děti 
i lidi z obce,“ říká Žovincová�

V obci jsou aktivní spolky, které dobře spolupracují s obcí i navzájem
Můj nejsilnější dojem z celého povídání byl ten, že starosta školou žije� „Nejen školou, ale 

celou obcí,“ říká� V obci jsou prý aktivní hasiči, sokoli, orli, když od nich obec něco potřebu-
je, jsou ochotni pomoci a spolupracují i navzájem� Každý spolek má svůj areál, své zázemí 
a také se tady po celý rok stále něco děje� „Až nadmíru� Výborně spolupracují i se školou, 
která jim po dohodě zapůjčí třeba tělocvičnu� A tak by to mělo v obci fungovat� Ne že se ka-
ždý uzavře do své komunity a nestará se o ostatní,“ pokračuje starosta�

Letos obec slavila 700 let výročí od první písemné zmínky a spolky u této příležitosti uspo-
řádaly s pomocí obce hned několik víkendových akcí� Živo je ale v Troubelicích každý rok� 
„Konají se zde sportovní, kulturní akce, plesy, v obci je dokonce Klub přátel hudby, který 
pořádá koncerty a zve sem velké umělce,“ říká starosta a některé hned jmenuje� 

Dobrou spolupráci obce se školou chválí i ředitel školy� „Bez těchto přátelských vztahů by 
to tady dnes rozhodně nevypadalo tak, jak to vypadá,“ říká mi Miroslav Ševčík, když už se 
skoro loučíme�

MAS pomohla troubelické škole už třikrát…
MAS Uničovsko pomohla obci hned několikrát� „S dětským hřištěm, které přišlo na milion 

300 tisíc, s parkem za necelých 700 tisíc a nyní i s víceúčelovým hřištěm, na které bylo potřeba 
milion 900 tisíc korun,“ rekapituluje Ondřej Plačko� MASka přitom investice zhruba z 90 pro-
cent zaplatila� Starosta je členem MAS Uničovsko a jeden čas byl dokonce jejím místopředse-
dou� „Vzpomínám si na ty začátky, kdy jsme si neuměli představit, jak taková instituce a vůbec 
evropské dotace budou fungovat� Teprve až nám přistály první peníze a my se je naučili společ-
ně rozdělovat, pomohla MASka mnoha obcím, postupně i podnikatelům a zemědělcům,“ 
vzpomíná Plačko a dodává: „Myslím, že všichni v tomto regionu mohou být s prací MAS nad-
míru spokojeni� Peníze se dostávají přesně do míst, kde je jich potřeba� Na projekty, které se 
více vztahují k lidem� Rozhodně se nejedná o nesmyslné utrácení peněz�“

Loučíme se před budovou, zaměstnankyně školy vyčistily dlážděné prostranství a sklízí 
nářadí� Teď už mohou děti přijít� Škola opět začíná…
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Dělat v létě reportáž o skiareálu v Jeseníkách a s jeho majitelem Dušanem Juříčkem si 
přitom povídat v olomoucké kanceláři by mnohému čtenáři mohlo připadat jako podvod� 
Alespoň nebudu předstírat, že stojíme na zasněžené sjezdovce v zimních úborech, nebo že 
dokonce zkouším použít snowtubingový kolotoč či nafukovací kolo a další nové prvky, které 
slouží k výuce dětí a na něž přispěla právě dotace z LEADERu přes MAS Horní Pomoraví� 
Takže ještě jednou� Je pěkný letní den a my si povídáme o skiareálu Kraličák, který je sice 
zimním střediskem pod pohořím Králického Sněžníku, ale kde je krásně po celý rok a kde se 
dá také strávit dovolená kdykoliv v roce� Však už má areál kromě přídomku ski také water 
a bike�

Spojila se dvě údolí
Rodinné středisko Kraličák s deseti sjezdovkami a osmi vleky pro všechny výkonnostní ka-

tegorie lyžařů a snowboardistů vzniklo propojením dvou údolí s pár vleky� Nemá příliš dlou-
hou historii� V podobě, v jaké se dnes nachází, jej milovníci zimních sportů mohou znát tepr-
ve od roku 2010� Dušan Juříček v oblasti dvou místních částí Starého města pod Sněžníkem, 

V zimním středisku pod
Králickým Sněžníkem je krásně celý rok

MAS Horní Pomoraví
KRALIČÁK s.r.o., Hynčice pod Sušinou a Stříbrnice:
Vybavení plochy pro sportovní vyžití
PRV IV�1�2� / III�1�3�2� Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport
Způsobilé výdaje: 756 000 Kč / Dotace: 453 600 Kč
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jež nesou jména Hynčice pod Sušinou a Stříbrnice, už v minulosti provo-
zoval zemědělskou činnost� Zatravněné pozemky užívá dodnes 
k pastevectví a chovu hovězího dobytka masných plemen� 
A není to tak dlouho, co se rozhodl své aktivity rozšířit prá-
vě o turismus� „Část pozemků jsem zakoupil od fyzických 
osob, část od pozemkového fondu� Zařízení k lyžařským 
aktivitám jsem pak buď vybudoval, nebo zakoupil,“ dozvím se 
hned na začátku�

Za hodinu odbavíme i šest tisíc lyžařů
Vznik areálu rozhodně nebyl malou investicí� Žádný areál do té doby 

v podstatě neexistoval a tak bylo třeba jej nejprve postavit� Co to všechno obnáše-
lo? „Získat pozemky do vlastnictví nebo vyjednat užívání s Lesy ČR, vybudovat lyžařské 
vleky, zajistit odvodnění některých částí, upravit kopce, pořídit zasněžovací systém, stro-
je na úpravu běžkařských tratí, vytvořit gastročást, nově chystáme i ubytování,“ vyjmeno-
vává Juříček�

Dalo by se říct, že půl roku tráví Dušan Juříček v olomouckých kancelářích, odkud řídí 
provoz skiareálu i zemědělského podnikání, půl roku přímo na horách� Abych pochopila 
rozsah areálu, mám si prý představit třeba přepravní hodinovou kapacitu, která se u tako-
vých středisek hodnotí nejčastěji� „Za hodinu jsme schopni přepravit takových pět nebo i šest 
tisíc lidí� Rozsah může být daný ale třeba i plochou či délkou sjezdovek, což by se dalo spočí-
tat na celkem osm kilometrů tratí� V rámci České republiky už se jedná o větší areál,“ říká 
Juříček a mně to k pochopení stačí� 

Lyžaři prý dnes mají stejné požadavky na tuzemské areály, na jaké si zvykli nebo jaké vy-
zkoušeli v alpských zemích� Provozovatelé tak mají co dělat, aby jim vyhověli� „Některé věci 
jsou už samozřejmostí� Třeba umělé zasněžení, kvalitní povrch sjezdovky, sociální zařízení, 
jídelny� Rozhodující jsou podle mě ale doplňkové služby� Rozdíl využití našich a alpských are-
álů ve vztahu k českému zákazníkovi je v tom, že už nejde ani tak o lyžování jako o ostatní 
aktivity na horách,“ vysvětluje majitel Kraličáku�

Děti se učí lyžovat na kolotoči a sjezdovku sjíždějí na člunech
Právě nové aktivity byly cílem projektu, který pomohl k vybavení vznikajícího komplex-

ního prostoru, dětského parku, kvalitními a atraktivními prvky pro výuku lyžování a snow-
boardingu� „Nezbytnou podmínkou pro poskytování kvalitních služeb je totiž právě kvali-
ta a komplexní péče o děti,“ píše se v projektu� Areál pořídil lyžařský a snowtubingový 
kolotoč, k němu i soupravu pro letní úpravu se dvěmi rameny a dřevěnými sedátky� „Tyto 
kolotoče přibyly do lyžařské školy� Jedná se o progresivní způsob výuky pro úplně malé 
děti, které ještě nemusí umět ani sjíždět kopec a dokonce ani stát na lyžích,“ vysvětluje mi 
Juříček� Kolotoč prý stojí na rovině, děti se chytí, a pokud už jsou schopny na lyžích stát, 
je možné připnout i imitace vlekových závěsů a děti se učí jezdit na vleku� Na jeden kolotoč 
se vejde 12 dětí anebo osm dospělých� Kolotoč má měnitelnou rychlost, obousměrný 
provoz a je i výškově přizpůsobitelný� Kromě kolotoče zakoupil skiareál z projektu i min-
covník a snowtubingová kola� „Když to zjednoduším, vypadá to jako pneumatiky nebo 
čluny a dá se na tom jezdit v létě i v zimě,“ vysvětluje Juříček nám dosud nezasvěceným do 
této radovánky� Snowtubingové kolo je nafukovací kolo o průměru jeden metr se zpevně-
nou spodní částí a madly pro bezpečnou jízdu� Součástí je speciální popruh pro jízdu na 
speciálním vleku� „V létě se jezdí v plastovém korytě a v zimě ve sněhovém� Vleky i uprave-
né území už jsme pro tuto atrakci měli, bylo jen třeba dokoupit čluny� Z projektu je i oplo-
cení, které striktně vymezuje území od lyžařské sjezdovky – to kvůli bezpečnosti,“ upřesňu-
je Juříček�
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Zemědělství ani skiareál už na počasí nevisí
S návštěvností je Dušan Juříček spokojený� Díky odbavovacímu systému na čipové karty ví 

přesně, že jen za loňskou sezonu si skipas zakoupilo 65 tisíc návštěvníků� „Samozřejmě neu-
míme spočítat, kolik k nám přijede běžkařů a dalších lidí, kteří nevyužívají sjezdovky,“ říká 
majitel� Povídám mu, že nechápu, jak si mohl vybrat k podnikání hned dvě odvětví, která 
závisí na počasí� Provoz skiareálu a zemědělství… „Mám pocit, že obě tato odvětví začínají 
být naopak na počasí čím dál méně závislá,“ odpovídá se smíchem a dodává: „Stabilizace 
zemědělství je hodně dána dotačním systémem� Pokud zemědělec hospodaří standardním 
způsobem, neměl by mít zásadní existenční problémy� A to ani tehdy, kdy mu konkrétní plo-
dina kvůli počasí nevyjde� Takové počasí, aby nevyšla žádná, zatím nebylo� A pokud hospo-
daří s dlouhodobější vizí, je určitě schopen vytvořit si rezervy, které mu postačí na vykrytí ur-
čitého období v roce� V otázce podhorského zemědělství je závislost na počasí ještě menší 
a přímá úměra k dotacím kratší� Stabilita tohoto sektoru je tím prostě daná�“ 

Nejen zimní areál…
Skiareál není jen zimním střediskem – i když tomu název nasvědčuje� Kraličák má přídom-

ky ski, bike i water, z čehož je patrné, že došlo už i na vodní aktivity� „Vybudovali jsme jeden 
a půl hektarovou vodní plochu pro koupání a rybaření� Zimní aktivity se vlastně koncentrují 
na mnohem menší plochy než letní� Třeba pro běžkaření se využívá vlastně jen část cyklistic-
kých tratí,“ říká Juříček� Přesto areál v zimě udržuje asi 15 kilometrů dlouhé tratě a od letoš-
ního roku je dokonce napojen na jesenickou magistrálu, která čítá už kolem 150 kilometrů 
tratí, jejichž údržbu organizuje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky�  

Zemědělec nebo podnikatel?
Dušan Juříček na mně vůbec nepůsobí jako zemědělec� Spíš jako podnikatel� Když mu to 

řeknu, hned mě uvádí do obrazu: „Jsem Olomoučák a do Jeseníků jsem jezdil už před 20 le-
ty na chatu s rodiči� Zemědělství jsem ale vystudoval a přímo k oboru jsem se dostal 

nejprve praxí ve Švýcarsku, kde jsem pracoval opravdu fyzicky� Málokterý zemědělec 
u nás dělá zemědělství tak ryze a v podmínkách „středověku“ jako jsem si to vyzkou-

šel já v Alpách� Tam se většina práce dělá opravdu rukama,“ říká majitel stohlavého 
stáda horského plemene aberdeen Argus a přiznává, že dnes už se jeho firma tak 
rozrostla, že jeho pozice je skutečně spíš manažerská než výkonná� 

Nejen skiareál, ale celý region se musí vyvíjet stejným směrem
Ve skiareálu pracuje celoročně asi pět zaměstnanců, přes sezonu je jich i ko-

lem 30� Mnoho lidí zde zaměstná právě gastro provoz a další přibudou u obslu-
hy nových prvků� 

„Snažíme se v tomto regionu pracovat tak, abychom vytvořili podmínky i pro 
ostatní poskytovatele služeb, kteří na náš areál budou navázáni,“ říká Juříček 
a vysvětlí mi, že dělají studie území a jeho využitelnosti� „Jde samozřejmě i o pro-
pagaci� Hlavně ale chceme stávajícím majitelům nevyužitých objektů nebo ne 

kvalitně využitých objektů či novým investorům ukázat cestu, kterou se toto úze-
mí ubírá� Aby v něm dokázali nalézt prostor pro vlastní podnikání� Jde například 

i o architektonické studie,“ vysvětluje mi podnikatel záměr, aby se nejen jeho ski-
areál, ale celé území vyvíjelo stejným směrem� „Jsem přesvědčen, že to je jediná udr-

žitelná cesta� Pokud by to mělo stát a padat s jedním hybatelem, přestane ho to dříve 
nebo později bavit, nebo se změní ekonomické podmínky či cokoliv jiného� Celé území 

nemůže stát jen na dvou nohách,“ vypustí Juříček pěkný� Namítám, že tato teorie se velmi 
podobá směřování místních akčních skupin� „O působení MASek vím už od jejich vzniku� 

V rámci mých zemědělských aktivit a z informací od SZIFu,“ říká�
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Jeden vlek u chaty na celý týden už nikomu stačit nebude
Zajímá mě, jak MAS Horní Pomoraví z pohledu podnikatele v regionu pomáhá� „Kromě 

projektu, o němž byla řeč, jsme ji zatím příliš nevyužili� V rámci regionu nám však pomáhá 
s propagací� Naši klientelu ale lidi z regionu netvoří� A nepatří, žel, ani mezi naše zaměstnan-
ce, i když bych velmi rád zaměstnal mnohem více místních,“ říká Juříček a dodává: „Většina 
návštěvníků areálu v regionu jen přespává a organizují je vlastně ubytovatelé� Nejsme závislí 
na dojíždění lidí z blízkého ani vzdálenějšího okolí�“

Přestože Dušan Juříček říká, že mu jde o rozkvět celého regionu, nějaké konkurence se 
přece musí bát, ptám se� Proto se přece snaží o doplňkové služby a přitažlivost� „Asi jsem 
poměrně vzácnou výjimkou, ale v blízkém regionu mě ostatní provozovatelé neohrožují� Mož-
ná se o nějakého zákazníka dělíme, ale je to jen minimální� Jako konkurenci naopak vnímám 
vzdálenější areály v Jeseníkách i v rámci celé republiky� Lidé zkouše-
jí služby s odpovídající úrovní, které se nabízí, nebo je 
průběžně střídají� Už to dnes není tak, že by využí-
vali jeden vlek u jedné chaty a byli s tím spoko-
jeni celý týden� Tohle už dnes nikomu nestačí,“ 
říká s tím, že vše závisí na rozmanitosti služeb, 
které nabídne celý region�

MASky dělají dobrou práci. Tento systém se mně líbí
Práci a činnost MAS hodnotí Dušan Juříček jako přínos-

nou� „V rozsahu drobných projektů jsem velkým příznivcem 
dotačního systému a možná je to i ta úroveň, ve které by se dota-
ce měly pohybovat� Měly by pomoci někomu, kdo už něco realizuje 
s nějakou částí jeho činnosti� Taková dotace je jen jakýmsi doplňkem aktivi-
ty, která vůbec nemusí být ta hlavní zisková, a přesto pomůže celému regionu� Tyto 
dotace rád čerpám� Na ty velké ani nemám chuť,“ říká Juříček a rovnou kriticky dodává, že se 
mu nelíbí megalomansky dotované projekty, kde je velká pravděpodobnost, že dojde k chy-
bám při přílišném množství peněz, které jimi protečou� „Navíc myslím, že velmi degradují 
a křiví podnikatelské prostředí� Jak je možné, že když jsou dva naprosto stejní podnikatelé, 
kteří podobným způsobem podnikají a podobně se jim to daří, získá jen jeden z nich dotaci, 
která násobkem převyšuje jeho investice?“ ptá se Juříček�

Projekty by se měly s odstupem času vyhodnotit
Co by mohlo pomoci rozvoji regionu? Podle Juříčka by bylo zajímavé zjistit například for-

mou ankety směřované na stávající provozovatele, co jim chybí� „V jednotlivých aktivitách to 
dokáží velmi snadno specifikovat� Myslím, že nejčastěji to budou věci, které se týkají obecné-
ho zázemí: parkoviště, toalety, odpočinková místa, která dělají krajinu přívětivější,“ říká�

Loučíme se a stojíme už skoro ve dveřích, když Dušan Juříček ještě řekne: „Když se areálům 
věnuje menší částka na podporu nějakých takových činností, pak lze zpětně velmi snadno 
vyhodnotit, jak toho dokázaly využít� Někteří to umí dobře, jiní zase ne� Pro takové je pak 
dotace zbytečná� Myslím, že by se mělo s odstupem času dělat zpětné hodnocení� To zatím 
u těchto malých projektů postrádám� A u těch velkých už vůbec neexistuje�“
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Ze všech fortů, které tvořily opevnění Olomouce, je dnes rakousko-uherská pevnost z po-
čátku druhé poloviny 19� století v Křelově nejpřístupnější veřejnosti a tudíž i nejnavštěvovaněj-
ší� I když možná není nejzachovalejší, lidé zde mají možnost vidět věci, které nikde jinde neu-
vidí� Třeba tmavé chodby v zemním valu, které si projdou s hořícími loučemi…

Fort Křelov XVII. 
Křelovský fort je polygonální permanentní opevnění vybudované v letech 1851 až 1854� 

Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s forty XI�, XIII�, XV�), které od roku 1850 postupně 
vznikaly západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc� Dva podnikatelé v telekomunikacích, 
kamarádi a hlavně zapálení milovníci do vojenské historie Vítek Číhal a Jiří Fetka nemohli 
koupi křelovského fortu v roce 2010 odolat� I když ho prý nejprve nechtěli a stále se jeden 
druhého ptali „Na co nám to vlastně bude?“ 

„Znali jsme se už dříve, měli jsme společné podnikatelské aktivity a naše f irmy spolupra-
covaly� Jirka pak přišel s nápadem fort koupit� Bylo to složité rozhodování,“ říká Vítek� 
„Původní majitel věděl, že nás toto prostředí fascinuje, pozval nás, abychom mu přímo 

Fort je vstupní bránou do regionu:
MAS přináší dotace, my jí dáváme život

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)
Fortový věnec:
Vybavení sálu pro vzdělávací aktivity muzea na fortu Křelov
PRV IV�1�2� / III�2�1�2� Občanské vybavení a služby
Způsobilé výdaje: 269 940 Kč / Dotace: 242 946 Kč
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tady na místě řekli, že to teda ne-
chceme� Jenomže když se sem přijede, 
zavře se brána, člověk se ocitne v jiném 
světě� A tak jsme se zase divili „Proč to 
vlastně nechceme?“ Když jsme odjeli, opět 
jsme si říkali „Proč a k čemu?“ Tak jsme se asi 
třikrát vraceli a rozhodovali, až jsme fort 
nakonec koupili,“ vzpomíná Vítek Číhal�

Nejvíce restaurátorské práce udělal předchozí 
majitel� Zprovoznil muzeum, restauraci, provedl ne-
zbytné sanační záchranné práce� 

Forty, které dříve patřily armádě, sloužily původně pou-
ze vojenským účelům� Postupně se z nich ale stávají místa pří-
stupná pro veřejnost� 

Koncerty, divadla, školení, svatby, jarmarky, dílny…
V přilehlých sálech se konají koncerty, malá divadla, semináře a školení� Celý areál Fortu 

XVII� nabízí 60 tisíc metrů čtverečních plochy a je vyhledávanou lokalitou pro pořádání vel-
kých teambuildingových akcí, dětských dnů, historických bitev a jarmarků� „Prostory se kro-
mě běžných prohlídek využívají také pro přednášky pro školy, prezentace pro firmy, dokonce 
i pro motorkářské srazy, na našem fortu se už dělají i svatby s obřady,“ říká dál můj průvodce 
Vítek s tím, že na společenské a firemní akce, svatby a hostiny se otevírá i hostinec Citadela, 
umístěný v reduitu pevnosti�

„Často spolupracujeme s Romanem Prokešem, jenž má na fortu expozici C a K kinemato-
graf  – tedy výstavu historických kamer a promítacích přístrojů,“ ukazuje Vítek� Výstava slou-
ží pro organizované výlety či dopředu ohlášené skupiny či školy� Prokeš doplňuje prohlídku 
poutavými přednáškami ať už o promítání nebo třeba o historických palných zbraních� Jen 
v den, kdy jsem fort navštívila, provedl prostory sálů hned několik tříd studentů jednoho 
z olomouckých gymnázií�

„Ve spolupráci s Romanem Prokešem jsme dělali dvakrát například i Fort fest, což byla 
akce pro rodiny s dětmi, s řadou koncertů, divadélky, divadly, rukodělnými výrobky, řemesl-
níky, dílnami,“ říká Vítek�

MAS pomohla s vybavením pro přednášky či koncerty
Majitelům fortu pomohla už třikrát získat dotaci MAS Moravská cesta� Naposledy to bylo 

na zakoupení věcí potřebných právě pro dva sály, které se využívají pro koncerty, přednášky, 
prezentace i další aktivity� „Osvětlení, dataprojektor, reproduktory, zesilovače, plátno,“ vy-
jmenovává Vítek� Procházíme horním patrem přes sály, kde se právě promítá� „Přednášel ta-
dy nedávno kluk o Africe, který působil v projektu Lékaři bez hranic� Někdy jsou zde akce 
i několikrát za týden a jindy je například v zimě i měsíc klid� Snažíme se spolupracovat se 
spoustou lidí, kteří mají nápady a chuť něco dělat� Jsou to hlavně naši kamarádi, známí a pak 
firmy,“ vysvětluje Vítek�

Dalo by se říct, že se tady stále něco děje� „Co se návštěvnosti týče, není taková, jakou 
bychom si představovali, protože jsme přece jen trochu dál od Olomouce� Navázali jsme 
ale v nedávné době partnerství s průvodci arcibiskupského paláce, kteří nám řekli, že je to 
s horší návštěvností asi všude podobné,“ posteskl si Vítek� I tak se podle něj návštěvnost 
oproti době za předchozího majitele zvýšila, neboť fort je otevřený kromě pondělí každý 
den o prázdninách� „Průvodci si na sebe vydělají a dokonce něco zbylo i na opravu exponá-
tů v muzeu,“ říká můj průvodce�
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Pětiúhelníková pevnost
Svým pětiúhelníkovým půdorysem připomíná křelovský fort starší forty na Tabulovém a Ši-

beničním vrchu, přičemž se od nich odlišoval řadou konstrukčních prvků� „Nebyla vybudována 
kasematní hradba ani krytá cesta, naopak zde byl použit jiný druh kaponiér, určených k obraně 
obvodového příkopu� Rovněž konstrukce čelního reduitu byla odlišná� Provedení fortu XVII� je 
tak daleko bližší pevnostem v Krakově, které vznikaly ve stejném období,“ dozvídám se�

Hlavním obranným těžištěm tohoto objektu je mohutný zemní val, na němž byla mezi 
zemními násypy rozmístěna těžká dělostřelecká výzbroj� Jeho vnější zpevněná strana tvořila 
současně eskarpu příkopu, vnitřek je naopak opatřen kasematami pro ukrytí obránců a bez-
pečné uložení zásob�

Nová vyhlídková terasa do „rovinaté“ Hané
Za hlavním bojovým postavením se v centru fortu nachází tzv� středový podkovovitý re-

duit, uzavřený malým a plochou zadní stěnou, z níž vystupuje šíjová kaponiéra na obranu 
příkopu před týlovou stranou fortu� A právě tam se jdeme podívat� Je to další místo, kde 

pomohla MAS Moravská cesta se získáním asi půl 
milionové dotace z LEADERu na vznik ven-
kovní vyhlídkové terasy a expozice muzea� 

Vcházíme na střechu kaponiéry, na místo tzv� 
poslední obrany� V současné době je ale dole 

restaurace� „Když se podíváš na Olomouc, za 
pěkného počasí krásně uvidíš systém usazení pev-

ností v terénu� Je vidět na Kopeček, na Radíkov, 
centrum města s katedrálou i radnicí…,“ ukazuje Ví-

tek� Původně byly střechy hliněné kvůli menšímu nebez-
pečí z dělostřelecké palby granátů� „Později ale někdo stře-

chy „opravil“ a hliněný povrch nahradil klasickou lepenkou� 
Pro terasu se terén střechy upravil přidáním dalších materiálů, na 

nich je plocha z lepšího dřeva, které by mělo něco vydržet, dodali jsme 
i pruh trávy kvůli autentičnosti původního vzhledu,“ vysvětluje mi Vítek�

Spolupráce s MAS
Ještě na střeše si povídáme o spolupráci s MAS Moravská cesta� Vítek Číhal ji hodnotí jako 

nadmíru dobrou� „Protože nejsme v Olomouci, máme možná horší přístup k dotacím� MAS-
ka se nás ujala, což je pro nás dobré� Myslím, že spolupráce funguje k oboustranné spokoje-
nosti� Protože jsme na hranici MAS, můžeme být z historické Olomouce jakousi vstupní 
branou do regionu MAS Moravská cesta� MAS nám občas přinese nějakou dotaci a my jí 
zase dáváme život� Tak by to alespoň mělo být a já doufám, že to tak i je,“ říká Vítek�

Ubytování a „lepší pokoj“ pro novomanžele
Ze střechy vidíme také další místa, kam je ještě třeba investovat�  Reduit v čelech valu 

sloužil už v minulosti jako ubytovací zařízení a v případě obležení nepřítelem byl posledním 
místem odporu� Podle dobové dokumentace byla cena fortu vyčíslena na 284 020 zlatých 
a 16 krejcarů� Na jedné straně byla strážnice, na druhé byt pro velitele� „Do obou bytů, které 
tam za minulého majitele vznikly, ale začala prosakovat voda� Jeden byt už je celkem oprave-
ný, druhý je ale zničený,“ říká Vítek� Tady opět pomohla se zprostředkováním dotace na vy-
tvoření ubytování MAS Moravská cesta� „Jsou tam dvě velké místnosti, z nichž bychom 
chtěli vytvořit „lepší pokoj“ například pro novomanžele a jejich první svatební noc, v druhé 
části by bylo ubytování trochu obyčejnějšího rázu třeba pro osm lidí,“ vysvětluje Vítek�
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Fortový věnec v okolí Olomouce tvoří unikání stavby
Míjíme cestou výstavku cihel s ražebními znaky cihlářů a cihelen, které do muzea přivezl ze 

své sbírky olomoucký badatel Vladimír Gračka� „Expozici chceme ještě rozšířit o nějakou pa-
noramatickou mapu, popisky, k čemu to tady sloužilo, jak byly forty zasazeny do terénu� My 
jsme se učili ve škole, že Olomouc leží na Hané a že Haná je rovná� A tady vidíš, že to tak 
úplně pravda není� Původně se počítalo při budování opevnění Olomouce s 25 forty, těch se 
nakonec postavilo 12 a dochovalo se jich osm plus Radíkov,“ končíme debatu na kaponiéře�

Zamýšlím se nad smyslem cihlových oblouků nad střílnami� Forty, které se stavěly za úče-
lem opevnění a přitom krásné vypracované detaily z pískovce� To nějak s dnešní dobou, kdy se 
staví vše pouze pro účel samotný, nejde dohromady� „Myslím, že význam tyto ozdobné prvky 
asi opravdu neměly� Možná měl tento hradní styl evokovat, že se jedná o pevnost, ale že to 
není jen mohutná stavba určená k obraně� Také jsme se zamýšleli nad tím, jak asi uvažovali 
lidé před 150 lety, když do všeho dávali zdobný prvek� Každopádně fortový věnec kolem Olo-
mouce tvoří naprosto unikátní stavby, které zatím nikdo nedocenil,“ říká mi dál Vítek� 

Muzeum zbraní a starých map
V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové 

pevnosti a sbírkou chladných a palných zbraní, starých map� Z muzea se jdeme podívat ještě 
na nádvoří, kde se odehrával běžný život vojáků� Dnes se tam konají koncerty a dokonce 
i polní mše na památku vojáků, kteří zahynuli v dávných bitvách� Je tam 30 metrů hluboká 
studna a na stěnách se dochovaly ještě vzkazy vojáků psané tužkou� „Tady je nápis z roku 
1968 a tady dokonce z roku 1929, 1933, 35, 43… tužka je zkrátka věčná� Některé nápisy jsou 
už vlastně vzácné,“ ukazuje Vítek�   

„Která historická doba tě nejvíc fascinuje,“ ptám se svého průvodce� Říká, že ani neví a že 
k historii nikdy příliš velký vztah neměl� Vítek Číhal je původně ajzenboňák� „Ale možná mě 
pohled do minulosti naučil trochu víc pokoře� Vidím, že lidi jsou stále stejní, události se opa-
kují – politické krize, úplatky, zakázky, tunelování, to všechno už tady bylo� A pokud se z dějin 
alespoň trochu nepoučíme, tak to bude stále špatné,“ zamýšlí se�

Někdo jezdí na chalupu, my jezdíme na fort
Jdeme ještě nahlédnout do valů, temných chodeb, kam návštěvník vstupuje s hořící loučí, 

což působí s „vůní“ vlhkého zdiva a pavučinami opravdu tajemně�
S nadšením Jirky a Vítka je to i po třech letech stále stejné� Fort se pro rodiny obou mužů stal 

druhým domovem� Jejich děti se staly průvodci na fortu, naučily se komunikovat s lidmi i uplat-
nit jazykové znalosti� Jednou jsou nadšení, jindy trochu zklamaní� „Vlastně se nic nezměnilo� 
Člověk tady nesmí moc uvažovat o penězích, protože to by nešlo� Ale naštěstí nás oba živí něco 
jiného� Je to náš koníček� Jako někdo jezdí na chalupu, jezdíme my na fort,“ směje se Vítek 
a hned mě říká, abych to raději nepsala� „Když za námi někdo přijde s rozumným nápadem, 
nebráníme se ničemu� Prostor je zde dost a aktivit se sem vejde ještě hodně,“ říká mi na závěr� 

Další projekty:
Fortový věnec: Rekonstrukce šíjové kaponiery pro rozšíření venkovní expozice 
muzea
PRV IV.1.2. / III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Způsobilé výdaje: 555 279 Kč / Dotace: 499 751 Kč

Fortová pevnost s.r.o.: Ubytování v pevnosti Fort XVII Křelov
PRV IV.1.2. / III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport
Způsobilé výdaje: 1 084 549 Kč / Dotace: 531 429 Kč
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K pozemkům mysliveckého sdružení Morava Kojetín se dostáváme přes lávku polní cestou 
lemovanou stromy, po pravé straně míjíme rybník� Krásné přírodní prostředí� U brány máme 
chvíli čas se porozhlédnout� Čekáme na našeho průvodce, dlouholetého předsedu sdružení, 
podnikatele a bývalého poslance Pavla Höniga� 

Ten po chvíli přijíždí a teď už vidíme, že na něj kromě nás čeká i jeho kolega, správce areá-
lu a v tuto chvíli i asistent při naší prohlídce� Jsou s Pavlem Hönigem bývalí spolužáci ze zá-
kladní školy a dodnes přátelé�

Nacházíme se na travnatých pozemcích o rozloze asi jednoho a půl hektaru, kde myslivci 
z Kojetína vybudovali střelecký areál už v 50� letech� „Veškeré stavby, které tady vidíte, jsme si 
sami postavili� Bylo nás vždy kolem 45, někdy i kolem 80� To když přišlo v osmdesátých letech 
nařízení o sjednocení mysliveckých sdružení� Tam vidíte část staré budovy, která nám tehdy 
z kapacitních důvodů už nestačila a museli jsme k ní proto přistavět společenský sál,“ ukazu-
je k zelené budově Hönig�

O pozemky se vedly po 90� letech spory, neboť prý patřily fondu arcibiskupa Prečana� 
„Nadace fondu je dostala zpět, jenomže se ukázalo, že byly v rámci první pozemkové reformy 

Střelnice myslivců v krásném přírodním
prostředí s moderním vybavením

MAS Střední Haná
Myslivecké sdružení Morava Kojetín, o. s.:
Modernizace myslivecké střelnice v Kojetíně
PRV IV�1�2� / III� 2�1�2� Občanské vybavení služby
Způsobilý výdaje: 318 000 Kč / 286 200 Kč
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rozděleny nějakým přídělcům� My jsme našli jedno-
ho, jehož rodiče si svůj přídělový list a doklad o za-
placení od ministerstva zemědělství uschovali, a když 
jsme vstoupili do soudního sporu, bez problémů jsme 
jej vyhráli,“ vypráví Hönig�

Sdružení se dnes orientuje kromě jiného i na přede-
vším na sportovní loveckou střelbu a jednou z jejich aktivit 
je i výuka nových členů při získávání základních praktických 
návyků lovecké a sportovní střelby�

Oranžoví holubi a konec ručního natahování vrhaček
Čím více se blížíme k tzv� nízké věži, tím více vidíme v trávě jakýchsi oran-

žových střepů� Ptám se, co to je� „To jsou rozstřílení holubi, asfaltové terče, i když 
to označení asfaltové už dnes dávno není pravda, jsou z materiálu, který je ekologicky 
nezávadný a v poměrně krátkém čase se působením vody a slunečního svitu rozpadne�“ dostá-
vá se mně jednoduchého vysvětlení, kterému zpočátku moc nerozumím� Jdeme se podívat na 
zařízení, které bylo podpořeno z dotace přes MAS Střední Haná� Teď už začínám chápat, že 
právě toto zařízení slouží k vystřelování těch kulatých oranžových asfaltových holubů�

„V rámci modernizace bylo třeba vybavit střelnici krom jiného také tímto zařízením� To 
stávající už bylo velmi zastaralé a odpovídalo úrovni 50� let minulého století,“ vysvětluje mi 
Hönig� „Vrhačky se musely natahovat ručně, což bylo fyzicky velmi náročné� Představte si, že 
tady celý závod někdo natahoval a například při střelbě pouze jedné disciplíny a při účasti 
25 střílejících vypustil více než 500 terčů� Bylo to i dost nebezpečné a neodpovídalo to roz-
hodně dnešnímu standardu,“ říká Hönig�

Americký trap vrhá výškově i do stran na zavolání střelce
Automatické vrhačky přibyly do vysoké i nízké věže� „Tady z nízké i z vysoké věže vystřeluje 

vrhačka holuby stále v jednom směru, zatímco americký trap v zákopu se navíc naklání výško-
vě i stranově, takže střelci připraví vždy překvapení� Když na trap zavolám, nikdy nevím, kudy 
terč poletí,“ říká mi Hönig� Najednou opět nechápu� Zavolám si na vrhačku? „Vrhačka sku-
tečně umí reagovat na zvuk� Může sem přijet střelec a střílet klidně sám, nepotřebuje ani 
obsluhu� Dostane krabičku s mikrofonem, zavolá si a vrhačka se mu automaticky spustí,“ 
vysvětluje mi opět průvodce areálem�

Projekt modernizace přišel zhruba na 300 tisíc korun� Kromě vrhaček zahrnoval i rekon-
strukci elektroinstalace a zapojení napájecích kabelových rozvodů pro mysliveckou střelnici, 
dodávku, montáž a zapojení nových rozvaděčů�

I při zaostalosti před modernizací areálu zde byl o loveckou sportovní střelbu vždy zájem� 
Ať už ze strany různých sdružení z okolí, tak i ze strany převážně zemědělských firem� „Střel-
nici využívají rovněž žadatelé o lovecký lístek či zbrojní průkaz,“ říká Hönig�

Myslivectví je koníček – pozorování zvěře, kynologie i střelba a lov
V rámci projektu uzavřelo myslivecké sdružení dokonce dohodu o spolupráci s Domovem 

dětí a mládeže Kojetín� „Spolupracujeme s domovem už delší dobu� Domov využívá areál 
střelnice při pořádání nekomerčních akcí zaměřených na sportovní, branné či jiné mimoškol-
ní vyžití, budovu jim pronajímáme zdarma� S našimi členy jim navíc předvádíme ukázky střel-
by a seznamujeme děti s myslivostí, s loveckým střelectvím, mysliveckou kynologií, dozvídají 
se u nás o chování zvířat a ptáků, apod�,“ povídá Hönig a ukazuje přitom na mého syna, 
který mi dnes dělá doprovod: „Zrovna takoví kluci se sem chodí učit střílet� V tomto věku už 
mají nejvyšší čas budoucí olympijští závodníci,“ říká, a Česká republika dosahuje na nejvyš-
ších světových střeleckých soutěžích tradičně vynikajících výsledků� „Co by si takoví kluci 



46

měli hlavně uvědomit?“ ptám se� „Že lovecká střelba je v myslivosti až to poslední� Učíme je 
hlavně zvěř poznávat a chránit� Při současném stavu zemědělství potřebuje zvěř hlavně kvalit-
ní krmení, aby přežila zimu� A to musíme obstarat,“ dodává�

„Myslivost je koníček, který zahrnuje spoustu činností� Myslivec buď chodí do přírody po-
zorovat zvěř, nebo ho baví kynologie anebo právě sportovní lovecká střelba,“ zamýšlí se Hönig�

O střelbu je pořád velký zájem
Každý čtvrtek je v areálu rušno� Střílí se tady od dvou hodin odpoledne do sedmi do ve-

čera od jara až do podzimu� „Pořád je tady velký zájem o střelbu� Pořádáme taky řadu závo-
dů� Jeden velký pro veřejnost, kde se nás sejde kolem 70 střelců a alespoň tři nebo čtyři 
menší pro členy našeho i okolních sdružení, pro takových šest spolků z okolí, kdy je nás asi 
30� Asi 15 našich členů se navíc účastní pravidelných menších závodů, máme dokonce jed-
noho staršího člena Václava Mítha, který už byl několikrát mistrem republiky,“ vypráví mi 
dál Hönig�

Pavel Hönig je předsedou sdružení už od roku 1991� „Je to už hrozně dlouhá doba a po-
malu bych potřeboval někoho, kdo by mě vystřídal,“ říká� Kromě sdružení vede firmu na 
zpracování polyuretanových pěn, takže je stále dost aktivní� K myslivectví ho prý doma nikdo 
nevedl� „Už jako kluka mě ale hrozně zajímalo� Chodil jsem za myslivci, říkalo se nám „záko-

láci“� Šli jsme za kolem a dívali se, kde co spadne� 
Občas jsem donesl pod bundou mamince 

bažanta,“ vzpomíná s nostalgií Hönig� 
Myslivost ho tak nadchla, že si hned 

v mládí prošel mysliveckým kurzem 
a od svých 28 let je aktivním myslivcem 

a stále ho to moc baví� „Je to můj velký 
koníček� Ještě jsem v rámci myslivosti cho-

val a posuzoval lovecké psy,“ říká�
„Vychoval jste si nástupce?,“ ptám se� „Ano� 

Jeden z mých synů je myslivec a druhý ochránce 
přírody,“ směje se muž, který má díky myslivosti po 

celý týden o program postaráno� „V pondělí mám tenis, 
v úterý večer jedu do lesa, ve středu opět tenis, ve čtvrtek 

schůzku s myslivci, v sobotu nějakou akci a v pátek nebo v nedě-
li se věnuji rodině,“ říká�

Pohodový areál pro myslivce, zábavy i svatby – každý týden
Musím uznat, že ten areál je moc krásný� A i když nevím, kolik podobných areálů ještě 

existuje, domnívám se, že hned tak nějaké myslivecké sdružení se něčím podobným chlubit 
nemůže� „To určitě ne� Kromě našich závodů a mysliveckých aktivit jakými jsou poslední 
leče, hony, jubilea, pronajímáme areál dokonce i ke svatbám a jiným akcím,“ říká Hönig� 
Přicházíme k dřevěnému pódiu a před ním jsou lavičky� Umím si představit koncert v příro-
dě� Posezení je i pod verandou� „Dělají se tady i letní zábavy a okresní výbor mysliveckého 
svazu tady pořádá i zkoušky psů� Téměř není v roce týden, kdy by se tady něco nekonalo,“ 
dozvídám se�

Jdeme se podívat k bývalé kuželně, kde dnes mají myslivci oplocený sklad dřeva� U skladu 
vidíme na malorážkovou střelnici, kterou využívají občas i vojáci, procházíme pak mezi něko-
lika stromy, kde zůstaly ještě dvě ruční vrhačky, které se používají už jen svátečně – tak dvakrát 
do roka� Přicházíme k vysoké asi 20 metrové věži� „Představte si, že kolem stojí na pěti stano-
vištích střelci a z věže létají holubi, které musejí střelci trefit,“ ukazuje do výšky můj průvodce 
a přiznám se, že si to moc představit neumím, ale že mu věřím�
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Dobré vztahy s okolními mysliveckými sdruženími
Údržbu areálu si vzali na starost opět členové sdružení� „Někdy seču trávu i já, někdy pošlu 

někoho z firmy s traktorem� Snažíme se o co nejmenší finanční náročnost a o co největší so-
běstačnost,“ povídá mi cestou k mysliveckému stavení� Kráčíme kolem posezení a studny, kde 
si vyslechnu vtipnou historku o spadlé bečce piva a jejím následném vylovení� Vcházíme pří-
mo do myslivecké kuchyně, kde to jindy voní gulášem a pečínkou, procházíme malým sálem, 
který už by dnes opět počtu členů sdružení postačoval a vstupujeme do velkého sálu s dostat-
kem stolů i židlí� Připomíná mně to tady trochu film Slavnosti sněženek a tak se ptám, zda 
v Kojetíně zažili mezi spolky podobnou rivalitu jako ve filmu při hádce o kance� „Ne nikdy� 
Domluvíme se� Jak už jsem řekl, byli jsme sloučeni s několika sdruženími a dodnes udržujeme 
dobré vztahy� Vždyť jsme byli často spolužáci – z těch svých vesnic docházeli mnozí do kojetín-
ské školy,“ říká Hönig�

Myslivost potřebuje mladé
Mladí lidé prý dnes o myslivost velký zájem nejeví� „Každý rok přibereme jen jednoho nebo 

dva nové členy� Občas se nám přihlásí kluci, kteří sem jako děti chodili� Je to ale koníček ná-
ročný časově i finančně� Máme mezi členy i jednu ženu, kterou si chráníme jako oko v hlavě� 
Je lesní inženýrka a pochází z Kojetína,“ dozvídám se od předsedy�

Sdružení má něco málo přes 1500 hektarů honitby a jeho další specializací jsou i tradiční 
hony na drobnou zvěř� „Každý rok lovíme zhruba 200 divokých bažantích kohoutů a kolem 
300 zajíců� Vždy tak, aby nám půl revíru zůstalo nepohoněného, aby se tam napřesrok zase 
nějaká zvěř urodila,“ dozvím se i v závěru povídání další zajímavost�
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Projekt spolupráce? To je když se několik místních akčních skupin rozhodne udělat něco 
společně� Nemusí spolu přitom ani sousedit, nemusí být dokonce ani z jedné země� Mělo by 
je ale něco spojovat� A to něco se zapracuje právě do projektu� Pokud takový projekt uspěje 
a získá dotaci, je to najednou jako voda, která začne protékat dříve suchým korytem� To, 
o čem se dosud jen mluvilo, se náhle stanou živoucím, viditelným, mnohdy i hmatatelným� 
Lidé z MASek by si spolu měli rozumět, měli by se rádi scházet a měli by hlavně umět spolu-
pracovat� A přesně tak to šlapalo při projektu spolupráce „Spojují nás tradice“, jehož aktéry 
jsou tři místní akční skupiny: MAS Region Haná a MAS Bystřička z Olomouckého kraje a slo-
venská MAS Požitavie – Širočina z Nitranského kraje� Letitou spoluprací naplňují ideu toho, 
jak by to mělo u takových projektů fungovat�

Nejlepší propagací jsou pro MASku projekty, které uskutečnila
Koordinátorem projektu „Spojují nás tradice“ byl Region Haná� Schůzku si dáváme na 

radnici v Náměšti na Hané, kde už nás očekává starostka a předsedkyně občanského sdruže-
ní Marta Husičková, manažer MAS Jaroslav Brzák i projektová manažerka Nela Kalábová�

Díky projektu jsme zjistili, jaký máme
potenciál v divadlech, řemeslech i folkloru

MAS Region Haná
MAS Požitavie – Širočina + MAS Region Haná
+ MAS Bystřička: Spojují nás tradice
PRV IV�2�1� Realizace projektů spolupráce
Dotace: 821 277 Kč Region Haná (celkově 1 315 134 Kč MAS ČR)
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Pamatuji si na své zpravodajské začátky v Českém rozhlase Olomouc, kdy mně právě starost-
ka Husičková někdy kolem roku 2004 poprvé vyprávěla o jakémsi LEADERu PLUS a LEADERu 
ČR� Moc jsem tomu tehdy nerozuměla a dnes jí to připomínám� „Ano říkali nám tři grácie – 
mně, Haně Rozsypalové, starostce Těšetic a Elišce Dostálové, tehdejší starostce Senice na Ha-
né,“ vzpomíná Husičková na to, jak vznikala jedna z prvních MAS v Olomouckém kraji a vůbec 
v celé zemi někdy v roce 2003 postupným slučováním obcí z mikroregionů Kosířska, Litovelska, 
Konicka a Kostelecka, kterých je v současné době už 46� „Tehdy se dělaly první projekty, které 
byly zajímavé a na základě jejich úspěchů pak obce, které dosud váhaly, začaly reagovat právě 
vstupem do MASky,“ říká Husičková� Za dobu působení sdružení MAS Region Haná se v oblas-
ti podařilo uskutečnit už kolem 110 projektů� „95 procent obcí a některé i několikrát už nějaký 
projekt s pomocí MAS zrealizovaly� A právě díky tomu a také dalším aktivitám, které jsme děla-
li, a byly to hlavně tzv� měkké projekty, se o naší práci ví� A to považujeme za nejlepší způsob 
propagace,“ říká Jaroslav Brzák�

Za málo peněz hodně muziky
Jedním z úspěšných projektů, který přesně takto zafungoval a nadlouho zůstane v povědo-

mí lidí žijících v regionech spolupracujících místních akčních skupin, je právě projekt Spojují 
nás tradice� Kvůli tomu jsme také přijeli� Ještě než se ale pustíme do podrobnějšího rozboru 
– o co vlastně šlo – dozvídáme se, že pro jmenované MASky už teď je aktuální jiný další pro-
jekt, který se týká spolupráce a podpory mladých hasičů� „Vždycky jsme uvažovali tak, že 
peněz moc není, území je velké a my ho potřebujeme pokrýt,“ říká Brzák�

V projektu se jeho tvůrci zaměřili na mladé jednotky hasičů, které dostanou podporu na 
vybavení, tři čtvrtiny peněz půjdou na aktivity a tam, kde mladé hasiče dosud nemají, podpo-
ří projekt jejich vznik� Uskuteční se i velká hasičská liga zaměřená pouze na dětské soutěže ur-
čená nejen pro hasičské týmy� Hasičské téma si vybrali nejen proto, že řada členů MAS v růz-
ných sborech regionů působí, ale třeba i proto, že jen v Regionu Haná se nacházejí hned dvě 
hasičská muzea – v Čechách pod Kosířem a v Olšanech� 

Divadla, řemesla a folklor 
Téma o hasičích se mně velmi líbí� Musím už ale naše povídání směřovat k projektu, který 

má být hlavním tématem rozhovoru� Spojují nás tradice�
„Projekt byl zaměřený na uchování, případně obnovení tradičních venkovských aktivit, na 

posílení sounáležitosti a výměnu zkušeností� Sestával ze tří částí: divadelní, tradiční řemeslné 
a umělecké tvorby a folklorní,“ bere si slovo Marta Husičková a vysvětluje, že projekt si do-
konce vzal za jeden z hlavních cílů navázat na historickou tradici soužití obou národů ve 
společné Československé republice od roku 1918�

 
Proč a kdy začala spolupráce mezi MAS

Než začne „potok aktivit projektu protékat dopředu vyhloubeným korytem“, zajímá mě, jak došlo 
na spolupráci tří MAS, jež se projektu účastní� „Spolupráce a partnerství začaly už roku 
2008� Od té doby máme za sebou několik vzájemných návštěv, workshopů, seminářů za účas-
ti zástupců veřejnosti – soukromých partnerství stejně jako i prezentací o integrovaných 
strategiích rozvoje území,“ dozvídám se�

Každý region má něco, v čem vyniká…
Všechny tři zapojené regiony jsou poměrně bohaté na kulturní dědictví a na historické 

tradice, na dobré úrovni je zde také tradiční rukodělná a umělecká tvorba� Každý region je 
však přesto v něčem specifický� „My jsme hlavně přes divadlo a trochu postrádáme folklor� 
Opakem nás je MAS Bystřička, která je díky Velké Bystřici folklorem přímo prošpikovaná 
a MAS Požitavie se daří ve folkloru i divadle,“ shodují se Husičková s Brzákem�
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Všechno se to seběhlo v roce 2012 
A po celý ten rok jsme byli každých 14 dnů na Slovensku nebo Slováci u nás� Ještě v polo-

vině roku 2011 před samotnou realizací si dali partneři schůzku v Luhačovicích a začali sklá-
dat do kalendáře harmonogram jednotlivých akcí, které slíbili v projektu uskutečnit� „Začali 
jsme divadly� Jedno tady, druhé za tři měsíce, pokračovala řemesla, folklor a nakonec jsme 
zaplnili kalendář a každých 14 dnů se konala jedna akce,“ vybavuje si živě Brzák�

Ochotníci na divadelních víkendech u partnerů
Nevím na co se ptát první a tak zkouším divadla� Kolik takových divadel vůbec může mít 

jedna MASka? „Vznikl jakýsi nultý ročník putovního divadelního festivalu, v němž budeme 
i v rámci udržitelnosti projektu každý rok pokračovat� Festival sestával z několika „divadelních 
víkendů“� Představte si, že v několika obcích regionu hrají vždy dva soubory, které se vešly do 
jednoho autobusu� Pět takových víkendů se uskutečnilo u nás a dva na Slovensku� Z každé 
MAS se představily tři ochotnické soubory,“ říká Nela� Zájem o divadelní představení byl v ob-
cích poměrně velký� Na 90 procentech všech představení prý „přímo narváno“� „Jen výjimečně 
se stalo, že přišlo málo lidí� To když se v obci sešlo zrovna více akcí najednou,“ říká Brzák� 
K divadelním víkendům navíc patřily i společenské večery, které ještě více spojily přátelství ak-
térů tří MAS� „To pomohlo nejen nám v lepším propojení, ale také divadelním souborům, 
které dnes už nezávisle na nás mezi sebou komunikují a spolupracují,“ líčí další výhody part-
nerského setkávání hlavní manažer� „Některé soubory se také z projektu vybavily� I když šlo jen 
o drobnosti v hodnotě třeba 30 tisíc korun� Vše se totiž dělo v kódu 999 – což znamená, že 
herci hráli bez nároku na honorář� Tak se jim to alespoň v podobě nějakého nového vybavení 
vrátilo,“ doplňují Brzák s Husičkovou a manažerka projektu Nela se ještě přidává: „Divadla to 
sice byla ochotnická, ale mnohdy na tak skvělé úrovni, že by se dala směle přirovnat k profesi-
onálům� Hlavně ta od nás – z Těšetic a Náměště� Anebo loutkové divadlo Kašpárkovi kamará-
di z Olšan, které z projektu dostalo i na pořízení nových loutek a dřevěných kulis�“ 

Řemeslníci nás mile překvapili
Že mají vynikající ochotníky, to věděli� Ale řemesla? Mělo jít o všechny, kdo něco krásného 

ručně tvoří, o uměleckou tvorbu malířů, sochařů či řezbářů� „Překvapilo nás, kolik tady žije 
nadaných lidí, kteří mají i své výstavy a katalogy� Jen z našeho regionu jsme jich dali dohroma-
dy kolem 40, celkem se v projektu sešlo určitě na 70 výrobců,“ vypočítává Nela� „Zatloukalovi 
se slaměnými ozdobami z Brodku, manželé Veselí, kteří vyrábějí ošatky z žitné slámy, kterou si 
sami pěstují, Sýkorovi s dřevěnými hračkami, Jan Naš z Hněvotína, který je zase dřevosochař� 
A podařilo se nám přizvat i paní Bronislavu Millou, která jako jedna z mála umí ještě upéct 
svatební hanácký koláč, který teď máme vystavený na místním zámku,“ jmenuje Marta Husič-
ková alespoň některé� Jednotlivé výrobce přitom oslovila MAS přes starosty obcí, někteří se 
i sami hlásili a předávali na sebe vzájemně kontakty� „Jen kolik druhů kraslic se na jarmarcích 
objevilo� Na Slovensku asi deset� Vycházeli jsme při výběru i z nabídky regionální značky Haná 
regionální produkt,“ říká zase Husičková� Výrobci se prezentovali na trzích v Čechách pod Ko-
sířem, jednou v MAS Bystřička a potom i na Slovensku, kam jeli s celým autobusem výrobců�

Budeme to muset zopakovat
Rukodělná tvorba se navíc prezentovala i na velkém čtyřdenním workshopu, který se usku-

tečnil na zámku v Náměšti� „Tvůrci tam ukazovali lidem, jak se co dělá, jak co vzniká a lidé si 
mohli sami na těchto dílnách jejich práci vyzkoušet� Od nás přitom dostali peníze na zakou-
pení materiálu,“ vysvětluje Nela� „Dva dny byly hlavně pro školy, dva dny pro veřejnost� Na 
některé náročnější dílny se lidé museli dopředu objednat� Například na výrobu ošatky, která 
zabrala celý den i mojí ženě,“ vzpomíná s úsměvem ještě Jaroslav Brzák, který už spolu s ko-
legy zaznamenává dotazy i ohlasy lidí, kdy se workshop opět uskuteční� „Workshop byl sku-
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tečně tak úspěšný, že budeme muset podobnou akci příští rok zopakovat� Je po něm dokonce 
větší hlad než po divadelním festivale,“ říká ještě Brzák a se smíchem dnes vzpomíná i na to, 
jak řemeslníkům zajišťovali stravování a jak spolu s kolegy z MASek a jejich rodinami rozná-
šeli obědy a myli nádobí� Na tom je vidět, že takový projekt spolupráce nespočívá jen ve vidi-
telných výstupech� Pro doplnění se ještě dozvíme, že další řemeslnou částí projektu byla pu-
tovní výstava výrobků ze všech regionů, která se uskutečnila asi na 40 místech jen na území 
sdružení Region Haná� Na Slovensku prý výstavu dokonce zahajoval slovenský ministr země-
dělství� „Bylo to dost náročné� I dodržet v každé obci přesné termíny, příprava výstavy a její 
následné smontování, rozmontování a převoz dál,“ vzpomíná Nela, která organizaci výstavy 
v regionu měla na starosti a pro níž byl tento projekt první zkušeností práce v MAS�

Hudba a folklór
Ale abychom nezapomněli na třetí část projektu, o níž už název sám vypovídá, že se odehrá-

vala hlavně v krojích� Nela Kalábová mně hned vyjmenovává několik akcí, kde se soubory part-
nerských organizací měly možnost předvést: „Využili jsme již stávajících tradičních akcí, jakými 
jsou setkání národů pod Černou věží v Drahanovicích, které právě Region Haná už před čtyřmi 
lety ve spolupráci se slovenskou MAS a čtyřmi slovenskými národopisnými soubory poprvé 
uspořádal, dále malý folklorní festival v Klačanoch a Lidový rok ve Velké Bystřici,“ říká Nela�

Rekapitulace
„Jak jste si v počátku mysleli, že projekt bude vypadat a jak ho nakonec hodnotíte? Co vám 

dal?“ ptám se a jeden po druhém se zamýšlí� „Když projekt odstartoval, ptala jsem se – Kdo 
tohle vymyslel? Tolik aktivit, které zahrnuje, nemůžeme přece zvládnout…,“ vzpomíná Husičková� Na-
konec prý ale i přes náročnost organizace všech akcí nenastal žádný větší problém� A ani při 
vyúčtování� „To díky Nele,“ chválí svou kolegyni Brzák� „Navázala se spousta nových kontak-
tů – mezi sebou i divadla, soubory, výrobci i starostové obcí� To byl hlavní a největší přínos 
projektu� Přátelské vazby� A to všechno opět souvisí s propagací naší činnosti, o níž se dozvě-
dělo mnoho lidí,“ říkají na střídačku Marta Husičková s Jaroslavem Brzákem� 

A co to dalo partnerským MASkám? Odpovědí je mi smích� Prý se to ani nedá popsat a ško-
da, že se tohle v závěru projektu nehodnotí� Přátelství se upevnilo a udržuje i mimo práci MAS� 
„Těšíme se na sebe, pojedeme spolu i na Zemi živitelku, kde budeme mít společný stánek, rozu-
míme si při psaní projektů a organizaci čehokoliv,“ říká Brzák� „A očekáváme, že nám to bude 
podobně dobře fungovat i při projektu věnovanému mladým hasičům,“ končí povídání Brzák�
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Jedeme se podívat do Babic na Olomoucku� Do vesnice, která v roce 2013 vyhrála 
„Oranžovou stuhu“� Pro ty, kdo neví: Tato oranžová stuha je jedním z ocenění, které se 
uděluje v soutěži Vesnice roku, jíž v rámci Programu obnovy venkova pořádají od roku 
1995 Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, ministerstvo pro místní rozvoj a od 
roku 2007 i ministerstvo zemědělství� Cílem této soutěže má být zviditelnění obcí, ve kte-
rých se snaží obyvatelé i samospráva udržovat a rozvíjet společenský život, tradice a po-
dobně� Vítězné obce získávají f inanční odměnu a také různě barevné stuhy� A právě 
Oranžová stuha je za spolupráci obce se zemědělci�

Vesnice je to opravdu pěkná a upravená� Nové chodníky, cesty, zeleň, opravené budovy, 
nechybí herní prvky pro děti� Babice leží tři kilometry západně od Šternberka, žije tady asi 
450 obyvatel� Obec je obklopena i krásnou krajinou se třemi rybníky napájenými z potoka, 
který vytéká z lesa Kamínka� Severovýchodní část katastru je součástí Přírodního parku 
Sovinecko�

Zemědělci pomáhají vesnici s technikou.
Obec opravuje polní cesty a sází zeleň

Soutěž Vesnice roku 2013
Babice – Oranžová stuha v Olomouckém kraji
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Družstvo pomáhá s odklízením sněhu nebo při bourání
Babice se soutěže Vesnice roku účastní od roku 2006 a několik zarámovaných diplomů na 

stěnách v malinké kanceláři u starosty už také visí� Když se obec poprvé přihlásila, získala 
Fulínovu cenu za květinovou výzdobu� Teď poprvé i stuhu� Po dokončení komplexní pozem-
kové úpravy v roce 2008 obec každý rok vysazuje zeleň� „Každý rok komisi zdůrazňujeme, že 
tady vysazujeme zeleň a že se snažíme s každým, kdo je v obci aktivní, spolupracovat,“ říká 
nám starosta Alfons Mynařík� Právě akciová společnost Paseka se sídlem v Babicích je největ-
ším místním zaměstnavatelem a také majitelem techniky, kterou obec například pro zimní 
údržbu postrádá,“ vysvětluje starosta�

Družstvo pomáhá obci nejen při odklízení sněhu, ale také při bouracích pracích či při 
převážení větších nákladů� 

Všude nástěnky…
Rozhlížím se v kanceláři po nástěnkách s fotografiemi a nápisy, které vypovídají o tom, že 

každý rok dojde v Babicích na nějakou rekonstrukci� „Už jsem starý a moc si toho nepamatuji� 
Je to takové mé čtecí zařízení,“ vysvětluje mi starosta se smíchem� Má tam prý nástěnky proto, 
aby mohl vyprávět o aktivitách obce komisi nebo návštěvě jako jsem já� „Když na mě někdo 
vybafne, kdy se v obci opravovala škola, nevěděl bych,“ říká a já hned vidím, že to bylo v roce 
2009� „Za opravu školy i výstavbu kanalizace dodnes splácíme úvěr,“ posteskne si ale starosta�  

Za pět let se vysadilo už 2500 stromů…
Nástěnky mě začínají zajímat� Malá obec a tolik aktivit� Co se to tady všechno udělalo? 

„Každý rok něco� V prvním období se nám hlavně podařilo přesvědčit lidi, aby se zapojili do 
komplexních pozemkových úprav� Z toho žijeme ještě dnes a každý rok vysadíme nějakou ze-
leň� Celkem za těch pět let už asi 2500 stromů a čtyřikrát tolik keřů,“ říká starosta� 

Ferda mravenec a zahradník
Začalo se opravou hasičské zbrojnice a dnes v obci nenajdete dům, který by neměl nový 

„kabát“� Na údržbu má obec dva zaměstnance� „Dva udělají víc práce než jeden a můžeme si 
je dovolit díky tomu, že jako neuvolněný starosta nepobírám plat, ale pouze příspěvek k dů-
chodu� Chlapi jsou moc šikovní� Jeden je takový „Ferda mravenec, práce všeho druhu“, druhý je 
vyučený zahradník,“ chválí je starosta a dodává, že jednoho pracovníka se nyní snaží zaměst-
nat ještě přes úřad práce� „Letos se nám z nich podařilo udělat i zednickou partu� Udělali 
fasádu na kulturním domě� To jsou pak úplně jiné náklady,“ říká� Přes léto dává obec práci 
i brigádníkům� To proto, že je třeba udržovat zeleň, které je tady opravdu dost� Příležitost tak 
o prázdninách dostávají hlavně studenti� Zájem mladých starostu těší�

Dům s chráněnými byty pro mladé i pro staré
Moje oči opět brouzdají po nástěnkách� Vidím, že kromě opravené budovy základní školy 

je tady třeba zajímavá stavba domu s chráněnými byty v roce 2011� „Právě tady se nám opět 
osvědčila spolupráce se zemědělským družstvem� Když jsme zadali stavebním firmám, aby 
udělaly cenovou nabídku na likvidaci stávající stavby, jednalo se o 300 tisícové i milionové 
částky� S pomocí myslivců, hasičů a družstva se nakonec tyto práce udělaly za 50 tisíc� Druž-
stevníci nám pomáhají za cenu pouhých nákladů,“ říká starosta�

Bytový dům měl být původně domovem důchodců� „Nejprve byl problém objekt koupit� 
Poté vznikl projekt na domov důchodců, na jehož stavbu jsme ale nesehnali peníze� Nakonec 
se nám podařilo získat developera, projekt předělat a dům se 14 byty dostavět� Obec vlastní 
šest chráněných bytů pro důchodce� Žijí tam ve shodě, dům je plný,“ uvádí starosta a my se 
ještě dozvídáme, že v roce 2012 kolem domu obec upravila okolí a vytvořila zázemí pro pří-
jemný život s posezením i herními prvky�
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Obec opravuje družstvu polní cesty, 
aby neprojížděli vsí
Téma hovoru se stále točí kolem spo-

lupráce se zemědělským družstvem� „Sna-
žíme se dobře vycházet a myslím, že se nám 

to daří,“ říká starosta s tím, že spolupráce je 
oboustranná� „V současné době opravujeme polní 

cesty v okolí obce� Rekonstrukce polních cest mají 
z obce odvést traktory a další těžké stroje právě zeměděl-

ského družstva v Pasece� Chceme, aby družstvo omezilo jízdy 
technikou přes obec,“ potvrdil� Opravené polní cesty budou také 

osázeny stromy a zelení� Úpravy si vyžádají zhruba 11 milionů korun� „Pro družstvo je to navíc 
i zkratka a nám se uleví od prachu a hluku,“ říká�

Společně s družstvem využívá obec také stavební dvůr, kam mohou lidé vyvážet nepotřeb-
ný stavební materiál či posečenou trávu, kterou poté družstvo likviduje� „Družstvo má v obci 
také jídelnu, kam si řada místních chodí přes týden s rendlíkem,“ dodává ještě starosta�

Každých 14 dní se sejde zastupitelstvo
Obec je v jednáních pružná� Každých 14 dnů zasedá zastupitelstvo� „To proto, že nemáme 

radu� A našich sedm zastupitelů tvoří zároveň zástupci veřejného života v obci: hasičů, soko-
lů, školy a dalších� Tak to tady už deset let chodí� V pátek vyvezou popel a v pondělí máme 
zastupitelstvo,“ přibližuje starosta� Když se neprojednávají akce, které se dotýkají všech, jako 
je třeba výstavba kanalizace, tak moc lidí prý nechodí, ale kdo chce, má možnost� „Díky čas-
tým schůzím umíme všechno rychle schválit nebo projednat� Každý měsíc navíc vydáváme 
čtyřstránkový zpravodaj,“ ukazuje mi jeden z nich starosta� Nikdo z obyvatel nemůže říct, že 
není informován� 

V Babicích mají všechno, co vesnice potřebuje 
V Babicích je všechno, co by správná vesnice měla mít� Dobrou dopravní obslužnost, 

sportovní zázemí, malotřídní školu, která se nejvíc zasluhuje o kulturní život v obci, školku, 
knihovnu, aktivní spolky� „Hlavně seniorklub, hasiče, sokoly, myslivce, ale také šipkaře, hoke-
jisty,“ vyjmenovává starosta� Všechny spolky jsou ale „novodobé“, neboť Babice leží v oblasti 
bývalých Sudet� Ve vesnici jsou i tři hospody� Chybí už jen stavební pozemky pro další bydlení, 
neboť poptávka je zde velká� „Nemám ale za zlé vlastníkům, že nechtějí prodat své pozemky� 
Naopak� Možná díky tomu tady nemáme milionářskou čtvrť, a když se někdo přistěhuje, tak 
rovnou do vesnice,“ říká starosta�

Z pole přestěhovali kříž na místo bývalé kapličky 
Kromě opravených obecních budov dodávají obci pěkný vzhled a dobrý dojem také obno-

vené sakrální památky� „Máme jich asi sedm� Nevýhodou je to, že se tady po válce vyměnilo 
obyvatelstvo, a tak o historii těchto drobných památek moc nevíme� A snad nebudu potres-
taný za to, že jsme z polí mezi Babicemi a Šternberkem převezli zničený kříž do obce, kde jsme 
ho opravili� Bál jsem se, že v poli by opravený dlouho nevydržel,“ říká starosta� Dnes stojí kříž 
před hospodou na místě, kde kdysi bývala kaplička a je u něj i cedulka, která upozorňuje na 
to, že právě v Babicích, v těchto místech, se našla slavná Šternberská madona, jedno z vrchol-
ných děl gotického období� 

Starosta není Babičák. Pochází z Jižní Moravy
Starostou Babic je Alfons Mynařík od roku 2002� A není to Babičák, pochází ze Znojma� 

Profesí prý v životě vystřídal více� Vyučil se sladovníkem, vystudoval elektroniku� Většinu živo-
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ta ale strávil v armádě, kde pracoval u výpočetní techniky� Dnes je důchodce� „Tady se mně 
hodí, že to umím právě s výpočetní technikou� Vtip je v tom, že se všechno jen zmenšilo, ale 
jinak to funguje pořád stejně,“ říká� Co mu dalo třetí volební období ve funkci starosty? „Ne-
mám čas na nemoci, snad ani nestárnu,“ směje se a já musím uznat, že ten vysoký štíhlý muž, 
který letos oslavil sedmdesátku, vypadá opravdu v dobré kondici� „Člověk asi nesmí vypad-
nout z tempa,“ říká�

V září se do Babic sjedou Babičáci z celé republiky i Polska
14� září se v obci uskuteční už 13� setkání Babičáků – tedy zástupců obcí, které nesou název 

Babice� „Sejde se vždycky tak deset obcí� A nyní je toto setkání už dokonce mezinárodní, 
protože čtyři obce toho jména jsou i v Polsku� Celkem víme o 15 a já marně hledám nějaké 
Babice v Chorvatsku,“ směje se starosta� Takové setkání prý přispívá k navázání nových kon-
taktů, kterých pak využívají například i školy� 

MAS? Nejsem příznivcem institucí, které slučují obce i města
V současné době je obec ve sdružení Mikroregion Šternbersko, od roku 2006 také součás-

tí MAS Haná pod Jedovou, která se v současné době transformovala do MAS Šternbersko� 
Jedná se o zatím o jednu z mála nepodpořených MAS z Olomouckého kraje v Programu 
rozvoje venkova� „Nejsem velkým příznivcem institucí, kdy se spojí malé obce s městem� Měs-
to má úplně jiné požadavky a možnosti než obec a proto nemyslím, že to bude šťastné� Vše 
ale záleží na konkrétních lidech� Zažil jsem to při budování společné kanalizace se Šternber-
kem, se kterým ovšem máme jinak dobrou spolupráci,“ říká a jedním dechem dodává: „Když 
se řeklo, že je třeba zaplatit o 100 tisíc víc, pro město to nic neznamenalo, ale pro nás katas-
trofa,“ vzpomíná� 

Nová mateřská škola? Třeba pomůže MAS…
Tak třeba nová MAS pana starostu ještě příjemně překvapí a pomůže při realizaci zrovna 

nejnovějšího záměru přemístit obecní úřad (a musím přiznat, že ty dvě kanceláře jsou opravdu hodně 
malinké) do vedlejší mateřské školy, která by se mohla postavit nová� „Z obecního úřadu by 
vznikl byt� A školku máme plnou a hodila by se ještě jedna třída,“ říká starosta a chválí sym-
patický personál školky, který tvoří dobrou pověst a tím i poptávku� „Jednáme už o koupi 
domu, který by se nám pro tyto účely líbil� Uvidíme, jaké budeme mít finanční možnosti,“ 
říká starosta a já namítám, že možná zrovna z MASky�

S Oranžovou stuhou získá obec 600 tisíc korun
A na závěr třešničku na dort. Kromě Oranžové stuhy, kterou uděluje v soutěži ministerstvo 

zemědělství, získá obec dotaci 600 tisíc korun – což je největ-
ší finanční ohodnocení v rámci Vesnice roku� „Ještě 
nevím, co za to pořídíme� Možná pozemek pro 
novou školku anebo opravíme poslední 
asi 130 metrový úsek cesty� Budeme se 
muset podřídit podmínkám dotace� Urči-
tě si poradíme�“ zamýšlí se starosta�

Obec Babice s přilehlou osadou Egrovem 
se rozkládá na přechodu Hané a Jeseníků, 

jedna třetina pozemků je pahorkovitá a méně úrodná. 
Babice jsou vesnicí velmi starou, původně byly součástí 

šternberského panství. Poprvé se připomínají již v roce 1228.
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MAS v Olomouckém kraji vybraly za pět let programu 
LEADER přes tisíc projektů za 400 milionů korun dotace

Místní akční skupiny z Olomouckého kraje vybraly za pět let realizace jejich Strategických 
plánů LEADER (SPL) ve IV� ose Programu rozvoje venkova (PRV) 1028 projektů za 394 milio-
nů korun dotace� Ne všechny jsou ještě úplně naplněny� Tabulky a přehled projektů ukazují 
stavy podle žádostí o dotaci� Ve skutečnosti se totiž mohla cena například kvůli výběrovým 
řízením snížit a v době zpracování této publikace není vyloučeno, že Ministerstvo zemědělství 
umožní uskutečnit MAS ještě jednu výzvu pro žadatele� Celkem MAS v ČR podpořily 11 473 
projektů za 3,938 miliardy korun�

V Olomouckém kraji nyní působí celkem 16 MAS, z toho 12 získalo podporu z PRV� Jedna 
MAS se sídlem v Olomouckém kraji má většinový přesah do Zlínského kraje, jedna do Jiho-
moravského kraje� Dvě další MAS nad rámec uvedené dvanáctky se sídly v Moravskoslezském 
a Jihomoravském kraji mají pro změnu přesah do Olomouckého kraje� V přehledech jsou 
proto zahrnuty pouze projekty za tento kraj�

Největší zájem měli žadatelé v opatření PRV III�2�1�2� Občanské vybavení a služby, kde 
získalo podporu 377 projektů za 147 milionů korun, tedy 37 % projektů, následované opat-
řením zlepšující vzhled veřejných prostranství III�2�1�1� Obnova a rozvoj vesnic – 171 projektů 
za 77 milionů korun, tedy 16 % projektů a téměř 20% financí�

Projekty obcí získaly 43 % podpory, neziskového sektoru 27 % a podnikatelé 31 %� Veřej-
ná správa uskutečnila nebo může uskutečnit 403 projektů, neziskové organizace a církve 
290 projektů a podnikatelé a zemědělci 335 projektů�

TSu/KH

Projekty LEADER dle MAS:

Název MAS Podpořené 
projekty Dotace Uznatelné 

výdaje

Bystřička 89 31 146 940 41 319 841
Horní Pomoraví 144 60 627 719 86 648 728
Rozvojové partnerství regionu Hranicko 82 44 531 063 74 437 874
Moravská brána 60 29 370 335 38 019 140
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) 98 38 033 331 51 404 224
Partnerství Moštěnka (jen Olomoucký kraj) 44 18 671 968 25 790 778
Na cestě k prosperitě 106 31 696 840 48 452 124
Prostějov venkov 79 33 855 346 49 891 703
Region HANÁ 112 36 718 375 52 453 170
Střední Haná 53 13 778 652 19 379 117
Šumperský venkov 62 18 598 292 25 096 357
Uničovsko 73 27 407 766 45 541 529

Moravský kras (jen Olomoucký kraj) 22 8 689 522 13 353 406

Nízký Jeseník (jen Olomoucký kraj) 4 1 239 129 1 729 772

Celkem Olomoucký kraj 1 028 394 365 278 573 517 763

NUTS Střední Morava 2 148 817 539 881 1 181 011 088

Česká republika 9 508 3 938 565 498 5 284 965 194

Pozn. Názvy MAS jsou zkráceny.
Čísla udávají projekty podle schválené žádosti o dotaci, ne podle výše proplacených výdajů.
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Počet realizovaných projektů LEADER dle opatření PRV:

Opatření Název opatření
Počet 

projektů
Dotace

Uznatelné 
náklady

1111 Modernizace zemědělských podniků 130 50 729 197 115 630 352

1121 Lesnická technika 9 2 448 030 4 899 262

1123 Lesnická infrastruktura 2 1 247 123 1 558 904

1131 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 22 10 074 709 20 149 419

3110 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 4 748 059 1 246 767

3120 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 129 34 848 526 61 437 971

3130 Podpora cestovního ruchu 16 8 293 950 13 445 183

3131 Podpora cestovního ruchu – stezky, rozhledny 13 3 586 616 4 214 413

3132 Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport 40 16 843 767 30 352 545

3211 Obnova a rozvoj vesnic 171 77 310 236 95 036 944

3212 Občanské vybavení a služby 377 146 477 295 176 643 464

3220 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 114 41 604 020 48 748 789

3310 Vzdělávání a informování 1 153 750 153 750
Celkem 1028 394 365 278 573 517 763

Výše dotace a investice dle sektorů:

 
Dotace

Uznatelné 
náklady

% %

Veřejný sektor 169 752 869 208 440 823 43% 36%

Podnikatelský sektor
Podnikatelé 58 442 767 101 409 223 15% 18%
Zemědělci 62 276 686 138 725 331 16% 24%

Neziskový sektor
NNO 77 836 103 94 219 765 20% 16%

Církve 26 056 853 30 722 621 7% 5%
Celkem 394 365 278 573 517 763 100% 100%

Počet realizovaných projektů LEADER dle MAS:

Veřejná 
správa

Podnikatelský sektor Neziskový sektor

Celkem
podnikatel zemědělec

celkem
NNO církve

celkem

abs. % abs. % abs. %

Bystřička 22 25% 26 6 32 36% 30 5 35 39% 89
Horní Pomoraví 45 31% 31 40 71 49% 19 9 28 19% 144
Hranicko 28 34% 16 22 38 46% 16 0 16 20% 82
Moravská brána 40 67% 5 6 11 18% 8 1 9 15% 60
Moravská cesta 45 46% 8 7 15 15% 27 11 38 39% 98
Moštěnka (jen OK) 18 41% 10 4 14 32% 10 2 12 27% 44
Na cestě k prosperitě 42 40% 13 13 26 25% 33 5 38 36% 106
Prostějov venkov 28 35% 19 11 30 38% 16 5 21 27% 79
Region HANÁ 42 38% 13 12 25 22% 37 8 45 40% 112
Střední Haná 28 53% 3 6 9 17% 12 4 16 30% 53
Šumperský venkov 24 39% 21 0 21 34% 13 4 17 27% 62
Uničovsko 33 45% 11 22 33 45% 4 3 7 10% 73
Moravský kras (jen OK) 6 27% 3 6 9 41% 3 4 7 32% 22
Nízký Jeseník (jen OK) 2 50% 1 0 1 25% 1 0 1 25% 4
Celkem 403 41% 180 155 335 32% 229 61 290 28% 1028
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Podpořené projekty MAS Olomouckého kraje v PRV IV.1.2.

Žadatel | Název projektu Realizace / Sídlo
Plánovaná 

dotace
Způsobilé 

výdaje
MAS Bystřička
Agrospol Velká Bystřice s.r.o. | Modernizace sušící technologie na chmel Velká Bystřice 309 360 773 400
Agrospol Velká Bystřice s.r.o. | Modernizace sušící technologie na chmel II Velká Bystřice 412 022 1 030 055
Jaroslava Smékalová | Rekonstrukce střechy zemědělské provozovny Přáslavice 87 978 219 947
Agrospol Velká Bystřice s.r.o. | Obnova strojového parku pořízením traktoru o výkonu nad 75 kW Velká Bystřice 225 000 1 250 000
MARTINA PARTSCHOVÁ | Farma Macek Svésedlice 80 000 160 000
Josef Dragúň | Modernizace výroby slámy Velká Bystřice 194 000 485 000
Martin Zbořil | Dřevěné brikety jako obnovitelný zdroj energie Doloplazy 106 386 177 310
Jan Miklík | Ekologické zpracování odpadu z dřevařské výroby Daskabát 175 017 296 640
Václav Hlaváček | Rekonstrukce prodejny ve Velké Bystřici Velká Bystřice 64 304 107 174
Hana Lexová | Modernizace a rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Doloplazy. Velký Týnec 89 266 148 778
Jana Bordovská | Centrum zakázkové tvorby tiskovin Bystrovany 103 090 171 818
Petr Možíš | Rozvoj podnikání v obci Bukovany – rozšíření nabídky služeb Velká Bystřice 199 664 338 414
Dušan Teplý | Rozšíření autodílny Velká Bystřice 292 775 496 230
SOŠKA-TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. | Modernizace a rozvoj podnikání malé provozovny Velká Bystřice 226 518 377 530
SMĚTAL s.r.o. | Zkvalitnění a rozšíření zázemí stavební firmy Bystrovany 231 103 391 700
Radomír Pajer | Rozšíření prodejny potravin Luční č.p.503, Hlubočky Hlubočky 169 845 283 076
Zbyněk Bajer | Strojní vybavení pro dřevozpracující dílnu – rozšíření služeb Bukovany 298 500 497 500
BLAKE CZ, s.r.o. | Rozvoj společnosti BLAKE CZ, s.r.o. nákupem strojů a stavební techniky Hlubočky 273 136 455 228
Marcela Vydrová | Rozšíření stávající provozovny pedikúry a nabídky poskytovaných služeb Velká Bystřice 208 446 347 411
NICKL STAVBY s.r.o. | Rozvoj podnikání v obci Bukovany – rozšíření nabídky služeb Bukovany 98 118 163 530
Petr Smékal | Modernizace vybavení palírny – rozšíření podnikatelských možností Přáslavice 118 800 198 000
JAROSLAV PAZDERA | Zkvalitnění zázemí firmy Velká Bystřice 356 016 593 361
Martin Zbořil | Stroj k usnadnění a zefektivnění práce drobného podnikatele v oboru truhlářství. Doloplazy 147 420 245 700
JAN ŽÁČEK | Diversifikace činnosti truhlářské provozovny Hlubočky 298 800 498 000
fluxamat, s.r.o. | Pořízení technologie broušení pro rozšíření výroby Velká Bystřice 372 000 620 000
HANA LEXOVÁ | Zkvalitnění základních služeb pro občany Doloplaz Velký Týnec 199 272 337 750
Slavomír Dostálík | Technické vybavení pro zefektivní péče o zeleň a krajinu Daskabát 399 850 727 000
Petr Souček | Vytvoření optimálních podmínek pro provoz cukrárny Velká Bystřice 204 000 340 000
Jiří Vacek | Vybudování dětského hřiště Hlubočky 75 000 125 000
PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s. | SKI PARK HRUBÁ VODA – MOBILITA Hlubočky 297 500 595 000
Newman sport s.r.o. | Newman School – lyžařská a snowboardová škola ve Skiareálu Hlubočky Velký Újezd 78 000 130 000
Jan Stejskal | Vybudování areálu pro šťastné děti a rodiče Tršice 190 203 317 006
Obec Tršice | Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS Tršice 263 097 424 350
Obec Bystrovany | Veřejný rozhlas v obci Bystrovany Bystrovany 362 933 407 790
Obec Doloplazy | Oprava místních komunikací – chodníky Doloplazy 448 650 498 500
Obec Hlubočky | Parkovací stání – odstavná plocha u zdravotního střediska v Mariánském Údolí Hlubočky 444 827 494 253
Obec Tršice | Budiž světlo Tršice 616 463 684 959
Obec Hlubočky | Rekonstrukce schodů Na Výsluní Hlubočky 219 291 243 657
Obec Svésedlice | Lepší cesty pro obec Svésedlice 1 035 015 1 398 669
Obec Bystrovany | Zastávkové přístřešky Bystrovany 202 967 225 519
Město Velká Bystřice | PÁTEŘNÍ RR SPOJ A AKTIVNÍ PRVKY DATOVÉ SÍTĚ Velká Bystřice 138 008 153 343
Obec Bystrovany | Pořízení komunální techniky pro pravidelnou údržbu veřejných prostranství v obci Bystrovany Bystrovany 441 000 490 000
Orel jednota Velká Bystřice | KOMPLEXNÍ VYBAVENÍ MULTIFUNKČNÍHO SÁLU ORLOVNY VE VELKÉ BYSTŘICI Velká Bystřice 346 608 385 121
SK Bukovany o.s. | ZŘÍZENÍ HŘIŠTĚ PRO PLÁŽOVÝ VOLEJBAL. Bukovany 398 640 453 000
Obec Bystrovany | Rekonstrukce dětského sportovního hřiště u základní školy – modernizace Bystrovany 279 876 388 717
Kynologický klub Bystrovany, základní organizace č. 20504 | Rekonstrukce zázemí kynologického klubu Bystrovany Bystrovany 291 040 327 012
Hvězda Město Libavá | Zkvalitnění sportovních podmínek pro občany Města Libavá Libavá 297 118 330 132
Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace 015, Velká Bystřice | Zlepšení podmínek pro volnočasové 
aktivity občanů regionu Bystřička Velká Bystřice 229 710 255 234
Sportovní klub Velká Bystřice | Zkvalitnění zázemí sportovního areálu SK Velká Bystřice Velká Bystřice 616 500 685 000
Tělovýchovná jednota Tršice | Oplocení sportovního areálu TJ Tršice a vybudování dětského koutku Tršice 243 690 270 767
Fotbalový klub Přáslavice | Zpevnění plochy okolo víceúčelového hřiště v Přáslavicích betonovou dlažbou Přáslavice 540 000 600 000
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy o.s. | Rekonstrukce a pořízení krojového vybavení a ozvučení Doloplazy 265 050 294 500
Obec Doloplazy | Vyřešení akustiky v sále kulturního domu obce Doloplazy Doloplazy 213 882 297 059
Fotbalový klub Hlubočky | Rekonstrukce areálu FK Hlubočky 380 700 423 000
Obec Hlubočky | DOKONČENÍ ÚPRAV OKOLÍ ASFALTOVÉHO HŘIŠTĚ HLUBOČKY-MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Hlubočky 173 949 193 277
TJ Sokol Doloplazy | Rekonstrukce objektu šaten a klubovny Doloplazy 496 694 584 346
Obec Přáslavice | Dětský koutek Přáslavice Přáslavice 441 000 490 000
Obec Svésedlice | Projekt obnovy areálu kulturního domu Svésedlice 400 455 444 950
Fotbalový klub Hlubočky | Rekonstrukce areálu FK Hlubočky – II.etapa Hlubočky 378 000 420 000
Sportovní klub Velká Bystřice | Zlepšení zázemí ve sportovním areálu SK Velká Bystřice – II. etapa Velká Bystřice 621 000 690 000
Tenisový klub Hlubočky, o.s. | Zlepšení podmínek pro aktivní a zdravý způsob trávení volného času občany regionu 
Bystřička Hlubočky 859 999 955 555
Obec Doloplazy | Našim dětem pro radost Doloplazy 424 874 472 083
Obec Tršice | Snížení energetické náročnosti školní jídelny Tršice 1 106 605 1 383 257
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Obec Bystrovany | Dokončení Sportovně rekreačního a vzdělávacího areálu Bystrovany Bystrovany 449 489 499 433
Fotbalový klub Hlubočky | Zkvalitnění zázemí areálu FK Hlubočky Hlubočky 634 500 705 000
Město Velká Bystřice | STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MASARYKOVA ZŠ VELKÁ BYSTŘICE 
– I. ETAPA Velká Bystřice 1 121 433 1 246 037
Obec Bukovany | Výměna oken budovy obecního úřadu Bukovany Bukovany 600 300 667 000
Kynologický klub Bystrovany, základní organizace č.20504 | Rekonstrukce zázemí kynologického klubu Bystrovany 
– II. Etapa Bystrovany 382 700 430 000
Sbor dobrovolných hasičů Hlubočky | Modernizace vybavení hasičské zbrojnice Hlubočky 247 001 274 446
Obec Bystrovany | Rekonstrukce povrchu na hřišti v Bystrovanech Bystrovany 262 200 460 000
Tělocvičná jednota Sokol Velká Bystřice | Rekonstrukce sokolovny ve Velké Bystřici Velká Bystřice 292 365 328 500
Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace 015 Velká Bystřice | Zajištění víceúčelového využití klu-
bovny KK pro širší okruh občanů, spolků a škol Regionu Bystřička Velká Bystřice 408 929 470 034
Sportovní klub Velká Bystřice | Zlepšení zázemí ve sportovním areálu SK Velká Bystřice – III. etapa Velká Bystřice 686 139 762 377
SK Bukovany o.s. | Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště Bukovany 233 711 259 679
Tělovýchovná jednota TRŠICE | Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště v Tršicích pro aktivnější využití volného času Tršice 510 320 579 910
Tělovýchovná jednota Sokol Velký Újezd | Oprava zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity TJ Sokol Velký Újezd Velký Újezd 446 850 496 500
Sportovní klub Velká Bystřice | Zlepšení zázemí ve sportovním areálu SK Velká Bystřice – IV. etapa Velká Bystřice 282 601 314 002
Sbor dobrovolných hasičů Svésedlice | Připraveni pomáhat se Svatým Floriánem Svésedlice 363 409 408 325
„Návrat koní do přirozeného prostředí“ | Ranč Posluchov Hlubočky 291 600 324 000
Sportovní klub Velká Bystřice | Rozšíření dětského hřiště a zázemí pro maminky v areálu SK Velká Bystřice 176 400 196 000
TJ Sokol Velký Újezd | Víceúčelové hřiště v podhůří Oderských vrchů Velký Újezd 900 000 1 000 000
Orel jednota Velká Bystřice | Dobudování zázemí pro spolkovou činnost v orlovně ve Velké Bystřici Velká Bystřice 296 851 329 835
Fotbalový klub Hlubočky | Rekonstrukce tréninkového hřiště Hlubočky 700 200 778 000
Obec Tršice | Vacanovický poklad Tršice 394 688 607 213
Římskokatolická farnost Tršice | Kostel Narození Panny Marie – modernizace systému věžních hodin Tršice 170 000 200 000
Římskokatolická farnost Doloplazy | Šetrnější a bezpečnější elektroinstalace farního kostela v Doloplazích Doloplazy 229 870 270 436
Římskokatolická farnost Velká Bystřice | Úprava boční kaple kostela stětí sv.Jana Křtitele ve Velké Bystřici Velká Bystřice 143 992 159 992
Římskokatolická farnost Velká Bystřice | Generální oprava varhan v kostele Stětí sv. Jana Křtitele Velká Bystřice 589 500 655 000
Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké Bystřici | Výměna střešního pláště Husova sboru ve 
Velké Bystřici Velká Bystřice 572 862 636 514
MAS Horní Pomoraví
Alois Mazák | Rekonstrukce a rozšíření hospodářského objektu ekologické farmy MORAVA Bohdíkov 932 200 1 864 400
M A R W I N , v.o.s. | Modernizace zemědělského podniku prostřednictvím výstavby staveb pro skladování krmiva a steliva Hanušovice 465 000 930 000
ZEAS Březná a.s. | Manipulační ohrada pro masný skot s odchytovou uličkou Štíty 200 000 400 000
Pavel Mrázek | Nákup techniky pro údržbu krajiny. Hanušovice 366 000 610 000
ZEAS Březná a.s. | Modernizace technologie ustájení odchovny jalovic Štíty 750 000 1 500 000
Zemědělská společnost Jedlí, a.s. | Pořízení moderní technologie pro manipulaci s krmivem a stelivem Jedlí 360 000 720 000
Vlastimil Jandrt | Přestavba jímek na hnojiště Hanušovice 597 420 1 327 600
Kamila Winterová | Zemědělská technika pro zvyšování živin v půdě Hanušovice 492 000 820 000
Zemědělská společnost Jedlí, a.s. | Pastevní areál pro chov skotu Jedlí 110 500 221 000
ZEAS Březná a.s. | Využití odpadního tepla při chlazení mléka k ohřevu užitkové vody Štíty 320 000 640 000
JIŘÍ JURENKA | Modernizace provozu zemědělské farmy Jakubovice Jakubovice 492 000 820 000
AGRISEN s.r.o. | Přístavba stáje pro chov ovcí Staré Město 743 131 1 327 020
ANTONÍN JONÁK | Dokončení stavby stáje pro ustájení skotu Staré Město 855 000 1 500 000
Přemysl Čech | Strojní vybavení pro zpracování a logistiku surovin pro výrobu biomasy. Postřelmov 199 600 499 000
JAN ŠVÉDA | Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu Štíty 348 000 580 000
Dubická zemědělská a.s. | Modernizace linky pořízením stroje na manipulaci s balíky sena a slámy Dubicko 280 000 700 000
MARTINA ČECHOVÁ | Technologické zázemí pro chov ovcí a koní Postřelmov 200 000 500 000
JAN BERKA | Pastevní areál pro skot a ovce Leština 157 500 315 000
AGRISEN s.r.o. | Pastevní areál Nová Seninka Staré Město 596 088 993 480
VLASTIMIL JANDRT | Zemědělská technika zaměřená na zlepšení kvality zem.produktů a technologie pro zpracování 
biomasy Hanušovice 198 450 441 000
PŘEMYSL ČECH | Polní plecí brány na ekofarmě. Postřelmov 156 000 390 000
EVA HALENKOVÁ | Instalace boxů pro chov koní v Chrasticích Hlavní město Praha 200 000 400 000
JAN MATĚJÍČEK | Rozmetadlo chlévské mrvy a fixační klec pro skot Šumperk 400 000 800 000
PAVEL KROBOT | Modernizace farmy Krobot Písařov Písařov 195 000 390 000
AGROMONT SERVIS, s.r.o. | Nákup techniky pro zpracování dřevní biomasy Hanušovice 399 600 666 000
AGRISEN s.r.o. | Nákup zařízení na údržbu travních porostů pro ekofarmu AGRISEN Staré Město 196 800 328 000
FRANTIŠEK DIVIŠ | Smykový nakladač a fixační klec pro ekofarmu Komňátka Bohdíkov 380 000 760 000
Michal Hrdlička | Rozvoj vybavení a zázemí pro výrobu ovčích a kravských sýrů Brníčko 72 500 145 000
JOSEF KLIMEŠ | Inovace provozu řeznictví a uzenářství Klimeš Bušín Bušín 347 500 695 000
Dubická zemědělská a.s. | Nová technologie do výrobny masných výrobků Dubicko 130 000 260 000
Designfoods s.r.o. | Zvýšení výrobní kapacity výrobny sterilovaných delikates Zábřeh 168 000 336 000
M A R W I N , v.o.s. | Porážka a zpracování masa Hanušovice 500 000 1 000 000
M A R W I N , v.o.s. | Investiční vybavení jatek ve Vysokých Žibřidovicích Hanušovice 180 500 361 000
Zemědělská společnost Jedlí, a.s. | Míchárna krmných směsí pro skot Jedlí 310 000 620 000
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. | Zpracování produktů bezlepkové výroby PRO-BIO Staré Město Staré Město 490 081 980 162
MICHAL HRDLIČKA | Profesionalizace a vytvoření zázemí pro výrobu zrajících sýrů Brníčko 77 500 155 000
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Agrodružstvo Zábřeh | Modernizace masné výroby. Zábřeh 499 500 999 000
Designfoods s.r.o. | Rozšíření výrobny zpracování ovoce Zábřeh 190 000 380 000
Dubická zemědělská a.s. | Investice do vybavení výrobny masných výrobků ve společnosti Dubická zemědělská a.s. Dubicko 110 000 220 000
JOSEF KLIMEŠ | Udírenská komora pro řeznictví a uzenářství Klimeš Bušín Bušín 482 500 965 000
Lubomír Jelínek | Rozvoj řemeslné výroby – Lubomír Jelínek Hanušovice 300 000 500 000
Miroslav Lysák | Zřízení stolárny ve Starém Městě – nákup strojů a vybavení stolařské dílny Staré Město 282 253 470 423
Josef Přibyl | Nákup programu FeatureMILL 3D a vybavení dílny Postřelmov 299 745 499 575
Radek Mičík | Rozvoj specifické truhlářské dílny v obci Kopřivná Kopřivná 130 920 218 200
Martin Hoplíček | Rekonstrukce a modernizace sklenářství Zábřeh 297 000 495 000
Pavel Chamlar | Využití odpadu z truhlářské výroby – pořízení briketovacího lisu Jedlí 213 600 356 000
Petr Pospíšil | Pořízení briketovacího stroje na zpracování odpadu z truhlářské dílny Jedlí 153 600 256 000
Robert Uherko | Hydraulické tabulové nůžky pro zámečnickou dílnu Bušín 300 000 500 000
Karel Svoboda | Energetiké úspory na objektu stolárny Malá Morava 249 433 498 866
RADEK MIČÍK | Moderní stroj pro rozvoj truhlářské výroby Kopřivná 126 000 210 000
JPMB Technology s.r.o. | Zkvalitnění výrobního procesu zakoupením CNC soustruhu Hlavní město Praha 500 000 1 000 000
ROBERT UHERKO | CNC fréza Bušín 500 000 1 000 000
Pavel Kopřiva | Přístavba dílny uměleckého kovářství a zámečnictví Kopřiva Mohelnice 297 000 495 000
Vít Komárek | Vybavení servisního IT centra Zábřeh 241 800 403 000
Rudolf Halfar | Modernizace autoservisu Halfar Hanušovice 216 112 360 188
Josef Diňa | Hydraulické nůžky Hanušovice 300 000 500 000
Milan Pospíšil | Štípač na dříví pro pěstitelskou pálenici Jakubovice 240 000 400 000
Vojtěch Krejčí | Modernizace provozu truhlářské dílny Hanušovice Postřelmov 150 000 250 000
Milan Nezbeda | Rozvoj podniku Postřelmov 300 000 500 000
Božena Kvapilíková | Modernizace servisní dílny pro opravy požární techniky Vyšehoří 300 000 500 000
IT Comp Vít Komárek s.r.o. | Pořízení vybavení IT centra 180 000 300 000
PETR ŠTEFEK | Autoopravna Kopřivná – modernizace Hanušovice 246 000 410 000
Penzion Zámeček s.r.o. | Modernizace ubytovacího zařízení Penzion Zámeček Malá Morava 380 388 633 980
Pavel Mrázek | Vybudování ubytovací kapacity na farmě ve Vysokých Žibřidovicích Hanušovice 1 192 800 1 988 000
Centrum volného času Bozeňov o.s. | Zážitková herní stezka pro prarodiče a jejich vnoučátka Zábřeh 403 380 498 000
JARMILA JUŘÍČKOVÁ | Naučná stezka Hynčice pod Sušinou Staré Město 800 000 888 889
Vlastimil Jandrt | Stavební úpravy administrativní a sociální budovy pro účely ubytování v soukromí Hanušovice 493 500 1 175 000
Jan Kubíček | Zhotovení palubkového obkladu vnějších obvodových stěn a zábradlí na penzionu Horizont Janoušov Janoušov 433 800 723 000
KRALIČÁK s.r.o. | Vybavení plochy pro sportovní vyžití Olomouc 453 600 756 000
Apartmány Stříbrnice s.r.o. | Apartmány Stříbrnice Zábřeh 600 000 1 000 000
EKO servis Zábřeh s.r.o. | Revitalizace sportovního a zážitkového vybavení pro Plavecký areál Zábřeh Zábřeh 145 784 364 460
Heroltická, s.r.o. | Rozšíření kapacity ubytování a vybudování sauny v Herolticích Brno 600 000 1 000 000
Centrum volného času Bozeňov o.s. | Půjčovna netradičního sportovního vybavení a her Dolní Bušínov Zábřeh 86 220 143 700
Obec Jestřebí | Jestřebí – malebná vesnička plná zeleně Jestřebí 686 376 762 640
Obec Rájec | Revitalizace prostranství „U Antoníčka“ a nákup komunální techniky Rájec 234 090 260 100
Spolek Metoděj, o.s. | Zahrada znovu živá Zábřeh 375 081 416 757
Obec Lesnice | Revitalizace centra obce Lesnice Lesnice 850 000 944 445
Obec Dubicko | Úpravy veřejného prostranství v obci Dubicko Dubicko 445 600 557 000
Obec Horní Studénky | Nová autobusová zastávka a revitalizace okolí Horní Studénky 704 684 869 981
Obec Dubicko | Mobiliář ve středu obce – autobusové zastávky a informační skříňky Dubicko 382 140 424 600
Město Hanušovice | Veřejná prostranství v Hanušovicích Hanušovice 499 239 624 049
Obec Sudkov | Veřejný park s doplněním herních prvků Sudkov 249 959 277 733
Obec Hrabová | Revitalizace veřejných prostranství v obci Hrabová Hrabová 247 590 275 100
Město Štíty | Veřejná prostranství a autobusové zastávky města Štíty Štíty 214 200 238 000
Obec Janoušov | Úprava prostranství a zhotovení oplocení k pomníku padlých Janoušov 221 400 246 000
Obec Ruda nad Moravou | Rekonstrukce koupaliště v Rudě nad Moravou Ruda nad Moravou 1 800 000 2 000 000
Obec Bohdíkov | Rekonstrukce KD Bohdíkov Bohdíkov 947 751 1 053 057
Charita Zábřeh | Víceúčelové využití Charitního domu sv. Barbory Zábřeh 479 468 532 743
Obec Jindřichov | Rekonstrukce sociálního zařízení víceúčelového objektu v Jindřichově Jindřichov 1 157 121 1 285 690
Obec Rájec | Energetické úspory ve školní jídelně Rájec Rájec 310 656 345 174
Orel Jednota Rovensko | Rekonstrukce Orlovny – energetické úspory Rovensko 1 800 000 2 000 000
Alienteam.cz – klub volného času, o.s. | Víceúčelová sportovní plocha pro obyvatele Malé Moravy Malá Morava 360 000 400 000
Obec Branná | Vybudování lanového centra v Branné Branná 873 000 970 000
Obec Olšany | Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Olšany Olšany 287 566 319 518
Obec Kolšov | Modernizace objektu kulturního domu a obecního úřadu v Kolšově Kolšov 1 645 254 1 828 060
Sbor dobrovolných hasičů Bušín | Párty stan s vybavením pro spolkové aktivity SDH Bušín Bušín 99 000 110 000
Obec Bušín | Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy Bušín Bušín 1 156 631 1 285 146
Obec Kopřivná | Dětský koutek Kopřivná Kopřivná 214 067 237 853
Obec Jedlí | Rekonstrukce kulturního domu v Jedlí Jedlí 273 798 304 220
Alienteam.cz – klub volného času, o.s. | Plocha pro volnočasové aktivity v obci Malá Morava Malá Morava 200 700 223 000
Obec Malá Morava | Herní prvky do MŠ Malá Morava Malá Morava 229 500 255 000
Spolek Metoděj, o.s. | Revitalizace zázemí pro občerstvovací služby Katolického domu Zábřeh Zábřeh 679 815 755 351
Město Staré Město | Výměna kotle, oken a dveří v budově č.106 ZŠ a MŠ Staré Město Staré Město 779 402 974 253
Město Hanušovice | Přístavba a stavební úpravy tělocvičny Základní školy v Hanušovicích Hanušovice 464 183 515 759
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Obec Ruda nad Moravou | Zázemí pro děti i komunitní život v místní části Hrabenov Ruda nad Moravou 238 050 264 500
Obec Bratrušov | Rekonstrukce kulturního domu v Bratrušově Bratrušov 1 101 634 1 551 598
Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace | Obnova zahrady v mateřské škole 
Olšany Olšany 144 000 160 000
Základní škola a Mateřská škola Rájec, okres Šumperk, příspěvková organizace | Dětské hřiště a komunitní život 
v obci Rájec Rájec 249 999 277 777
Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace | Dětské hřiště ZŠ a MŠ Bušín Bušín 249 930 277 700
Tělocvičná jednota SOKOL Dubicko | Vybudování společenské místnosti – klubovny v sokolovně Dubicko 247 500 275 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Ruda nad Moravou | Obnova a dovybavení materiálu pro organizaci 
Junák, středisko Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou 212 400 236 000
Technické sporty Břeclav | Rekonstrukce klubových a společenských prostor v obci Šléglov Břeclav 248 400 276 000
Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace | Fit program Lukavice 180 000 200 000
Obec Hoštejn | Rekonstrukce dětského hřiště v Hoštejně Hoštejn 251 248 279 165
Město Staré Město | Digitalizace kina ve Starém Městě Staré Město 233 550 259 500
Obec Vyšehoří | Rekonstrukce a modernizace KD Vyšehoří Vyšehoří 450 000 500 000
Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace | Dětské hřiště ZŠ a MŠ Bratrušov Bratrušov 197 100 219 000
Komunitní škola Hrabová | Objekt environmentální učebny v Hrabové Hrabová 450 000 500 000
Fotbalový club Dubicko | Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí fotbalového klubu. Dubicko 401 400 446 000
Obec Bušín | Rekonstrukce KD Bušín – I.etapa Bušín 450 000 500 000
Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace | Multifunkční prostor pro děti 
i komunitní život v Hrabenově Ruda nad Moravou 346 500 385 000
Tělocvičná jednota Dubicko | Rekonstrukce podlahy velkého sálu v Sokolovně Dubicko 350 000 500 000
Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk | Škola radosti, hravosti a bezpečí – venkovní tělocvična Staré Město 182 700 203 000
„Kouzelné fazolky“ | S chutí do toho Lukavice 71 100 79 000
Obec Brníčko | Statické zabezpečení zdiva středověkého hradu Brníčko Brníčko 843 308 937 009
Římskokatolická farnost Zvole u Zábřehu | Oprava kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí Zvole 1 743 520 1 937 245
Obec Olšany | Rekonstrukce pískovcových křížů v obci Olšany a místní části Klášterec Olšany 213 693 237 437
Tvrz Nemile u Zábřeha | Vybavení výstavní expozice kulturní památky Tvrz v Nemili Nemile 127 448 141 609
Obec Branná | Program regenerace městské památkové zóny v Branné Branná 108 000 120 000
Obec Hrabová | Zřízení regionálního muzea v obci Hrabová Hrabová 746 164 829 072
Obec Jedlí | Rekonstrukce kamenného kříže – Jedlí Jedlí 115 560 128 401
Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou | Obnova fasády a reliéfu kostela svatého Vavřince v Rudě nad Moravou Ruda nad Moravou 1 800 000 2 000 000
Klub vojenské historie Kralka, o.s. | Revitalizace Muzea čs. opevnění K-S 5 „U potoka“ Kuřim 477 000 530 000
Římskokatolická farnost Jedlí | Rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí Jedlí 629 568 699 520
Římskokatolická farnost Hoštejn | Rekonstrukce fary v Hoštejně Hoštejn 404 487 449 430
Římskokatolická farnost Bohdíkov | Nové lavice pro kostel Sv. Petra a Pavla v Bohdíkov Bohdíkov 503 256 645 200
Římskokatolická farnost Jedlí | Dokončení rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí Jedlí 180 000 200 000
Město Štíty | Komplexní revitalizace pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého Štíty 347 978 386 643
Obec Zborov | Obnova kamenného kříže v obci Zborov Zborov 180 000 200 000
Obec Malá Morava | Obnova kalvárie na Malé Moravě Malá Morava 168 300 187 000
Klub vojenské historie Kralka, o. s. | Muzeum opevnění K-S 5 – ekologický a bezpečný provoz Kuřim 408 600 454 000
Římskokatolická farnost Lesnice | Oprava a nátěr fasády, vnitřní výmalba na kostele v Brníčku Lesnice 342 000 380 000
Římskokatolická farnost Postřelmov | Výměna břidlicové krytiny a oprava dřevěné střešní konstrukce farního koste-
la v Postřelmově Postřelmov 450 000 500 000
K.R.A.P. o.s. Klub pro rozvoj aktivního Pomoraví | Příklady táhnou Hanušovice 153 750 153 750
MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko
Zemědělské družstvo Partutovice | Modernizace technologie dojírny Partutovice Partutovice 1 000 000 2 000 000
ALOIS ONDROUŠEK | Hala pro výkrm drůbeže Horní Újezd 1 000 000 2 000 000
Zemědělské družstvo Partutovice | Sklad brambor v Zemědělském družstvu Partutovice Partutovice 1 000 000 2 000 000
Alois Ondroušek | Technologie sušárny zrnin Horní Újezd 700 000 2 000 000
Zemědělské družstvo Partutovice | Rekonstrukce váhy a pořízení stroje pro zastýlání Partutovice 551 700 1 226 000
Skalagro, a.s. | Modernizace posklizňové linky ve společnosti Skalagro, a.s. – 1. etapa Skalička 385 000 1 100 000
Statky Potštát, a.s. | Tažený postřikovač pro ochranu rostlin Potštát 337 500 750 000
Lucie Andrýsková | Pořízení nového lisu Hranice 346 500 770 000
Marie Čočková | Pořízení zemědělské techniky Střítež nad Ludinou 202 500 450 000
ROSTISLAV KOZLOVSKÝ | Pořízení přesného secího stroje s přihnojením Býškovice 230 965 659 900
Zemědělské družstvo Partutovice | Rekonstrukce skladové haly a pořízení traktorového návěsu Partutovice 567 000 1 260 000
ZDEŇKA HORNÍKOVÁ | Rekonstrukce technologie dojírny a pořízení traktoru Hustopeče n. Bečvou 322 000 920 000
ALOIS ONDROUŠEK | Pořízení secí zemědělské techniky Horní Újezd 420 000 1 200 000
EDUARD KOZÁK | Obnova zemědělské techniky Bělotín 143 850 411 000
LUBOMÍR HOLČÁK | Nákup stroje pro zemědělskou výrobu – kombinace lis s variabilní komorou a baličkou Jindřichov 228 000 1 200 000
Obec Teplice nad Bečvou | Nákup techniky pro údržbu lesů v Teplicích n. B. Teplice nad Bečvou 348 174 696 348
Arnošt Hradil | Ze smetí cenná surovina Provodovice 675 000 1 350 000
Pavel Kubíček | Moderní a šetrné hospodaření v lese Jindřichov 432 780 865 560
Vlastimil Suchánek | Pořízení lesnické techniky pro zajištění produkce štěpky Jezernice 365 000 730 000
Městys Hustopeče nad Bečvou | Cesta jako žádná ze sta Hustopeče n. Bečvou 834 147 1 042 684
Obec Bělotín | „Cestou necestou – oprava komunikace Nejdek“ Bělotín 412 976 516 220
Zdeňka Horníková | Zdraví, sílu najdeš v sýru. Hustopeče n. Bečvou 1 000 000 2 000 000
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Oldřich Kubeša | Technologie pro masnou výrobu. Malhotice 1 000 000 2 000 000
Eduard Kozák | Sušárna ovoce Lučice Bělotín 795 000 1 590 000
Zdeňka Horníková | Rozšíření technologie Malá mlékárna Hustopeče n. Bečvou 612 500 1 225 000
VT HRANICE s.r.o. | Vzorková prodejna alternativního vytápění – Hranice Hranice 770 369 1 400 672
Jaromír Vozák | Modernizace sklenářství Skalička 481 250 875 000
ORSÁG STAVBY s.r.o. | Zázemí firmy Orság stavby s.r.o. Horní Újezd 722 897 1 314 359
Tomáš Lesák | Rekonstrukce dílny a rozšíření strojového vybavení. Býškovice 361 350 657 000
SARGÁNEK kuchyně a interiéry s.r.o. | ROZVOJ PROGRAMOVÉHO ZÁZEMÍ FIRMY – NÁKUP MODERNÍHO VIZUALI-
ZAČNÍHO A PROJEKČNÍHO SOFTWARU A ZAŘÍZENÍ Hranice 269 435 489 883
PENZION OSTRAVANKA, s.r.o. | Modernizace penzionu Ostravanka Teplice nad Bečvou 350 049 583 415
Marcela Tomášová | Dobudování doplňkové infrastruktury ubytovacího zařízení Všechovice 492 213 820 355
Sportovní klub Hranice s.r.o. | Rekonstrukce sportovního areálu v Teplicích nad Bečvou Hranice 1 200 000 2 000 000
PENZION OSTRAVANKA, s.r.o. | Rekonstrukce recepce penzionu Teplice nad Bečvou 261 600 436 000
Areál pohoda Loučky s.r.o. | Rekonstrukce Ubytovny a hospůdky U Hájku na cykloubytovnu Hustopeče n. Bečvou 831 971 1 386 619
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hranice | Včelí naučná stezka Hranice 128 826 143 140
Hranická rozvojová agentura, z.s. | Hipostezka na Potštátsku Hranice 369 000 410 000
JIŘÍ ŠEBELA | Rozšíření služeb ve sportovně relaxačním centru BSS Club Hranice Mikulůvka 512 476 931 775
GOLF CLUB Radíkov | Zlepšení služeb GOLF CLUB Radíkov Radíkov 161 304 293 280
KARLA VLASÁKOVÁ | Rekonstrukce koupelen a okenic penzionu Franz Josef Hranice 603 350 1 097 000
MILENA ANDRÝSOVÁ | Víceúčelové sportovní hřiště Lipná Černotín 432 904 787 099
Sportovní klub Hranice s.r.o. | Modernizace sportovního areálu v Teplicích a rozšíření tenisové haly o badminton Hranice 700 000 1 400 000
Hranická rozvojová agentura, z.s. | IC Moravská brána – půjčovna kol a koloběžek Hranice 162 357 405 894
GOLF CLUB Radíkov | GOLF CLUB Radíkov zvyšuje kvalitu služeb Radíkov 491 007 892 740
Pavla Rudolfová | Tenisový areál Pavly Rudolfové kráčí do Evropy Hranice 667 700 1 214 000
TJ Slovan Hranice, tenisový oddíl | Přístavba tenisové haly v Hranicích Hranice 900 000 1 500 000
MARCELA TOMÁŠOVÁ | Zkvalitnění a rozšíření zázemí ubytovacího zařízení Všechovice 115 500 210 000
Obec Opatovice | Úprava veřejné zeleně v Opatovicích Opatovice 394 554 493 193
Obec Ústí | Úprava veřejného prostranství v okolí kostela Ústí 396 106 495 133
Obec Rouské | Úprava návsi obce Rouské I. etapa Rouské 674 184 842 731
Obec Horní Újezd | Obnova autobusové zastávky v obci Horní Újezd Horní Újezd 196 512 245 640
Obec Paršovice | Obnova veřejných prostranství v obci Paršovice Paršovice 144 241 180 302
Obec Opatovice | Obnova autobusové zastávky v Opatovicích Opatovice 145 790 182 238
Obec Všechovice | Zelené Všechovice Všechovice 524 125 655 157
Obec Teplice nad Bečvou | Revitalizace veřejného prostranství pod školkou Teplice nad Bečvou 389 020 486 275
Obec Partutovice | Veřejné prostranství u hřbitova Partutovice 732 498 915 623
Obec Skalička | Revitalizace hřbitova ve Skaličce Skalička 584 272 730 341
Obec Horní Újezd | Obnova veřejných prostranství v obci Horní Újezd Horní Újezd 344 062 458 750
Sportovní klub Všechovice, o.s. | Zelené Všechovice II Všechovice 652 500 870 000
Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou o. s. | Přestavba bývalé kotelny v budově kulturního domu na multifunkční 
zkušebnu pro hudební spolky Hustopeče n. Bečvou 282 618 353 273
Obec Dolní Těšice | Ať se máme kde scházet aneb víceúčelový dům Dolní Těšice 1 010 117 1 262 647
Obec Klokočí | Kultrurně-společenské centrum obce Klokočí Klokočí 162 159 202 699
Obec Horní Újezd | Vybudování zázemí sportovního areálu Horní Újezd 563 892 704 865
OBEC SKALIČKA | INFRASTRUKTURA PRO SPOLKOVÝ ŽIVOT A SPORT VE SKALIČCE Skalička 775 378 994 075
Aeroklub Hranice | Dejme Hranicku křídla Hranice 900 000 1 125 000
Obec Špičky | Špičkové centrum volnočasových aktivit ve Špičkách Špičky 823 010 1 028 763
Obec Rakov | Obnova výletiště – centra pro venkovní spolkový, kulturně-společenský a sportovní život v obci Rakov Rakov 545 041 681 302
TJ TATRAN Všechovice | Modernizace tribuny, šaten a sociálního zařízení – 1. a 2. etapa Všechovice 580 958 726 198
Obec Býškovice | Nové hřiště v požární nádrži Býškovice 597 683 756 561
Město Hranice | A co děti? Mají si kde hrát? – vybudování dětského hřiště Drahotuše Hranice 640 884 801 106
Obec Radíkov | Nová knihovna a klubovna v Radíkově Radíkov 322 480 403 100
Obec Střítež nad Ludinou | Víceúčelový volnočasový areál Střítež nad Ludinou 461 781 577 227
Za našimi humny, o.p.s. | Obnova a rozšíření zázemí venkovního víceúčelového areálu v Rouském Rouské 953 190 1 270 920
Obec Všechovice | Zázemí kulturního domu a nová klubová místnost Všechovice 458 250 611 000
Obec Bělotín | ZEWL HOUSE BĚLOTÍN Bělotín 686 640 915 521
Tělovýchovná jednota TATRAN VŠECHOVICE | Streetpark Všechovice Všechovice 750 000 1 000 000
Za našimi humny, o.p.s. | Víceúčelové hřiště v Rouském Rouské 750 000 1 000 000
Tělovýchovná jednota Býškovice | Obnova areálu TJ Býškovice Býškovice 750 000 1 000 000
Tělocvičná jednota SOKOL Hranice | Realizace venkovního seřadiště s vyznačením značek a venkovních posilovacích strojů Hranice 359 250 479 000
o. s. „Klubko Malhotice“ | Víceúčelové hřiště v Malhoticích Malhotice 750 000 1 000 000
Obec Střítež nad Ludinou | Rozšíření víceúčelového areálu o univerzální hřiště Střítež nad Ludinou 583 980 778 640
Obec Bělotín | Obnova výletiště Kunčice Bělotín 749 738 999 651
MAS MORAVSKÁ BRÁNA (dříve Záhoří-Bečva) 
Eliška Malíková | Porodna prasnic – porodní kotce s ohrádkami včetně vybavení Osek nad Bečvou 127 780 319 450
Jiří Složil | Pořízení kolového nakladače Oldřichov 500 000 1 000 000
Agrochov Jezernice, a.s. | Nákup univerzálního nakladače Jezernice 273 160 682 900
Jiří Složil | Nákup postřikovače a baličky Oldřichov 500 000 1 000 000
VĚRA ZAPLETALOVÁ | Nákup zemědělských strojů Osek nad Bečvou 245 000 490 000
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VÍTĚZSLAV BENEŠ | Nákup postřikovače Tučín 169 320 498 000
Obec Hradčany | Pořízení drtiče větví pro prvotní zpracování dřevní hmoty Hradčany 38 400 80 000
Obec Osek nad Bečvou | Malotraktor s nástavbou pro práci v lese Osek nad Bečvou 250 000 500 000
Obec Prosenice | STROJ PRO ÚDRŽBU LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI PROSENICE Prosenice 91 735 183 471
Zdeněk Dohnal | Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk Dohnal – I.etapa Osek nad Bečvou 381 780 707 000
TAXLES, s.r.o. | Pořízení plotru pro další rozvoj firmy TAXLES, s.r.o. Výkleky 130 680 242 000
ONDŘEJ HAVLÍK | Dobré zprávy pro záhorské vesnice: nový produkční digitální tiskový stroj Olomouc 160 480 272 000
ROSTISLAV ŠINDLER | Nová truhlářská dílna – 2.etapa Lipník nad Bečvou 436 140 807 667
Michal Pospíšil | Zakoupení pásového minidumpera k rozšíření možností uplatnění stavební firmy Tučín 159 570 295 500
Obec Horní Nětčice | Obnova veřejného prostranství u sportovního areálu a u Zelového Horní Nětčice 208 957 248 759
Obec Soběchleby | Revitalizace veřejných prostranství U garáží, Pod garážemi a Ke kořenové čistírně Soběchleby 1 407 914 1 676 089
Obec Osek nad Bečvou | Revitalizace „Hliníky“ Osek nad Bečvou 800 000 952 381
Obec Týn nad Bečvou | Obnova veřejného prostranství v ulici Na Chodníku Týn nad Bečvou 1 073 903 1 278 457
Obec Oprostovice | ZASTÁVKA BUS – PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCÍ Oprostovice 146 218 174 070
Obec Dolní Nětčice | Čtvrtá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Dolní Nětčice Dolní Nětčice 889 279 1 058 666
Obec Radvanice | Revitalizace obce Radvanice Radvanice 718 200 855 000
Obec Pavlovice u Přerova | Hezká veřejná prostranství – spokojenost občanů obce Pavlovice u Přerova Pavlovice u Přerova 839 160 999 000
Obec Buk | Revitalizace veřejných prostranství obce Buk Buk 823 200 980 000
Obec Jezernice | Obnova místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu přes potok a přilehlého veřej. prostranství Jezernice 840 000 1 000 000
Obec Oprostovice | Obnova zeleně u obecního úřadu v obci Oprostovice – návrh revitalizace Oprostovice 89 653 106 730
Obec Grymov | Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov Grymov 247 398 298 070
Obec Sobíšky | Sobíšky – atraktivnější místo pro život Sobíšky 840 000 1 000 000
Obec Radslavice | Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice Radslavice 805 892 959 396
Obec Pavlovice u Přerova | Obnova objektu 1.stupně ZŠ v Pavlovicích u Přerova Pavlovice u Přerova 1 605 959 1 911 856
Římskokatolická farnost Pavlovice u Přerova | STODOLA – MÍSTO, KDE TO ŽIJE! Pavlovice u Přerova 467 040 556 000
Obec Radslavice | Stavební úpravy a přístavba střelnice v Radslavicích Radslavice 606 767 722 342
Obec Radotín | Zřízení multifunkčních místností na OÚ Radotín Radotín 283 500 337 500
TJ Sokol Týn nad Bečvou | Rekonstrukce Sokolovny v Týně nad Bečvou Týn nad Bečvou 899 640 999 600
Obec Lazníky | Obnova víceúčelového zařízení Sokolovna Lazníky, I.etapa Lazníky 462 693 550 826
Záhoří, o.s. | Oživení tradic Záhoří – místní partnerství pro rozvoj obce Veselíčko a regionu lipenského Záhoří Veselíčko 145 200 165 000
Obec Osek nad Bečvou | Rekonstrukce požární zbrojnice Osek nad Bečvou 418 256 497 924
Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Újezd | NOVÉ ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ A SPOLKOVÉ AKTIVITY V OBCI DOLNÍ ÚJEZD Dolní Újezd 283 020 318 000
Obec Soběchleby | OPRAVA ZÁZEMÍ KD SOBĚCHLEBY 2011 Soběchleby 604 576 719 734
Obec Tučín | Vytápění víceúčelové budovy – centrum volného času Tučín 839 877 999 854
Obec Týn nad Bečvou | Úprava školního dvora základní školy v Týně nad Bečvou Týn nad Bečvou 839 160 999 000
Centrum pro rodinu Ráj o.s. | HROU A POHYBEM – NUDIT SE NEBUDEM Pavlovice u Přerova 343 896 409 400
Obec Dolní Újezd | Modernizace Kulturního domu v Dolním Újezdě Dolní Újezd 828 240 986 000
Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice | Vybavení školní kuchyně v ZŠ a SMŠ Radslavice Radslavice 840 000 1 000 000
Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby | Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby Soběchleby 806 430 960 036
Obec Žákovice | Úprava areálu výletiště v Žákovicích Žákovice 172 411 205 252
Mateřská škola Buk | Revitalizace areálu mateřské školy v obci Buk Buk 607 206 722 865
Obec Lhota | Kulturní dům včetně hasičské zbrojnice Lhota – výměna oken a dveří Lhota 376 601 448 335
Obec Hlinsko | HLINSKO – STAVEBNÍ ÚPRAVY A NADSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY NA SPORTOVNĚ KULTURNÍ 
CENTRUM Hlinsko 840 000 1 000 000
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace | Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby Soběchleby 355 475 423 185
Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko | Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení Veselíčko 198 240 236 000
T.J. Žákovice | Obnova šaten TJ Žákovice Žákovice 244 608 291 200
Obec Sušice | Obnova Domu zahrádkářů Sušice 637 019 758 356
Obec Lhota | Obnova Kamenného kříže z roku 1868 a Památníku padlých v obci Lhota Lhota 179 902 214 170
Obec Veselíčko | „Obnova vodní plochy v zámeckém parku“ Veselíčko 562 483 703 104
Obec Radslavice | Restaurování sochy Panny Marie a sochy Marie Magdalény Radslavice 225 624 268 600
Obec Lhota | Obnova sousoší Cyrila a Metoděje v obci Lhota Lhota 237 468 282 700
Záhoří, o.s. | Oživení tradic Záhoří – nové hudební album folklorního souboru Záhorská muzika Veselíčko 140 800 160 000
Obec Oldřichov | Obnova kaple sv. Filipa a Jakuba v Oldřichově Oldřichov 193 021 229 787
Obec Veselíčko | Muzeum Záhoří Veselíčko 485 919 747 568
Obec Pavlovice u Přerova | Obnova kaple v Prusínkách Pavlovice u Přerova 445 485 530 340
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)
Petr Hajduček | Chladírna pro skladování ovoce a školkařských výpěstků Skrbeň 231 206 578 017
Ladislav Kubálek | Nákup techniky na zpracování biomasy Litovel 197 079 328 466
Pavlína Přecechtělová | Začínám podnikat a efektivně využívám biomasu Luká 223 344 372 240
Jan Holub s.r.o. | Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků ovocných a okrasných rostlin. Bouzov 302 500 605 000
ROBERT NĚMEC | Robert Němec, Savín – pořízení zemědělské techniky Litovel 520 000 1 300 000
Zemědělské družstvo Unčovice | Pořízení zametače k traktoru Litovel 100 000 250 000
Zemědělské družstvo Haňovice | Nákup zemědělských strojů Haňovice 100 800 252 000
Milan Kroutil | Milan Kroutil, Cholina – pořízení mobilního třídiče Cholina 513 000 855 000
Jan Lakomý | Pořízení mobilního drtiče Luká 595 000 1 700 000
Libor Tandler | „EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S DŘEVNÍ BIOMASOU PŘI REALIZACI KRAJINOTVORNÝCH OPATŘENÍ“ Příkazy 223 950 447 900
Jarmila Friebová | VODÁCKÉ ZAŘÍZENÍ NA ŘECE MORAVĚ Uničov 697 080 1 161 800
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Jarmila Friebová | Vybudování ubytovací kapacity ve vodáckém zařízení na řece Moravě Uničov 547 920 913 200
Fortová pevnost s.r.o. | Ubytování v pevnosti FORT XVII Křelov Křelov-Břuchotín 531 429 1 084 549
Petr Čamek | VODNÍ SVĚT LITOVEL Litovel 243 426 405 710
STALAGMIT, a.s. | Víceúčelové sportoviště – Tenisové kurty v Sobáčově Mladeč 282 633 471 055
Obec Horka nad Moravou | Informační a orientační značení obce Horka nad Moravou Horka nad Moravou 126 882 140 981
Obec Luká | OBNOVA A ROZVOJ OBCE LUKÁ Luká 793 312 881 458
Obec Červenka | „Krůček po krůčku ke krásnější Července“ Červenka 829 007 1 135 627
Obec Bouzov | Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani Bouzov 733 491 814 990
Obec Bílá Lhota | „Zelenější Bílá Lhota“ Bílá Lhota 230 521 256 135
Obec Měrotín | Pěške dědinó po chodniko Měrotín 836 453 939 835
Obec Mladeč | REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI MLADEČ Mladeč 1 716 253 1 906 948
Obec Příkazy | Oprava vozovky v Příkazích Příkazy 1 304 274 1 449 194
Obec Křelov-Břuchotín | V KŘELOVĚ NOVĚ A BEZPEČNĚ PO CHODNÍKU Křelov-Břuchotín 510 051 566 724
Obec Skrbeň | Realizace nového parkoviště u hřbitova Skrbeň 569 701 694 758
Obec Žerotín | Zlepšení technické infrastruktury a obnova zeleně v obci Žerotín Žerotín 365 342 405 936
Speranza 2005 o.s. | RELAX PARK V LUKÉ Luká 993 320 1 103 689
Město Litovel | Odpočinkové plochy mezi obytnými domy ulice Severní v Litovli Litovel 739 462 821 625
NOVÉ JAVOŘÍČKO, o.s. | Javoříčko ožije Luká 499 856 1 532 898
OBEC KŘELOV-BŘUCHOTÍN | NOVÉ ZASTÁVKY V BŘUCHOTÍNĚ Křelov-Břuchotín 242 250 285 000
Obec Skrbeň | Chodníky, parkoviště a odstavné plochy Skrbeň 339 261 652 425
Obec Bílá Lhota | Rekonstrukce veřejného osvětlení, výsadba zeleně a nákup techniky Bílá Lhota 98 005 108 895
Obec Skrbeň | Oprava chodníků a vybudování parkovacích stání v ulici Na Návsi Skrbeň 411 253 456 948
Obec Červenka | Úprava vjezdu a cvičné plochy hasičů Červenka 426 114 473 460
Obec Slavětín | Úprava prostor u obecního úřadu ve Slavětíně Slavětín 344 861 383 179
Obec Dubčany | Rozšíření obecního mobiliáře – výstavba dětského hřiště Dubčany 227 414 252 683
Obec Haňovice | Stavební obnova kulturního domu v obci Haňovice Haňovice 812 100 1 015 126
Obec Červenka | „V Července podporujeme mládež a rozvíjíme spolkový život“ Červenka 374 439 416 044
Obec Bílá Lhota | „Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu“ Bílá Lhota 538 004 597 783
Obec Slavětín | Rekonstrukce dětského hřiště a výměna podlahových krytin v mateřské škole Slavětín Slavětín 308 917 343 242
Obec Bouzov | Dětská hřiště v podhradí Bouzova Bouzov 615 360 683 734
Obec Křelov-Břuchotín | Křelov – víceúčelové sportoviště Křelov-Břuchotín 1 045 017 1 741 696
Obec Slavětín | Rekonstrukce budovy obecního úřadu Slavětín 289 513 321 682
Obec Křelov-Břuchotín | MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘELOV-BŘUCHOTÍN Křelov-Břuchotín 489 123 543 470
Tělovýchovná Jednota Doubrava Haňovice | KVALITNÍ HŘIŠTĚ PRO AKTIVNÍ FOTBALISTY V HAŇOVICÍCH Haňovice 477 000 530 000
Obec Horka nad Moravou | Obnova oplocení a mobiliáře na hřišti v Horce nad Moravou-Sedlisku Horka nad Moravou 167 601 186 224
Obec Měrotín | Oprava budovy Obecního úřadu – 1. Etapa Měrotín 297 720 330 800
Obec Bílá Lhota | PROTO TŘEBA HUBĚ PAPAT, ABY MOHLA DOBŘE KLAPAT Bílá Lhota 369 582 410 647
Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy | Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie Křelov-Břuchotín 665 174 739 083
Tělocvičná jednota Sokol Křelov | MODERNIZACE SOKOLOVNY KŘELOV Křelov-Břuchotín 410 988 456 654
Obec Náklo | Volnočasový areál pro děti a dospělé Náklo 572 085 635 650
Speranza 2005 o.s. | „KDO MÁ ŽIDLI, TEN BYDLÍ“ DOVYBAVENÍ SPOLEČENSKO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V LUKÉ Luká 103 140 114 600
Tělocvičná jednota SOKOL Řimice | „TO BÔDE NA HANÉ HÔKOT“ Bílá Lhota 113 063 125 626
Přátelé Sobáčovského rybníka | KULTURNĚJŠÍ SOBÁČOV Mladeč 105 408 117 120
Tělocvičná Jednota Sokol Náklo | Rekonstrukce vnitřních prostor sokolovny a obměna vnitřního zařízení Náklo 377 262 419 180
Myslivecké sdružení Skalka-Cholina | MS Skalka-Cholina – myslivecká chata Skalka Cholina 220 282 244 758
Přátelé Sobáčovského rybníka | V Sobáčově to žije! Mladeč 248 658 285 814
Sbor dobrovolných hasičů Břuchotín | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BŘUCHOTÍN Křelov-Břuchotín 249 929 277 699
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KŘELOV | MODERNIZACE FARY V KŘELOVĚ Křelov-Břuchotín 246 437 273 819
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOUBRAVA HAŇOVICE | V TEPLE A POD STŘECHOU Haňovice 249 930 277 700
Fortový věnec | VYBAVENÍ SÁLU PRO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MUZEA NA FORTU KŘELOV Křelov-Břuchotín 242 946 269 940
SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy | Zkvalitnění zázemí pro činnost Sagittarie II Křelov-Břuchotín 454 172 504 636
Obec Haňovice | Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích Haňovice 130 936 163 670
PONY KLUB OLEŠNICE o.s. | Zlepšení zázemí a vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE Bouzov 247 500 275 000
Obec Horka nad Moravou | Nová třída v MŠ Horka nad Moravou 232 680 387 800
Obec Luká | Obnova zázemí pro sportovní a spolkovou činnost v obci Luká Luká 351 009 438 762
Římskokatolická farnost Litovel | Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července a revitalizace zeleně přilehlých prostor Litovel 399 932 499 916
Obec Skrbeň | Jaro, léto, podzim, zima – v hasičárně je vždy prima Skrbeň 497 736 731 965
Obec Příkazy | Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy Příkazy 457 122 1 142 805
Obec Cholina | Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana Cholina 246 225 351 750
Obec Měrotín | „Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy“ Měrotín 353 093 441 367
TJ Vodní Sporty Litovel | S pádlem na Moravě Litovel 249 625 312 032
SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy | Zázemí Sagittarie a expozice ohrožených rostlin Křelov-Břuchotín 238 051 264 502
TJ Vodní Sporty Litovel | Hurá na kolo Litovel 192 467 240 584
Obec Liboš | Nové zázemí pro spolkové aktivity Liboš 304 610 367 000
Obec Štěpánov | Digitalizace kina v obci Štěpánov Štěpánov 100 448 125 560
Obec Pňovice | Stavební úpravy garáže SDH Pňovice 342 610 456 814
PONY KLUB OLEŠNICE o.s. | Zlepšení vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE, 2. etapa Bouzov 184 000 230 000
Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace | Vybudování dětského hřiště ve Střeni Střeň 247 294 374 689
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Rozvišť o.s. | „Školka v lese – radost nese!“ Horka nad Moravou 94 860 105 400
Tělocvičná jednota SOKOL Křelov | SOKOLOVNA KŘELOV – výměna oken a dveří Křelov-Břuchotín 249 475 293 500
Charita Šternberk | Revitalizace zahrady Mateřského centra Rybička v Litovli a její vybavení Šternberk 147 760 184 700
Obec Cholina | Výměna oken a dveří na budově MŠ v Cholině Cholina 160 000 200 000
Tělocvičná jednota SOKOL | Rekonstrukce podlahy v sokolovně Štěpánov 452 880 566 100
Tělocvičná jednota Sokol Náklo | ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM PRO FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ Náklo 215 608 269 510
Český svaz chovatelů Základní organizace Náklo | Oprava střechy budovy chovatelů v Mezicích Náklo 106 250 125 000
Český svaz chovatelů Základní organizace Štěpánov | NÁKUPEM VÝSTAVNÍCH KLECÍ ZLEPŠÍME PODMÍNKY KRÁLÍKŮM 116 118 136 610
Obec Červenka | Oprava kaple sv. Pavlíny v Července Červenka 291 069 323 411
Římskokatolická farnost Bílá Lhota | „OBNOVA STŘECHY KOSTELA SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ V BÍLÉ LHOTĚ“ Litovel 842 023 935 582
Římskokatolická farnost Cholina | Křížová cesta – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině Cholina 342 000 380 000
Pravoslavná církevní obec v Řimicích | „OPRAVA KOSTELA SV. LUDMILY V ŘIMICÍCH“ Bílá Lhota 988 168 1 097 965
Římskokatolická farnost Luká | Rekonstrukce elektroinstalace kostela Luká Luká 247 160 297 784
Římskokatolická farnost Horka nad Moravou | „Aby bylo v kostele lidštěji“ Horka nad Moravou 215 370 272 621
Fortový věnec | REKONSTRUKCE ŠÍJOVÉ KAPONIERY PRO ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍ EXPOZICE MUZEA Křelov-Břuchotín 499 751 555 279
Pravoslavná církevní obec v Řimicích | Dokončení opravy kostela Řimice Bílá Lhota 151 872 189 840
Římskokatolická farnost Měrotín | Oprava portálu kostelní zdi Měrotín 152 080 190 100
Obec Střeň | Oprava pomníku „Obětem světových válek“ ve Střeni Střeň 90 056 112 570
Římskokatolická farnost Bouzov | REKONSTRUKCE EL. VYTÁPĚNÍ KOSTELA Bouzov 205 193 512 984
MAS Na cestě k prosperitě
Agrodružstvo Tištín | Nákup peletovacího zařízení Tištín 172 000 430 000
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL | Zdravý odchov a welfare telat Mořice 144 600 361 500
ZD Klenovice na Hané, družstvo | Rekonstrukce topných systémů Klenovice na Hané 167 130 417 825
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL | Odstranění tepelného stresu a welfare dojnic Mořice 255 280 638 200
Agrodružstvo Tištín | Modernizace technologie dojírny krav Tištín 800 000 2 000 000
FARM SELECT s.r.o. | REKONSTRUKCE SKLADŮ OBILÍ A OLEJNIN Dobrochov 220 000 550 000
FARM SELECT s.r.o. | REKONSTRUKCE SENÍKU NA SKLAD OBILNIN A OLEJNIN – TECHNOLOGICKÁ INOVACE 
USKLADNĚNÍ S PROVZDUŠŇOVÁNÍM Dobrochov 640 000 1 600 000
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL | Nákup nakladače s teleskopicky výsuvným ramenem Mořice 800 000 2 000 000
Agrodružstvo Tištín | Stavební úpravy posklizňové linky, farma Nezamyslice Tištín 800 000 2 000 000
JAN NOVOTNÝ | Oprava hospodářského stavení (stodoly) v Pavlovicích u Kojetína Pavlovice u Kojetína 92 280 230 700
Agrodružstvo Tištín | Modernizace posklizňové linky – farma Nezamyslice Tištín 500 000 1 250 000
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL | Pořízení krmných technologií v chovu skotu Mořice 750 000 1 875 000
FARM SELECT s.r.o. | NÁKUP SECÍHO STROJE PRO SETÍ HUSTOSETÝCH OBILNIN A OLEJNIN PRO SETÍ DO MULČE Dobrochov 657 000 1 642 500
MLÝN M+B s.r.o. | NOVOSTAVBA TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY Dřevnovice 900 000 1 500 000
NeŠ Kovo s.r.o. | Rekonstrukce dílen firmy NeŠ Kovo 1. etapa Výšovice 900 000 1 500 000
Velinvestik spol. s r.o. | Rekonstrukce zázemí firmy Prostějov 740 472 1 234 121
Mlýn M+B s.r.o. | Modernizace obilního mlýna Dřevnovice 491 400 819 000
Interier KM s.r.o. | Obnova a doplnění strojního zařízení Prostějov 57 162 95 271
PERNIX SYSTEMS s.r.o. | Metropolitní optická síť PERNIX-NET Němčice nad Hanou 338 220 563 700
KOPA, společnost s ručením omezeným Otaslavice | Rozvoj destilační technologie a zázemí Palírny Otaslavice Otaslavice 177 000 295 000
HELIOS – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | Rekonstrukce střechy skladovacích prostor Mořice 299 371 498 953
AMI STAV, spol. s r.o. | Modernizace strojního zařízení podniku Němčice nad Hanou 41 400 69 000
MLÝN M+B s.r.o. | Nákladní automobil pro truhlářství Dřevnovice 570 000 950 000
JORCON s.r.o. | Rekonstrukce 1. patra domu č. 60 v Dobromilicích – nové kanceláře společnosti JORCON s. r. o. Hlavní město Praha 633 900 1 056 500
Agrodružstvo Tištín | I.etapa rekonstrukce objektu lihovaru na víceúčelové zařízení Tištín 700 807 1 168 013
Agrodružstvo Tištín | III.etapa rekonstrukce lihovaru Tištín na víceúčelové zařízení Tištín 489 000 815 000
OBEC DOBROMILICE | Obnova veřejného rozhlasu, aneb lepší technická infrastruktura v obci Dobromilice Dobromilice 161 880 269 800
Městys Brodek u Prostějova | Budování a obnova veřejného rozhlasu v Brodku u Prostějova Brodek u Prostějova 321 051 535 085
Město Němčice nad Hanou | Přitažlivé náměstí – centrum společenského života Němčice nad Hanou 1 096 620 1 827 700
OBEC VÍCEMĚŘICE | Obnova a rozvoj vesnice Víceměřice 153 000 255 000
OBEC DOLOPLAZY | Doloplazy – mobiliář pro pohodu v obci Doloplazy 112 500 125 000
OBEC VRCHOSLAVICE | Zkvalitnění života v obci – abe nám tu dobře belo Vrchoslavice 168 154 186 838
OBEC KOVÁLOVICE-OSÍČANY | Zelenou za zdravý styl obce Koválovice-Osíčany 179 955 199 950
Rybářský spolek Tvorovice | Rybník Tvorovice – místo klidu a odpočinku Tvorovice 89 091 98 990
OBEC HRUŠKA | Obnova veřejného prostranství za kulturním domem Hruška 230 107 255 675
Městys Tištín | Sadovnická úprava – ul. Ke hřišti Tištín. Tištín 193 730 215 256
OBEC DOBROCHOV | Rekonstrukce veřejného rozhlasu Dobrochov 175 500 195 000
OBEC SRBCE | Obnova veřejného rozhlasu, aneb všichni ví všechno! Srbce 169 155 187 950
Městys Brodek u Prostějova | Zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím zvyšování atraktivity veřejného 
prostranství – I. Brodek u Prostějova 162 405 180 450
OBEC VRCHOSLAVICE | Náves – centrum bezpečí a setkávání Vrchoslavice 269 910 299 900
OBEC TVOROVICE | Hřbitov Tvorovice – rekonstrukce chodníků, výměna mobiliáře a doplnění zeleně Tvorovice 215 532 239 480
Městys Tištín | Rekonstrukce vstupu na hřbitov v Tištíně. Tištín 210 266 233 629
Obec Vranovice-Kelčice | Nákup traktorové sekačky na trávu Vranovice-Kelčice 64 728 71 920
Myslivecké sdružení „Podlesí“ | Úprava výletiště u lesa Vitčice 537 300 597 000
Městys Brodek u Prostějova | Zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím zvyšování atraktivity veřejného 
prostranství – II Brodek u Prostějova 150 619 167 355
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OBEC VRCHOSLAVICE | ZELENOU CESTOU Vrchoslavice 269 910 299 900
Městys Nezamyslice | Městys Nezamyslice – doplnění zeleně Nezamyslice 324 606 360 674
Obec Doloplazy | Po zámeckých pěšinách Doloplazy 190 800 212 001
OBEC OTASLAVICE | Obnova hřbitova Otaslavice II. etapa Otaslavice 237 222 263 580
ZO ČZS Vranovice Kelčice | Vybudování víceúčelové klubovny „Salaš“ s celoročním využitím Vranovice-Kelčice 88 016 97 796
OBEC HRUŠKA | Obnova obecního domu v Hrušce Hruška 228 509 253 899
Městys Tištín | Obnova víceúčelové plochy v Tištíně Tištín 215 424 239 360
Máj | Realizace ozvučení venkovních prostor Vřesovice 67 122 74 580
Obec Dřevnovice | Modernizace sportovního areálu a obnova zeleně ve sportovním areálu v Dřevnovicích, 1. etapa Dřevnovice 1 799 999 1 999 999
Sdružení hasičů ČMS Želeč | Rekonstrukce požární zbrojnice – zvýšení kvality života a práce s mládeží na venkově Želeč 180 000 200 000
TJ Sokol Ondratice | Dokončení zbudování víceúčelové herny v multifunkční budově Ondratice 282 744 314 160
Myslivecké sdružení Brodek Ondratice | Vybavení střelnice mysliveckého sdružení Ondratice 235 620 261 800
Šikovné ruce o.s. | Občanské vybavení a služby Víceměřice 54 000 60 000
Tělovýchovná jednota SOKOL TVOROVICE | Pokládka dlažby v klubovně a chodbě budovy šaten TJ SOKOL TVOROVICE Tvorovice 55 256 61 396
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou | A všechno bude natočeno, aneb výchova filmařů na němčicku. Němčice nad Hanou 180 000 200 000
Obec Otaslavice | Zřízení muzea a kulturního zařízení. Otaslavice 230 778 256 421
Myslivecký spolek Němčice nad Hanou | Vytvoření zázemí pro činnost mysliveckého spolku Němčice nad Hanou 432 000 480 000
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ TIŠŤÍN | Technické vybavení pro MS Tištín Tištín 133 200 148 000
Tělovýchovná jednota Vitčice | Modernizace centra volného času ve Vitčicích Vitčice 359 550 399 500
Tělocvičná jednota SOKOL Vřesovice, župa Prostějovská, ČOS | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově sokolovny Vřesovice 266 018 295 576
OBEC VITČICE | Venkovní klubovna ve Vitčicích Vitčice 262 350 291 500
Sdružení hasičů ČMS Dobrochov | Mobiliář pro společenský život Dobrochov 58 500 65 000
Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou | Lepší nástroje, lepší orchestr! Němčice nad Hanou 269 100 299 000
Přátelé otevřené školy | Aktivně ve volném čase aneb moderní posilovna pro všechny Němčice nad Hanou 222 252 246 947
OBEC PIVÍN | Vybudování venkovní klubovny – altánu a zahradního domku na zahradě Mateřské školy Pivín Pivín 72 000 80 000
Myslivecké sdružení Želeč, o.s. | Rekonstrukce myslivecké klubovny – zvýšení kvality činnosti sdružení a udržování 
mysliveckých tradic Želeč 430 036 477 818
OBEC TVOROVICE | Místa odpočinku napříč generacemi Tvorovice 177 794 197 549
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS DŘEVNOVICE | Pořízení zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí při nepřízni počasí. Dřevnovice 81 000 90 000
OBEC VRCHOSLAVICE | Zamlýní – prostor pro všechny Vrchoslavice 178 875 198 750
Hruštičky | Komorová pec pro výrobu keramiky a další vybavení klubovny Hruška 89 991 99 990
OBEC HRUŠKA | Sportovně-společenský areál, I.etapa Hruška 249 411 277 124
Římskokatolická farnost Hruška | Rekonstrukce fary – vybudování klubovny Hruška 265 950 295 500
Národopisný soubor Pantlék | Kvalitnější zázemí pro folklorní soubor Němčice nad Hanou 81 000 90 000
Sdružení hasičů ČMS Vitčice | Koutek vitčické historie Vitčice 357 300 397 000
Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou | Nová klubovna pro sbor Němčice nad Hanou 72 000 80 000
Tělovýchovná jednota SOKOL Tvorovice | Rekonstrukce střechy spolkové budovy – lepší zázemí pro spolky i obec Tvorovice Tvorovice 268 731 298 590
Tělovýchovná jednota Želeč | Rekonstrukce sportovního areálu – zvýšení kvality sportovních a volnočasových aktivit Želeč 439 291 488 102
Myslivecké sdružení Otaslavice | Rekonstrukce střechy budovy klubovny v areálu Cihelna Otaslavice 417 668 464 076
Obec Víceměřice | Revitalizace areálu Bloudník – společně odpočívat a relaxovat Víceměřice – I. etapa Víceměřice 172 600 215 750
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OTASLAVICE | Doplnění inventáře sokolovny, výměna oken a nákup zahradního traktoru Otaslavice 176 000 220 000
MĚSTYS Tištín | Školní zahrada „Na výsluní“ – I. etapa Tištín 147 981 199 975
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS TIŠTÍN | Klubovna SDH Tištín, jak má být Tištín 87 360 104 000
Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946 | Klubová místnost a vybudování střídaček Vrchoslavice 99 900 111 000
Obec Doloplazy | Zázemí pro sportovní aktivity v obci Doloplazy 146 429 183 037
TJ Pavlovice u Kojetína | Oprava sokolovny TJ Pavlovice u Kojetína – obnova multifunkčního centra nejen pro občany 
Pavlovic Pavlovice u Kojetína 349 996 388 885
FK Němčice nad Hanou | Výměna akustického systému na fotbalovém stadionu Němčice n/H Němčice nad Hanou 45 000 50 000
Sbor dobrovolných hasičů Mořice | Vybavení pro pořádání hasičských soutěží Mořice 64 886 81 108
„Divadelní společnost Větřák Pivín“ | Technické vybavení kulturního sálu (světelná technika) Pivín 47 807 53 119
Obec Želeč | III. etapa dokončení zateplení a oprav budovy Mateřské školy Želeč Želeč 293 307 419 010
Obec Koválovice-Osíčany | Obnova střechy na kulturním domě Koválovice-Osíčany 192 910 419 371
Římskokatolická farnost Pivín | Oprava fasády kostela sv. Jiří v Pivíně Pivín 464 536 516 152
OBEC OTASLAVICE | Obnova hřbitova Otaslavice Otaslavice 255 528 283 920
Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané | Obnova vzhledu a funkčnosti kaple v Dřevnovicích – etapa I. Výmě-
na oken Nezamyslice 94 122 104 580
MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU | Kamenný kříž na místním hřbitově Němčice nad Hanou 54 000 60 000
Obec Doloplazy | Zachování zámku v Doloplazích Doloplazy 316 696 351 885
Obec Víceměřice | Oprava kaple sv. Floriana ve Víceměřicích I. etapa oprava střechy Víceměřice 315 000 350 000
OBEC ŽELEČ | Restaurování kulturní památky Božích muk v Želči Želeč 108 000 120 000
OBEC TVOROVICE | Tvorovice – obnova křížů Tvorovice 193 500 215 000
Římskokatolická farnost Pivín | Obnova ohradní zdi kostela sv. Jiří v Pivíně Pivín 306 000 340 000
OBEC DOBROMILICE | Statické zajištění objektu Komenského 126, Dobromilice Dobromilice 643 937 715 486
Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané | Obnova vzhledu a funkčnosti kaple Panny Marie v Dřevnovicích – 
2 etapa venkovní omítky a jejich nátěr Nezamyslice 298 797 331 997
MAS Prostějov venkov
Soukromá rolnická společnost Čehovice spol. s r.o. | Modernizace technologie čištění zrna v hale pro skladování 
obilovin a olejnin. Čehovice 1 000 000 2 000 000
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Zemědělské družstvo Výšovice | Modernizace technologie čištění obilovin a olejnin Výšovice 800 000 2 000 000
Milan Indrák | Sklad brambor Štětovice. Vrbátky 918 000 1 836 000
Josef Hýbl | Rekonstrukce střechy skladů ovoce Dětkovice 136 637 341 594
Zdeněk Spurný | Sklad obilí Vrbátky Vrbátky 918 000 1 836 000
Hospodářské družstvo Určice, družstvo | Čistička a skladování obilí Dětkovice Určice 800 000 2 000 000
ZD Klenovice na Hané, družstvo | Univerzální secí stroj Klenovice na Hané 800 000 2 000 000
Zdeněk Spurný | Rozmetadlo průmyslových hnojiv Vrbátky 90 000 180 000
Milan Indrák | Rozmetadlo průmyslových hnojiv Štětovice Vrbátky 120 000 240 000
PETR HÝBL | Nákup zemědělské techniky Dětkovice 208 500 417 000
TOMÁŠ VRBA | Nákup Traktoru a dopravníku Bystročice 980 000 2 000 000
Josef Hýbl | Rekonstrukce střechy dílny Dětkovice 116 068 193 448
Jitka Merčáková | Nákup štěpkovače a řezacího šrotovníku Krumsín 132 000 220 000
PETR RŮČKA | Výroba pelet – tvarovaných biopaliv Vrbátky 220 991 368 319
JITKA MERČÁKOVÁ | Nákup dodávkového automobilu Pickup Krumsín 279 000 465 000
Petr Doseděl | Stroj na ohýbání plechu Výšovice 38 097 63 496
Jaroslav Králíček | Pořízení strojů pro obkladačství Kralice na Hané 34 200 57 000
Karel Zatloukal | Pořízení nakladače Vícov 621 258 1 035 430
DAVID ŘIHOŠEK | Pořízení stroje na olepování hran nábytku Hrubčice 369 982 637 900
Svatopluk Tesárek | Vybudování topení a rozšíření technologie Vřesovice 120 000 200 000
Roman Soušek | POŘÍZENÍ BRIKETOVACÍHO LISU Čelčice 73 200 122 000
DAVID ŘIHOŠEK | POŘÍZENÍ BRIKETOVACÍHO LISU, ŠROTOVNÍKU A PŘÍSTŘEŠKU PRO TYTO TECHNOLOGIE Hrubčice 249 900 416 500
Martin Štěpánek | Vybavení stanice emisní kontroly Plumlov 134 112 223 520
BEDECOS s.r.o. | Nákup čelního nakladače Krumsín 460 200 767 000
VLADIMÍR ZAJÍC | Pořízení strojů pro přípravu na státní technickou kontrolu Klenovice na Hané 180 600 301 000
CYRIL PŘECECHTĚL | Pořízeřízení nakladače a stavebního laseru Klenovice na Hané 495 390 1 011 000
TOMÁŠ NOVICKÝ | POŘÍZENÍ MOBILNÍ PLOŠINY A MOTOROVÉ PILY Čehovice 369 940 698 000
SVATOPLUK TESÁREK | Nákup vybavení – olepovačka Vřesovice 90 000 150 000
Obec Skalka | ZKVALITNĚNÍ UBYTOVÁNÍ V LÁZNÍCH SKALKA Skalka 63 200 158 000
J & B Běliska, s.r.o. | Obnova střechy a fasády na penzionu Ve Mlýně Plumlov 275 944 459 907
Miroslav Okleštěk | Ubytovna hypostanice Výšovice 1 200 000 2 000 000
Obec Klopotovice | Stavební úpravy chodníků a vjezdů Klopotovice 328 905 365 450
Obec Vrbátky | Obnova místní komunikace ve Štětovicích Vrbátky 858 303 953 671
Obec Čelčice | Stavební úpravy komunikace pro pěší, Čelčice Čelčice 1 247 893 1 386 548
Obec Bystročice | Za lepší životní prostředí a udržitelný rozvoj obce Bystročice. Bystročice 919 573 1 021 748
Obec Výšovice | Rekonstrukce chodníků Výšovice Výšovice 1 610 803 1 789 782
Město Plumlov | Veřejný bezdrátový rozhlas – dobudování a obnova Plumlov 675 684 750 760
FC Kralice na Hané | Na fotbal do Kralic! Kralice na Hané 790 469 878 299
Fotbalový klub Výšovice | Rekonstrukce místní komunikace, hrací plochy a šaten na fotbalovém hřišti FC Výšovice Výšovice 1 117 965 1 299 960
OBEC ČEHOVICE | Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice Čehovice 653 009 1 332 672
OBEC VÝŠOVICE | Rekonstrukce veřejného rozhlasu, veřejného osvětlení, výsadby zeleně a mobiliáře v obci Výšovice Výšovice 722 790 803 100
OBEC DĚTKOVICE | Chodník podél silnice III/37762 v obci Dětkovice Dětkovice 1 800 000 2 000 000
Tělocvičná jednota SOKOL Kralice na Hané | Zprůchodnění sokolského parku Kralice na Hané 138 966 185 289
Obec Bystročice | Zvýšení kvality občanského vybavení v obci Bystročice. Bystročice 273 951 304 390
OBEC KLOPOTOVICE | Revitalizace zeleně a obnova technické infrastruktury v obci Klopotovice Klopotovice 434 162 482 403
OBEC SKALKA | Kvalitnější a příjemnější šíření informací v obci Skalka. Skalka 374 193 415 771
Římskokatolická farnost Dubany | Oplocení hřbitova v Dubanech Vrbátky 368 500 670 000
OBEC KLENOVICE NA HANÉ | Stavební úpravy hřbitova Klenovice na Hané Klenovice na Hané 427 051 889 691
OBEC KRUMSÍN | Ekologizace veřejného osvětlení, veřejného prostranství a mobilní technika pro údržbu obce Krumsín Krumsín 360 179 486 729
Obec Prostějovičky | Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity. Prostějovičky 247 779 275 310
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS SKALKA | REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE Skalka 367 200 408 000
Obec Určice | Rekonstrukce Mateřské školy v Určicích Určice 180 000 200 000
OBEC KLENOVICE NA HANÉ | Myčka nádobí do školní kuchyně Klenovice na Hané 247 950 275 500
Sdružení hasičů ČMS Štětovice | Stavební úpravy hasičské zbrojnice Vrbátky Vrbátky 365 500 425 000
Myslivecké sdružení Určice | Vrhačka terčů Určice 195 300 217 000
SK Skalka | MODERNIZACE TENISOVÉHO KURTU NA VÍCE DRUHŮ SPORTU Skalka 778 572 865 080
Obec Seloutky | Rekonstrukce dětského hřiště v Seloutkách Seloutky 219 515 243 906
Myslivecké sdružení Haná Kralice na Hané, o.s. | Vrhačky terčů a další vybavení mysliveckého sdružení Hrdibořice 243 900 271 000
Obec Ohrozim | Obec Ohrozim – dětské hřiště a doprovodné aktivity Ohrozim 365 666 406 296
OBEC ČELČICE | Rekonstrukce obecní budovy Čelčice 369 909 411 010
Obec Bystročice | Vybavení základní a mateřské školy Bystročice Bystročice 369 000 410 000
FK Skalka 2011 | FOTBAL HRAJEM PO ZEMI, POTŘEBUJEM ZÁZEMÍ. Skalka 238 500 265 000
OBEC BEDIHOŠŤ | Výměna střešní krytiny a vrat hasičské zbrojnice Bedihošť Bedihošť 316 980 352 200
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VÍCOV | Sportujeme v příjemném prostředí. Vícov 196 137 217 930
Obec Myslejovice | Vybavení ZŠ a MŠ Myslejovice Myslejovice 249 300 277 000
Obec Hrubčice | Výměna oken, dovybavení Mateřské školy a zahrady v Hrubčicích Hrubčice 249 930 277 700
Obec Vícov | Obnova sociálního zařízení Vícov 210 555 233 950
FC Kralice na Hané | Rekonstrukce šaten, vybavení a dětské hřiště FC Kralice Kralice na Hané 225 569 250 633
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DUBANY | Rozšíření využití hřiště TJ Sokol Dubany Dubany 103 500 115 000
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TJ SOKOL Plumlov | Revitalizace sportovního areálu TJ SOKOL Plumlov Plumlov 249 511 277 235
VSTP o.s. | Vybavení vodních skautů Vrbátky Vrbátky 132 750 147 500
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRALICE NA HANÉ | Rekonstrukce stropu a výsadba zeleně Kralice na Hané 249 997 277 775
TJ Sokol Mostkovice | Zlepšujeme zázemí TJ Sokol Mostkovice Mostkovice 249 300 277 000
Obec Mostkovice | Zkulturňujeme prostředí školy a její okolí Mostkovice 165 360 206 700
OBEC SKALKA | REKONSTRUKCE KŘÍŽE U HŘBITOVA Skalka 105 300 117 000
Římskokatolická farnost Kralice na Hané | Kostel sv. Markéty v Biskupicích Kralice na Hané 581 210 683 777
Římskokatolická farnost Stínava | Oprava kostela – obnova nátěru střechy Stínava 369 900 411 000
Římskokatolická farnost Klenovice na Hané | Oprava sanktusníku na kostele sv. Bartoloměje v Klenovicích na Hané Klenovice na Hané 363 852 404 280
Římskokatolická farnost Krumsín | Oprava části střechy kostela sv. Bartoloměje v Krumsíně Krumsín 249 789 277 544
MAS Region Haná
Libor Tobiáš | Čistička obilovin a olejnin Senice na Hané 497 183 994 366
Pavel Solovský | POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ OBILNIN A OLEJNIN Olbramice 282 941 565 882
AMALTHEA s.r.o. | Oprava a úpravy víceúčelové hospodářské budovy se stájí pro kozy a místem pro dojení koz a krav Hvozd 88 169 220 424
Libor Tobiáš | Příjem, čištění a skladování obilovin a olejnin Senice na Hané 189 050 378 100
Václav Koutný | Nákup secího stroje Těšetice 400 120 1 000 300
Jarmila Slámová | Nákup radličkového kypřiče Ochoz 249 000 498 000
AMALTHEA s.r.o. | Oprava bývalé odchovny selat a její úprava na porodny koz a odchovnu kůzlat Hvozd 249 000 498 000
JARMILA SLÁMOVÁ | Nákup traktoru Ochoz 484 000 1 100 000
Hana Dospivová | Rekonstrukce skladovacích prostor zemědělských produktů a nákup zemědělské techniky Drahanovice 70 000 175 000
Zemědělské obchodní družstvo DEJAS | Pořízení přepravní techniky – velkoobjemový traktorový návěs Dzbel 392 000 980 000
JINDŘICH SOLOVSKÝ | Pořízení technologie pro zpracování mléka Olbramice 209 128 418 257
AMALTHEA s.r.o. | Stavební úpravy a doplnění technologií ve faremní minimlékárně Hvozd 200 000 400 000
Vojtěch Nimrichter | Modernizace stávající kotelny na sušení dřeva v Senici na Hané Senice na Hané 129 000 258 000
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. | Dotace na rozvoj malé firmy v oblasti elektroslužeb Lutín 66 000 110 000
Dalibor Dudík | Vybavení stavební firmy – ing. Dalibor Dudík Těšetice 139 620 232 700
SB KOMPLET s.r.o. | Dotace na vybavení výrobny hotových chlazených jídel Čelechovice na Hané 486 478 810 798
Jiří Nimrichter | Zastřešený sklad řeziva pro vedlejší pilu Senice na Hané 270 412 450 687
Dalibor Dudík | Rozšíření vybavení stavební firmy – ing. Dalibor Dudík Těšetice 100 566 167 610
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. | Vybavení firmy pro elektropráce Lutín 108 000 180 000
Fyzioterapie a regenerace Lutín, s.r.o. | Regenerační služby Lutín – pořízení vybavení a modernizace Lutín 119 741 199 569
Interiéry Hyben s.r.o. | Dotace na rozvoj firmy v truhlářství – nákup vybavení Loučany 205 800 343 000
Aleš Sobek | Půjčovna sportovních potřeb a sportoviště v objektu Penzionu U Veterána ve Slatinicích Olomouc 485 526 809 211
Aleš Sobek | II. ETAPA – PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB A SPORTOVIŠTĚ V OBJEKTU PENZIONU U VETERÁNA 
VE SLATINICÍCH Olomouc 473 868 789 781
Obec Smržice | Naučná a poutní stezka Smržice Smržice 499 290 734 250
„Mikroregion K o s í ř s k o“ | Výstavba rozhledny na Velkém Kosíři – dovybavení Těšetice 445 746 495 274
Betánie, o.s. | Ubytování na faře Náměšť na Hané 351 150 585 250
ALEŠ SOBEK | Dostavba pokojů v penzionu – rehabilitační a oddechové centrum v objektu muzea autoveteránů Slatinice 499 567 832 612
Obec Smržice | Posezení u kříže Smržice 298 494 331 660
Obec Čelechovice na Hané | Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním Čelechovice na Hané 376 643 418 493
Obec Senice na Hané | Modernizace stávajících a výstavba nové autobusové zastávky včetně zeleně Senice na Hané 226 557 266 538
Obec Slatinice | Lípy – obnova veřejného prostranství Slatinice 418 915 476 040
Městys Náměšť na Hané | Rozkvetlé ulice Náměště Náměšť na Hané 193 928 215 476
Obec Senice na Hané | Dětský koutek s cykloodpočívkou v centru obce Senice na Hané 499 998 568 180
Obec Slatinice | Parkové úpravy veřejného prostranství v obci Slatinice Slatinice 443 119 492 355
OBEC HVOZD | Oprava rozhlasu v obci Hvozd a přilehlých částech s možností napojení na IZS Hvozd 273 000 350 000
Městys Náměšť na Hané | Obnova místního rozhlasu Náměšť na Hané 282 937 314 375
Obec Slatinice | Pergola pod farou Slatinice 360 000 400 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Ludéřov | Ludéřov – Úprava veřejného prostran-
ství v okolí hasičské zbrojnice ve Vale Drahanovice 261 266 290 296
Obec Ústín | Úprava veřejného prostranství na lesopark s kluzištěm Ústín 370 832 741 664
Obec Kladky | Oprava návsi v obci Kladky Kladky 359 646 492 666
Obec Stařechovice | Úprava zeleně na veřejném prostranství obce Stařechovice 179 708 199 676
Obec Bohuslavice | Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky Bohuslavice 491 608 1 328 672
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané | Vybavení vzdělávacího a školí-
cího střediska SDH v Senici na Hané Senice na Hané 249 300 277 000
Obec Hněvotín | Víceúčelové centrum obce Hněvotín Hněvotín 270 837 873 670
Mateřské centrum Pohádka o.s. | Hřiště Pohádka Náměšť na Hané 503 333 559 259
OBEC STAŘECHOVICE | Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Stařechovicích Stařechovice 416 489 514 184
Sportovní klub Slatinice | Slatinice – hřiště pro plážový volejbal Slatinice 493 268 548 076
Sportovní klub NÁMĚŠŤ na Hané | Rekonstrukce tribun na hřišti SK Náměšť na Hané Náměšť na Hané 446 457 496 064
Obec Drahanovice | Materiálně technické vybavení společenské místnosti Obce Drahanovice. Drahanovice 251 592 279 547
Fotbalový club Hněvotín | MALÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ HNĚVOTÍN Hněvotín 500 000 2 000 000
Obec Olbramice | Dětské hřiště Olbramice Olbramice 237 962 264 403
Tělovýchovná jednota Sokol Těšetice | REKONSTRUKCE ŠATEN NA HŘIŠTI TJ SOKOL TĚŠETICE Těšetice 411 253 456 948
Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova | Modernizace scény loutkového divadla Olšany u Prostějova 498 004 614 820
Obec Luběnice | RODINNÉ CENTRUM LUBĚNICE Luběnice 483 993 604 992
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OBEC BOHUSLAVICE | Dětské hřiště v Bohuslavicích Bohuslavice 268 050 297 834
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Smržice | Výměna oken a vchodových dveří budovy ZO ČZS Smržice Smržice 416 841 463 157
SPES Slatinice | Centrum Slunečný vršek Slatinice 169 326 188 140
„Zdraví Hanáci“ | Rekonstrukce Hasičské zbrojnice na klubovnu Těšetice 442 331 491 479
Tělovýchovná jednota Senice na Hané | „SPORTUJEME PRO RADOST A ZDRAVÍ“ Senice na Hané 462 105 1 925 440
OBEC OCHOZ | Spolkové zařízení obec Ochoz Ochoz 432 000 480 000
Sdružení hasičů ČMS Pěnčín | MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ PRO SPORTOVNÍ ČINNOST SDH PĚNČÍN Pěnčín 202 500 225 000
Obec Těšetice | Revitalizace kulturního domu v Ratajích Těšetice 292 950 325 500
OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA | Dětská zahrada Olšany u Prostějova 445 849 495 388
Sportovní klub Náměšť na Hané | Závlaha fotbalového hřiště SK Náměšť na Hané Náměšť na Hané 496 373 551 526
Obec Drahanovice | Zateplení stropu a materiálně – technické vybavení sálu kulturního domu ve Střížově. Drahanovice 299 797 333 108
Český svaz chovatelů Základní organizace Stařechovice | Nákup výstavních klecí pro králíky, drůbež a holuby Stařechovice 181 621 201 802
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané | Myslivecké zařízení „Liščí chata“ Náměšť na Hané 124 666 138 518
Občanské sdružení AKTIV+ | Děláme to pro děti Senice na Hané 222 300 247 000
TRILOBIT o.p.s. | Venkovni fitness pro všechny věkové kategorie Čelechovice na Hané 201 960 224 400
Sbor dobrovolných hasičů v Ratajích | Materiálně technické zabezpečení pro kulturní, společenskou a sportovní čin-
nost SDH Rataje Těšetice 323 929 359 922
OBEC RAKOVÁ | Oprava střechy Mateřské školy s vytvořením prostor pro nově založené Mateřské centrum Rakováček o.s. Raková u Konice 449 955 499 950
JATAR, o.s. | Stoly pro Ratajáky Těšetice 99 792 110 880
Obec Čechy pod Kosířem | Dětské hřiště v areálu mateřské školy Čechy pod Kosířem 427 581 475 090
TJ Sokol Drahanovice | Rekonstrukce fotbalového hřiště Drahanovice 499 770 555 301
Obec Stařechovice | Dostavba hřiště – místo relaxace, odpočinku, společenského a sportovního využití. Stařechovice 434 422 482 692
Rodinné centrum Klásek o.s. | S rodinou nejdál dojdeš Lutín 96 966 107 740
Jezdecký klub Stáj Brettynka o.s. | Rekonstrukce jezdeckého klubu a obnova materiálu – Klubovna a sedlovna Polomí 497 765 553 073
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Těšetice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice – Klubovna mladých hasičů Těšetice 434 709 483 010
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sdružení dobrovolných hasičů Náměšť na Hané | Připravujeme se pomáhat Náměšť na Hané 354 384 393 760
Obec Hněvotín | Rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu – Knihovna a klubovna Hněvotín 318 600 590 000
„Hébem se“o.s. | Rozvoj pohybových aktivit v obci Ústín Ústín 106 380 118 200
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané | Stavební úpravy – Hasičské 
zásahové, instruktážní a společenské centrum Senice na Hané Senice na Hané 494 380 617 975
Rodinné centrum Klásek o.s. | Rekonstrukce sociálního zařízení pro Rodinné centrum Klásek a jiné neziskové organizace Lutín 249 524 277 249
Tělovýchovná jednota FC Hvozd | Oprava a zateplení šaten FC Hvozd Hvozd 231 300 257 000
TJ Sigma Lutín | Rekonstrukce objektu šaten TJ Sigma Lutín Lutín 311 388 345 987
TJ Sigma Lutín | Rekonstrukce objektu herny stolního tenisu Lutín 449 576 499 529
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS SLUŽÍN | Přístavba ke skladu požární techniky – zázemí pro aktivity Služín 379 197 421 331
Obec Laškov | Stavební úpravy objektu základní školy na zřízení třídy mateřské školy Laškov Laškov 446 490 496 100
Římskokatolická farnost Senice na Hané | Obnova kamenného kříže na hřbitově v Senici na Hané Senice na Hané 110 475 122 750
Městys Náměšť na Hané | Obnova prostor zámku Náměšť na Hané Náměšť na Hané 401 167 445 742
Obec Bílsko | Oprava venkovní fasády věže kostela Božského Srdce Páně v Bílsku Bílsko 495 000 550 000
OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA | Oprava kaple v Hablově Olšany u Prostějova 299 772 333 080
Římskokatolická farnost Senice na Hané | REVITALIZACE PROSTORU VSTUPU DO KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY 
V SENICI NA HANÉ Senice na Hané 494 100 549 000
Pravoslavná církevní obec v Čelechovicích | Rekonstrukce střechy a fasády kaple Sv. Trojice v Čelechovicích na Hané Čelechovice na Hané 496 585 605 592
Obec Senice na Hané | Oprava schodů odrlické kaple Senice na Hané 356 000 400 000
U nás | První expozice barokní sýpky v Ludéřově Drahanovice 428 579 476 199
Obec Drahanovice | Obnova sousoší Piety ve Střížově Drahanovice 117 499 130 555
Městys Náměšť na Hané | Studie obnovy zámku Náměšť na Hané Náměšť na Hané 265 500 295 000
Římskokatolická farnost Hněvotín | Ohradní zeď kostela sv. Leonarda v Hněvotíně – provedení izolace proti vzlína-
jící zemní vlhkosti Hněvotín 497 860 622 325
Občanské sdružení AKTIV+ | OBNOVA SUŠÁRNY CHMELE V ODRLICÍCH – I.etapa Senice na Hané 467 093 524 824
Obec Lutín | Obnova kulturního dědictví obce Lutína Lutín 108 450 120 500
Římskokatolická farnost Hněvotín | Ohradní zeď kostela sv. Leonarda v Hněvotíně – celková obnova Hněvotín 499 956 999 912
Římskokatolická farnost Náměšť na Hané | Varhany v kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané Náměšť na Hané 167 040 232 000
Občanské sdružení AKTIV+ | Sušárna chmele Odrllice – II. etapa Senice na Hané 447 531 497 257
„U nás“, o.s. | Technické a sociální zázemí pro pořádání kulturních akcí v barokní sýpce v Ludéřově Drahanovice 447 300 497 000
Římskokatolická farnost Drahanovice | Pískovcové náhrobní desky na vnější zdi kněžiště kostela v Drahanovicích 
– restaurování Drahanovice 126 505 140 562
Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova | Fara – obnova původního vzhledu Olšany u Prostějova 406 162 597 298
U nás | Barokní sýpka – místo setkávání Drahanovice 424 800 472 000
Obec Slatinky | Oprava kaple sv. Jana a Pavla ve Slatinkách Slatinky 331 200 368 000
Obec Rakůvka | Obnova Kamenného kříže v obci Rakůvka Rakůvka 178 200 198 000
Obec Drahanovice | Plynofikace a výměna oken v kapli U Kalicha v Drahanovicích Drahanovice 219 924 244 361
Městys Náměšť na Hané | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Náměšť na Hané 176 406 196 007
MAS Střední Haná
Agro – družstvo MORAVA | REKOSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM PRASAT FARMA KOJETÍN Kojetín 240 000 600 000
Miloslav Halenka | Nákup technologie – linka na výrobu pelet. Polkovice 96 000 240 000
Libor Šebesta | Rekonstrukce seníku na sklad obilovin, olejnin a ostatních komodit. Měrovice nad Hanou 800 000 2 000 000
Libor Šebesta | Nákup stranového mulčovače Měrovice nad Hanou 135 000 270 000
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Jaroslav Minařík | Nákup teleskopického kolového manipulátoru Kojetín 480 000 1 600 000
PETR INDRÁK | Zpracovna včelích produktů Polkovice Polkovice 400 000 1 000 000
Milan Šťastník | Modernizace a rozvoj firmy Milan Šťastník Kojetín 67 200 112 000
Kilhof Jiří | Vybavení sportovního a relaxačního centra Kojetín 597 600 996 000
Josef Hlavinka | Výstavba dětského sportoviště a výsadba zeleně v areálu farmy Polkovice Polkovice 481 800 803 000
Obec Uhřičice | Obnova veřejného prostranství v obci Uhřičice Uhřičice 165 600 184 000
Obec Troubky | Obnova prostranství před poštou v obci Troubky Troubky 257 914 286 572
Obec Stříbrnice | Obnova veřejného prostranství v obci Stříbrnice. Stříbrnice 199 800 222 000
Obec Polkovice | Projekt krajinné výsadby v části obce Polkovice Polkovice 332 100 369 000
Obec Oplocany | Obnova zeleně a mobiliáře v obci Oplocany Oplocany 184 500 205 000
OBEC IVAŇ | Obnova veřejného prostranství v obci Ivaň Ivaň 438 307 487 008
Obec Měrovice nad Hanou | Zeleň v obci Měrovice nad Hanou. Měrovice nad Hanou 178 200 198 000
Obec Lobodice | Obnova veřejného prostranství v obci Lobodice Lobodice 286 066 317 852
Obec Křenovice | Obnova zeleně v obci Křenovice Křenovice 164 700 183 000
Město Tovačov | Projekt okrasné výsadby v části města Tovačova Tovačov 200 250 222 500
Město Kojetín | Projekt okrasné výsadby druhé části ulice Sv. Čecha v Kojetíně Kojetín 247 111 274 568
Obec Lobodice | Obnova zastávky autobusové dopravy Lobodice 299 700 333 000
OBEC OBĚDKOVICE | Obnova chodníku – místní část Pazderna Obědkovice 92 250 102 500
Město Kojetín | Rekonstrukce okolí školní jídelny na Hanusíkové ulici v Kojetíně Kojetín 379 914 422 127
Obec Oplocany | Územní plán Oplocany Oplocany 162 000 180 000
Obec Měrovice nad Hanou | Rekonstrukce chodníků a vjezdů před budovou základní školy a přilehlými domy Měrovice nad Hanou 172 800 192 000
Obec Stříbrnice | Rekonstrukce chodníků v okolí kulturního domu Stříbrnice 215 604 239 560
Obec Obědkovice | Zpevnění příjezdového vjezdu k požární zbrojnici a zhotovení věže k sušení požárních hadic Obědkovice 160 252 178 058
Obec Polkovice | Oprava márnice a hřbitovní zdi Polkovice 246 789 274 210
Obec Troubky | Revitalizace hřbitova v Troubkách – II. etapa Troubky 195 821 279 745
Obec Měrovice nad Hanou | Rekonstrukce chodníků a vjezdů do domů u Obecního úřadu Měrovice nad Hanou 440 227 489 142
Český zahradkářský svaz, Základní organizace Tovačov | ZO ČZS Tovačov – vybavení klubovny Tovačov 94 419 104 910
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OBĚDKOVICE | Rekonstrukce budovy sokolovny v Obědkovicích Obědkovice 516 240 573 600
Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov | Stavební úpravy šaten na hřišti kopané TJ Sokol Tovačov 295 563 328 404
Sbor dobrovolných hasičů Oplocany | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Oplocanech Oplocany 327 240 363 600
Obec Oplocany | Obec Oplocany – vybavení kulturního centra obce Oplocany 135 000 150 000
TJ Slavoj Kojetín | Zkvalitnění zázemí sportovního areálu TJ Slavoj Kojetín Kojetín 220 500 245 000
FK Troubky o.s. | Rekonstrukce střechy na objektu šaten T.J. Sokol Troubky Troubky 376 200 418 000
Myslivecké sdružení Morava Kojetín, o.s. | Modernizace myslivecké střelnice v Kojetíně Kojetín 286 200 318 000
Obec Polkovice | Vybavení sportovně – volnočasových a kulturně – vzdělávac ích center v obci Polkovice Polkovice 197 100 219 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín | Pořízení hasičské výstroje Kojetín 108 000 120 000
„Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové“. | Podpora zřízení odleh-
čovacích služeb pro seniory a zdravotně postižené 249 300 277 000
TJ Sokol Tovačov | Závlaha fotbalového hřiště Tovačov 248 577 289 044
KANOISTIKA KOJETÍN | Vybavení oddílu rychlostní kanoistiky Kojetín 108 000 120 000
Pionýrská skupina Kojetín | Nákup sportovního a táborového vybavení pro Pionýrskou skupinu Kojetín Kojetín 119 673 132 970
Obec Troubky | Hasičská zbrojnice Troubky – stavební úpravy Troubky 168 672 224 897
Obec Křenovice | Rekonstrukce – výměna oken obecního úřadu a vstupních dveří mateřské školy Křenovice 115 941 128 824
Římskokatolická farnost Troubky | Rekonstrukce kostela svaté Markéty v Troubkách Troubky 432 990 481 100
Město Kojetín | Restaurování soch sv. Anny a sv. Václava v Kojetíně Kojetín 263 700 293 000
Římskokatolická farnost Tovačov | Stavební úpravy fary v Tovačově – zateplení verandy Tovačov 114 039 126 711
Obec Měrovice nad Hanou | Rekonstrukce a přemístění kříže u Hané Měrovice nad Hanou 122 551 136 168
Město Kojetín | Obnova kapličky v Popůvkách Kojetín 308 303 342 559
Náboženská obec Církve československé husitské v Kojetíně | Rekonstrukce elektroinstalace Husova sboru /synogo-
gy/ – 1. Etapa – Obnovení Modlitebny Kojetín 499 328 554 809
Římskokatolická farnost Lobodice | Restaurování, obnova dveří a oken kostela v Lobodicích Lobodice 153 611 170 679
MAS Šumperský venkov
Obec Loučná nad Desnou | Pořízení lesnické techniky a turistického značení pro navigaci k pohádkovému lesu 
v Koutech n. Desnou Loučná nad Desnou 217 000 434 000
Obec Dlouhomilov | Pořízení lesnické techniky v obci Dlouhomilov Dlouhomilov 29 941 59 883
Radek Stloukal | Rozšíření služeb pěstitelské pálenice o nabídku sudových vín a jiných regionálně tradičních produktů Česká Lípa 193 751 322 919
Helena Veselá | Rekonstrukce prostor kosmetiky a kadeřnictví Oskava 297 472 495 788
Milan Vobořil | Rozšíření činnosti půjčovny vybavení pro kulturní a společenské akce Hanušovice 409 269 682 116
Pekařství Šimbera, s.r.o. | Inovace části pekařství Libina 237 209 395 349
František Halaxa | Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru Bravůr Loučná nad Desnou 201 990 336 650
RICHARD JAŠŠ | Ovocnářský ráj – prodejna potřeb a komunitní centrum pro menší pěstitele ovoce. Velké Losiny 112 800 188 000
MARTIN FICEK | Pořízení nářadí a vybavení Vikýřovice 42 000 70 000
JAROMÍR KAŠPAR | Inovace provozu autoservisu Kašpar Rapotín Rapotín 274 200 457 000
PAR-INVEST, v.o.s. | Pořízení techniky pro zimní a letní služby v Loučné nad Desnou Loučná nad Desnou 120 000 200 000
Radek Stloukal | Obnova tradice výroby likéru a zavedení exkurzí s programem „Ovocnářství/zpracování ovoce“ Libina 156 960 261 600
DAVID TEMPÍR | Pořízení technologie na úklid komunikací a zařízení na drcení větví Dolní Studénky 98 040 163 401
ALEŠ MIKUŠKA | Rozvoj služeb Mikuška Velké Losiny 281 460 469 100
JITKA HORÁČKOVÁ | Rozkvetlá zahrada Libina 299 400 499 000
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ZDENĚK HUBÁČEK | Poskytování technických služeb Rapotín 181 100 301 834
Jana Banyaszová | Vybudování centra služeb pro cyklisty v Loučné nad Desnou Loučná nad Desnou 268 767 447 945
Obnova kulturního dědictví údolí Desné | PETROVSKÉ STUDÁNKY Velké Losiny 182 700 203 000
Český svaz ochránců přírody Šumperk | Naučná stezka – Učebna v lese Šumperk 299 700 333 000
Stanislav Moťka | Rekonstrukce penzionu Ztracenka Sobotín 493 887 851 531
HEMOPHARM CS, s.r.o. | Venkovní jízdárna pro jezdectví vč. hippoterapie s odstavnou plochou Ostrava 462 000 770 000
Jan Jančík | Penzion na farmě Libina 444 000 740 000
PETR BENDA | Vybudování zastřešené provozní jednotky, oprava stávajícího objektu Hotelu Pod Jedlovým vrchem Hlavní město Praha 569 643 949 406
MICHAELA HALAXOVÁ | Oprava střechy + střešní krytiny penzionu Na staré poště Loučná nad Desnou 550 357 917 263
Obec Loučná nad Desnou | Obnova vnitřního oplocení a údržba „kuchyňské zahrady“ v zámeckém parku v Loučné 
nad Desnou Loučná nad Desnou 367 604 408 449
Obec Dolní Studénky | Revitalizace veřejného prostranství Obce Dolní Studénky Dolní Studénky 418 798 581 665
Obec Nový Malín | Revitalizace veřejného prostranství a výsadba veřejné zeleně – park pro rodiče s dětmi Nový Malín 416 815 595 450
Obec Dlouhomilov | Oprava místní komunikace v obci Dlouhomilov Dlouhomilov 305 513 339 459
Obec Bludov | Bezdrátový systém – rozvod místního rozhlasu v Bludově Bludov 369 472 410 525
Obec Libina | Stavební úpravy chodníku k nádraží ČD Libina Libina 270 000 300 000
Obec Libina | Stavební úpravy chodníku k nádraží ČD Libina Libina 370 821 436 260
Obec Dolní Studénky | Autobusové zastávky a doprovodná infrastruktura v místní části Králec Dolní Studénky 440 001 709 680
Obec Sobotín | Obnova 3 ks autobusových zastávek v obci Sobotín Sobotín 147 651 167 786
Obec Velké Losiny | Vybudování 2 buněk veřejných WC s přístřeškem v centru lázeňské obce Velké Losiny a u Areá-
lu zdraví Velké Losiny 250 032 277 814
Obec Nový Malín | Revitalizace centra obce – část: park kolem kostela Narození P. Marie v Novém Malíně Nový Malín 448 246 498 052
Obec Oskava | Autobusové zastávky – výměna poškozených Oskava 215 219 239 133
Film for People, o.s. | KINO NA VSI – MOBILNÍ LETNÍ KINO PRO ŠUMPERSKÝ VENKOV Šumperk 381 915 424 350
Přátelé KOPRETIN o.s. Vikýřovice | Rodinné centrum Vikýrek Vikýřovice 44 880 51 000
Společenský život ve Studénkách, o.s. | Kulturní sál Dolní Studénky Dolní Studénky 463 101 514 557
Obec Bludov | „Ať nám to lépe tancuje“ – rekonstrukce podlahy v Kulturním domě v Bludově Bludov 324 823 360 915
TJ – Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, o.s. | Úprava stávajících ostatních ploch pro výuku jízdy na koních a 
hipoterapii Sobotín 448 154 497 949
Obec Rejchartice | Oprava fasády Kulturního domu v Rejcharticích u Šumperka, vybavení sálu a multifunkční klubovny. Šumperk 188 907 248 562
SH ČMS – okresní sdružení hasičů Šumperk | Pořízení překážek pro požární sport a mobilního zázemí pro diváky, 
pořadatele a soutěžící Šumperk 227 472 252 747
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín | Zdravé učení – výukový altán a cvičební pomůcky pro ZŠ Nový Malín Nový Malín 412 042 484 756
Obec Petrov nad Desnou | Nová společenská místnost v budově OÚ Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou 321 054 422 440
Obec Vernířovice | Obnova fasády, zřízení archivu OÚ a zřízení zázemí JSDHO v budově Obecního úřadu Vernířovice Vernířovice 151 859 199 815
Obec Vikýřovice | Vikýřovice – hřiště na ul. Okružní Vikýřovice 384 477 505 892
Spolek pro děti a mládež – SOL | V údolí se nenudíme Sobotín 439 804 488 672
Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín | Zkvalitnění hasičského areálu, kulturního centra obce Hrabišín 340 000 377 778
Římskokatolická farnost Bludov | „POHÁDKA O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“ aneb rekonstrukce fary v Bludově. Bludov 319 540 394 494
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Libina | Přístavba sociálního zařízení Dolní Libina 425 945 525 859
Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace | „Krásné hřiště, zdravá 
mládež!“ Dolní Studénky 410 443 570 060
TJ Sokol Nový Malín | Dětské hřiště „Pojďme si hrát“ Nový Malín 235 143 290 300
ŽENY SOBOTÍNA, o.s. | „Tvořivou prací ke komunikaci a sblížení občanů všech věkových skupin“ – zařízení kera-
mické dílny Sobotín 125 279 154 666
Obec Hraběšice | Dětské hřiště v Hraběšicích Hraběšice 243 000 300 000
Římskokatolická farnost Velké Losiny | Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele – bezbariérové sociální zařízení. Velké Losiny 448 769 498 633
Obec Loučná nad Desnou | Molo u zámeckého rybníka v zámeckém parku v Loučné nad Desnou Loučná nad Desnou 140 713 156 348
Římskokatolická farnost Libina | Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v osadě Mladoňov, obec Nový Malín Libina 181 794 201 994
Obec Velké Losiny | Oprava dřevěného kostela sv. Michaela v Maršíkově Velké Losiny 315 360 350 400
Římskokatolická farnost Nový Malín | Rekonstrukce fasády věže kostela Narození P. Marie v Novém Malíně Nový Malín 527 855 586 506
Komunitní centrum Perleťánek | Pasportizace památek – drobné sakrální památky jako součást našeho životního 
prostředí Žirovnice 227 381 252 646
Papírenská manufaktura Velké Losiny s.r.o. | Systém audioprůvodců v Muzeu papíru Ruční papírny Velké Losiny Velké Losiny 424 764 471 960
MAS Uničovsko
TAGROS a.s. | Rekonstrukce víceúčelové haly na sklad obilí Troubelice 609 834 1 524 586
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka | Boudy pro telata Dlouhá Loučka 114 000 285 000
MESPOL Medlov, a.s. | Modernizace chlazení mléka Medlov 183 200 458 000
Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova | Spalování biomasy z vlastní zemědělské produkce Újezd 798 640 1 996 600
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka | Boudy pro telata Dlouhá Loučka 49 400 123 500
TAGROS a.s. | Třídící linka na ovoce Troubelice 660 000 1 650 000
Josef Dušek | Briketovací lis pro vlastní zemědělské produkce Dlouhá Loučka 100 000 200 000
MESPOL Medlov, a.s. | Dodávka čelního nakladače B 861 Medlov 302 960 757 400
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka | Zemědělské technologie na čištění obilovin a olejnin. Dlouhá Loučka 648 000 1 620 000
Jiří Pavelčík | Pořízení štěpkovacího stroje pro ovocné sady Újezd 34 000 85 000
Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova | Analyzátor kvalitativních parametrů obilovin a olejnin Újezd 280 000 700 000
JOSEF DUŠEK | Briketovací lis pro vlastní zemědělské produkce Dlouhá Loučka 157 500 315 000
PETR PAVELČÍK | Pořízení zemědělské techniky – traktor John Deere s příslušenstvím Újezd 499 310 1 019 000
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JIŘÍ PAVELČÍK | Pořízení zemědělské techniky – dvoububnová rotační sekačka za traktor Újezd 30 000 75 000
JAKUB HRUŠKA | Pořízení zemědělské techniky – postřikovač Dlouhá Loučka 499 310 1 019 000
MARTIN SMYČKA | Pořízení zemědělské techniky – cisterna pro živočišnou výrobu Medlov 210 000 420 000
SVATOPLUK MARTÍNEK | Technologie na posklizňovou úpravu zrnin. Újezd 500 000 1 000 000
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka | Kolový smykem řízený nakladač pro živočišnou výrobu Dlouhá Loučka 320 000 800 000
TAGROS a.s. | Pořízení zemědělské techniky – rozmetadlo chlévské mrvy RA 100 Troubelice 286 400 716 000
MESPOL Medlov, a.s. | Dodávka traktorového návěsu Medlov 198 400 496 000
JAKUB HRUŠKA | Pořízení zemědělské techniky – traktor Dlouhá Loučka 252 000 900 000
BOHUSLAV PECINA | pořízení zemědělské techniky – diskové brány mulčovací a mulčovač včetně příslušenství Paseka 200 000 500 000
Martin Dušek | Pořízení techniky pro práci reklamního a grafického studia Troubelice 76 095 126 825
Josef Krpec | Podpora předčišťovacího zařízení pro pálenici Újezd 269 400 449 000
Jan Špička | Podpora strojního vybavení Troubelice 321 000 535 000
Josef Krpec | Podpora podnikání v oboru pěstitelského pálení – nákup kotle, odpeckovač Újezd 102 000 170 000
Pavel Krestýn | Podpora podnikání v oboru pěstitelského pálení Šumvald 540 000 900 000
VLADIMÍR HORÁČEK | Rozvoj mikropodniku – pořízení soustruhu na kov s digitálním odměřováním Dlouhá Loučka 177 000 295 000
Richard Dostál | Rozvoj mikropodniku – pořízení frézky Uničov 209 400 349 000
PETR POSPÍŠIL | Podpora a rozvoj podnikání v oblasti pěstitelského pálení – pořízení destilačního kotle Troubelice 177 144 295 240
JIŘÍ KUBÍK | Podpora podnikání v oboru pěstitelského pálení – nová technologie Újezd 489 680 1 224 200
ZDENĚK ZAPLETAL | podpora rozvoje podnikání v oblasti stavebnictví – pořízení vybavení kanceláře Troubelice 62 100 103 500
ELEKTROINSTALACE VRZAL s.r.o. | Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace – nákup pracovní plošiny Troubelice 495 360 1 548 000
Obec Lipinka | Rozvoj venkovské turistiky v Lipince – Putování Lipinkou Troubelice 90 000 100 000
Obec Nová Hradečná | Rozvoj venkovské turistiky v Nové Hradečné – Putování po Nové Hradečné Nová Hradečná 198 000 220 000
Obec Újezd | Rozvoj venkovské turistiky v Újezdě – Putování historií obce Újezd Újezd 128 700 143 000
Město Uničov | Rozvoj venkovské turistiky na Uničovsku – „Putování Uničovskem“ Uničov 117 000 130 000
Orel jednota Troubelice | „Vláčkem (vlakem) za koníčky“ – zážitková stezka pro děti a mládež Troubelice 108 000 120 000
Obec Šumvald | Rozvoj venkovské turistiky v Šumvaldě – Putování panstvím Pulchra Silva Šumvald 90 000 100 000
Obec Paseka | Rozvoj venkovské turistiky v Pasece – Putování za vodníkem Paseka 226 800 252 000
Obec Troubelice | Víceúčelové hřiště Troubelice Troubelice 662 115 1 655 288
Obec Medlov | Půjčovna sportovního zařízení v Medlově Medlov 64 800 162 000
Obec Paseka | Obnova místní kom. na parcele č. 2755/29 a 2202/2 v obci Paseka, výsadba zeleně a nákup techniky Paseka 964 791 1 820 361
Obec Nová Hradečná | Vybudování místní komunikace a chodníku k rodinným domům v Nové Hradečné Nová Hradečná 678 326 753 696
Obec Troubelice | Park pro volnočasové aktivity Troubelice 351 059 390 066
Obec Medlov | Návrh úprav veřejných ploch v obci a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně v obci Medlov Medlov 82 380 91 534
Obec Šumvald | Úprava veřejných prostranství a chodníků – etapa I Šumvald 360 449 400 499
Obec Nová Hradečná | Vybudování chodníku u školy v Nové Hradečné Nová Hradečná 1 204 986 1 338 874
Obec Šumvald | Podpora zdravého životního stylu – dětská hřiště a odpočinkové plochy Šumvald 812 511 902 791
Obec Dlouhá Loučka | Rekonstrukce střechy Mateřské školy v Dlouhé Loučce Dlouhá Loučka 1 042 016 1 680 672
Obec Troubelice | Dětské hřiště Troubelice Troubelice 705 821 784 246
Obec Paseka | Dětské hřiště v obci Paseka, na parcele č. 2253/15 – I. etapa Paseka 358 956 398 840
Obec Újezd | Dětská hřiště Újezd I. a II. etapa Újezd 862 640 958 489
Obec Nová Hradečná | Modernizace MŠ Nová Hradečná Nová Hradečná 322 187 357 986
Obec Paseka | Výstavba dětského hřiště v obci Paseka, na parcele č. 2253/15 – II. etapa Paseka 480 609 534 011
Obec Dlouhá Loučka | Výměna osvětlení a zhotovení kazetových podhledů. Dlouhá Loučka 448 633 498 482
Obec Nová Hradečná | Modernizace MŠ, obecního úřadu, kulturního domu a tělocvičny Nová Hradečná Nová Hradečná 720 000 800 000
Obec Nová Hradečná | Dětské hřiště Nová Hradečná Nová Hradečná 715 855 795 395
Tělovýchovná jednota Medlov | Ocelová tribuna a zázemí pro sportovní akce Medlov 648 000 720 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů, 783 82 Medlov | Rekonstrukce hasičského areálu Medlov 255 985 284 428
Obec Paseka | Rekonstrukce střešního pláště budovy Kulturního domu a obecního úřadu Paseka, Paseka čp. 17 Paseka 671 912 946 355
Obec Troubelice | Dětské hřiště Troubelice-Sídliště Troubelice 210 600 234 000
Tělovýchovná jednota Sokol Dlouhá Loučka | Dětské hřiště v Dlouhé Loučce Dlouhá Loučka 356 959 396 622
Obec Újezd | Dětské hřiště Rybníček Újezd 390 339 433 710
Obec Šumvald | Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Šumvald – 2.NP stará budova Šumvald 240 660 471 883
Obec Lipinka | Hrajeme si s úsměvem Lipinka 157 878 175 420
Obec Dlouhá Loučka | Jedná se o víceúčelové hřiště 43x22 m, hrací povrch s umělým trávníkem parc č. 774 v Dlou-
hé Loučce. Dlouhá Loučka 918 400 1 148 000
Obec Nová Hradečná | Restaurování kaple v Nové Hradečné Nová Hradečná 129 858 144 287
Římskokatolická farnost Paseka | Restaurování kostela svaté Kunhuty v Pasece Paseka 540 000 600 000
Obec Újezd | Restaurování hřbitovní zdi v Újezdě Újezd 328 825 365 362
Obec Medlov | Restaurování (oprava) hřbitovní zdi v Medlově Medlov 324 583 927 381
Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka | Oprava kamenné zdi kolem kostela. Dlouhá Loučka 495 000 550 000
Římskokatolická farnost Nová Hradečná | Restaurování prvků kostela sv. Vavřince v Nové Hradečné Nová Hradečná 90 000 100 000
MAS Moravský kras (projekty v Olomouckém kraji)
JANA FAJSTLOVÁ | Nákup svinovacího lisu Otinoves 210 000 350 000
ANTONÍN PAŘIL | Pořízení diskového žacího stroje Otinoves 138 000 230 000
AGRO Rozstání, družstvo | Pořízení samonakládacího krmného vozu Rozstání 625 000 1 250 000
Mlékárna Otinoves s.r.o. | Rekonstrukce stávajícího objektu na sklad obalového materiálu Otinoves 975 000 1 950 000
Mlékárna Otinoves s.r.o. | Modernizace syrovátkového hospodářství včetně manipulačních ploch a pohonů výrobní-
ků na mléko Otinoves 725 000 1 450 000
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Mlékárna Otinoves s.r.o. | Pořízení technologií k zajištění sledovatelnosti výroby a manipulační techniky Otinoves 1 000 000 2 000 000
Tomáš Bedáň | Modernizace provozu autoservisu Niva 651 634 1 086 057
ROBERT BEDÁŇ | Modernizace provozu autoservisu a pneuservisu Niva 125 760 209 600
ROZŠŤÁNCI, o.s. | Naučná stezka Rozstání – Baldovec Rozstání 180 000 200 000
MIS PRO s.r.o. | Půjčovna sportovních potřeb v Protivanově Protivanov 211 684 352 807
Městys Protivanov | Sportovně-rekreační areál v Protivanově Protivanov 737 060 818 956
Městys Drahany | Tepelná izolace stropu Úřadu městyse Drahany Drahany 100 321 111 468
Základní škola Protivanov | Rekonstrukce oken v tělocvičně základní školy Protivanov Protivanov 275 436 306 040
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ROZSTÁNÍ | Pořízení plastových oken v sokolovně v obci Rozstání Rozstání 72 000 80 000
ROZŠŤÁNCI, o.s. | Oprava laviček a fotbalových branek Rozstání 118 799 131 999
OBEC MALÉ HRADISKO | Stavební úpravy krovu a zastřešení kaple Malé Hradisko Malé Hradisko 354 735 394 151
Městys Protivanov | Restaurování kamenného kříže v Protivanově Protivanov 189 630 210 700
Římskokatolická farnost Protivanov | Rekonstrukce fary v Protivanově Protivanov 449 985 499 984
OBEC BUKOVÁ | Záchrana zvoničky v obci Buková Buková 236 549 262 833
Římskokatolická farnost Rozstání | Restaurování dveří kostela sv. Michaela v Rozstání Rozstání 416 016 462 240
Římskokatolická farnost Protivanov | Rekonstrukce vytápění na faře v Protivanově Protivanov 449 199 499 111
Římskokatolická farnost Drahany | Rekonstrukce fary v Drahanech Drahany 447 714 497 460
MAS Nízký Jeseník (projekty v Olomouckém kraji)
Jindřich Mana | Ubytovací jednotka Moravský Beroun Moravský Beroun 497 362 828 937
Město Moravský Beroun | Veřejná kanalizace, ulice U hřiště, Moravský Beroun Moravský Beroun 359 010 398 901
Občanské sdružení BEROUNSKÁ LÍPA | Mateřské centrum Medvídek Moravský Beroun 203 400 226 000
Obec Norberčany | Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Norberčany Norberčany 179 357 275 934
MAS – Partnerství Moštěnka (projekty v Olomouckém kraji)
Jaromír Dostál | Nový traktor pro mladého zemědělce Bochoř 912 500 1 825 000
František Kuba | Šetrněji k přírodě – nákup nové zemědělské techniky Turovice 512 000 1 280 000
JIŘÍ DOSTÁL | „Ochránce porostů“ – nákup nového postřikovače Bochoř 294 000 735 000
JAROMÍR DOSTÁL | Nákup kolového nakladače Bochoř 459 000 1 350 000
PAVEL MRTVÝ | Dovybavení minipeletárny. Dřevohostice 100 140 166 900
VaSivara s.r.o. | Vybavení provozovny společnosti VaSivara s.r.o. Radkovy 141 306 235 510
Ivana Bělařová | Rozšíření keramické dílny Čechy 79 710 132 850
ŠTĚPÁN HABČÁK | Čisté silnice zkrášlí naše vesnice Beňov 90 000 150 000
ELSPOMONT s.r.o. | Konec mokrých bot při skladování materiálu Vlkoš 217 893 363 156
Ivo Blahunek | Rozšíření technického vybavení zámečnické dílny BLAZAKOV Čechy 253 122 421 870
M & O INSTALACE, s.r.o. | Nová technologie pro firmu M & O INSTALACE, s.r.o. Dřevohostice 68 427 114 045
ŠTĚPÁN HABČÁK | „Pevná země pod nohama“ Beňov 162 000 270 000
PAVEL MRTVÝ | Rozšíření produktové řady biopaliv minipeletárny Lipová Dřevohostice 294 030 490 050
JANKŮ SERVIS s.r.o. | Rozšíření služeb firmy STEFITRANS s. r. o. Horní Moštěnice 501 763 836 273
Obec Želatovice | Úprava veřejných prostranství v Želatovicích Želatovice 867 106 1 083 883
Městys Dřevohostice | Výsadba nové zámecké aleje – III.etapa Dřevohostice 634 140 704 600
Obec Bezuchov | Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení Bezuchov 150 387 176 926
Obec Vlkoš | Bezpečně do školy, do školky i na poštu Vlkoš 990 507 1 238 134
Obec Vlkoš | STARÉ RODY SVÉMU KANOVSKU Vlkoš 817 840 1 022 301
Obec Líšná | Modernizace veřejného osvětlení v obci Líšná Líšná 408 846 454 274
Obec Říkovice | Obnova parku v Říkovicích Říkovice 277 327 308 142
Obec Líšná | Rekonstrukce areálu Trávníky Líšná 1 069 020 1 187 800
Football club Beňov | Modernizace fotbalového hřiště FC Beňov Beňov 613 275 721 500
Obec Přestavlky | Oprava hasičské zbrojnice v obci Přestavlky Přestavlky 177 300 197 000
Obec Stará Ves | Rekonstrukce Základní a mateřské školy Stará Ves Stará Ves 836 472 1 045 591
Tělovýchovná jednota Sokol Domaželice | Děti, mládež, dospělí – buďme všichni veselí Domaželice 423 507 498 244
Myslivecké sdružení Beňov – Prusy | S námi se děti radují! Beňov 131 431 146 035
Obec Líšná | Rekonstrukce MŠ Včelka – zdravotechnika Líšná 849 600 944 000
Tělocvičná jednota Sokol Dřevohostice | Rekonstrukce podlahy v sokolovně Dřevohostice 779 400 866 000
Sportovně střelecký klub | Sportujeme s radostí – rekonstrukce pískového a antukového hřiště Věžky 370 385 435 748
Obec Dobrčice | Volnočasové centrum obce Dobrčice Dobrčice 894 805 1 118 507
Městys Dřevohostice | Obnova budovy – zázemí pro spolky. Dřevohostice 232 800 291 000
Obec Podolí | knihovna a klubovna v obci Podolí Podolí 226 890 252 101
Obec Stará Ves | Stavební úpravy základní školy a jídelny ve Staré Vsi Stará Ves 325 639 440 053
Tělovýchovná jednota Sokol Domaželice | Závlaha fotbalového hřiště v Domaželicích Domaželice 294 343 327 048
Obec Líšná | Okno do dětského světa Líšná 497 032 621 291
O.S. W-NET | Internet pro všechny – modernizace internetové sítě v obcích Věžky a Vlkoš Věžky 213 681 251 390
Obec Radkovy | Výměna oken budovy Obecního úřadu v Radkovách Radkovy 156 660 373 000
Sbor dobrovolných hasičů Lipová | Rozvoj hasičů v Lipové Lipová 87 125 102 500
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice | NOVÉ ZÁZEMÍ SDH DŘEVOHOSTICE Dřevohostice 188 700 222 000
Obec Bezuchov | REKONSTRUKCE HASIČÁRNY V BEZUCHOVĚ Bezuchov 149 600 176 000
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice | Rozšíření expozice Hasičského muzea Dřevohostice 236 143 277 816
Římskokatolická farnost Beňov | REKONSTRUKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KOSTELA SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI 
V BEŇOVĚ Beňov 975 800 1 148 000
Římskokatolická farnost Horní Moštěnice | Obnova zdi kolem kostela Horní Moštěnice 710 316 789 240
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Aktivity Celostátní sítě pro venkov (CSV) 
v Olomouckém kraji v roce 2012 a 2013
•  Dotace pro zemědělce – každoroční semináře na úrovních NUTS III – školení v Olomouci, Přerově, Pros-

tějově, Šumperku a Jeseníku na téma „Dotační politika v agrárním sektoru a dosavadní zkušenosti z kont-
rol v PRV“ – pro cca 1150 zemědělských podnikatelů

•  Dožínky Prostějov a Jeseník – každoroční setkání zástupců zemědělců, občanů a obcí Olomouckého 
kraje u příležitosti konání Dožínek Olomouckého kraje v Prostějově a dožínek v Jeseníku 

•  Lidový rok – setkání partnerů CSV v rámci akce Lidový rok ve Velké Bystřici k podpoře zachování venkov-
ských tradic

•  Oslavy lesa na Floře – setkání partnerů CSV, odborné a lesní veřejnosti, zástupců měst a obcí, workshop 
odborně zaměřený na lesní hospodaření; možností získávání dotací do venkovského prostoru, propagace 
CSV, možnosti dotací PRV, praktické příklady úspěšných projektů v lesním hospodářství v rámci akce 
Oslavy lesa na Floře

•  Flora Olomouc – propagace CSV a úspěšných obcí v soutěži Vesnice roku v rámci prezentace Olomouc-
kého kraje na veletrhu FLORA, prezentace regionálních produktů a výrobků OK

•  Exkurze – dvoudenní putování po oceněných obcích Vesnice roku, exkurze zaměřená na výměnu zkuše-
ností, šíření příkladů dobré praxe v rozvoji venkova, propojení aktivit aktérů v regionu AZV Přerov s úze-
mím celého Olomouckého kraje

•  Jarmark regionálních výrobků v Dřevohosticích – podpora venkova a propagace CSV v rámci jarmarku 
regionálních výrobků – podpora podnikání, zdravá potravina, možnosti příkladů projektů zemědělských 
podniků, jak lze finalizovat zemědělské produkty

•  Portál farmáře – školení zemědělců v počítačové učebně na Střední škole zemědělské v Přerově za účelem 
prohloubení znalostí s provozem na Portálu farmář

•  Zemědělské školství – seminář zaměřený na zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpo-
ru podnikání na venkově

•  Mezinárodní konference PARTNERSTVÍ LEADER – společné setkání aktérů venkova – zejména MAS 
z OK a MAS spolupracujících� Prezentace úspěšných projektů regionů z PRV, OP PS a dalších zdrojů� Vý-
měna zkušeností a navazování nových partnerství� Prezentace CSV

•  Setkání certifikovaných výrobců – setkání certifikovaných výrobců regionální značky Haná – regionální 
produkt a partnerů CSV

•  Čtyřdenní zahraniční exkurze – zaměřená na výměnu zkušeností partnerů CSV na téma administrace 
projektů, zemědělskou politiku, problematiku rozvoje regionů� Partneři CSV měli možnost poznat inspi-
rativní projekty/aktivity, které přispěly k získání ocenění navštívených obcí a navázali nové kontakty� Vý-
stupem bylo zpracování zajímavých projektů/ poznatků z exkurze do článků, které byly prezentovány 
v médiích� V rámci exkurze byla návštěva těchto zajímavých projektů a aktivit:
Česká republika:
– obec Modrá – oceněná několikrát v rámci soutěže Vesnice roku
Slovensko:
– setkání partnerů CSV s partnery ze Slovenska konkrétně z MAS Požitavie – Širočina; diskuse se země-

dělci, informace o Síti venkova na Slovensku, informace o přeshraniční spolupráci 
– obec Slovenský Grob – návštěva husí farmy, diskuse s partnery o možnostech rozvoje venkova
Maďarsko:
– obec Lipót – nositel zlaté plakety Evropské soutěže Entete Florale, projekty na obnovitelné zdroje, cestov-

ní ruch – obec Balatonbogár – strategie cestovního ruchu – úspěšné projekty zaměřené na rozvoj venkova
Rakousko:
– obec Gamlitz – zapojení do programu LEADER, účast v obce v soutěži Vesnice roku na evropské úrov-

ni; tradiční místní zemědělské produkty – úspěšné projekty
– obec Reichenau an der Rax – diskuze se starosty regionu, představení proutků zaměřených na oblast 

životního prostředí, cestovní ruch 

Ostatní aktivity Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji jsou zveřejněny na webových stránkách 
Ministerstva zemědělství https://eagri�cz
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SEZNAM PARTNERŮ CSV V OLOMOUCKÉM KRAJI

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj
IČ: 00020478
Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
E-mail: olk.kazv@mze.cz
Spojovatelka: 585 206 411, 581 292 911
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Kateřina Mračková – ředitelka 
KAZV OK; Ing. Simona Prečanová – koordinátor CSV OK 
E-mail: katerina.mrackova@mze.cz; simona.precanova@mze.cz
Telefon: 585 206 423, 581 292 914
Mobil: 602 715 025, 724 574 129
www.eagri.cz

Agentura pro zemědělství a venkov Olomouc
IČ: 00020478
Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
E-mail: olomouc.azv@mze.cz
Spojovatelka: 585 206 411
Kontaktní osoba CSV v OK:
Ing. Kateřina Mračková – vedoucí AZV Olomouc
E-mail: katerina.mrackova@mze.cz
Telefon: 585 206 423
Mobil: 602 715 025
www.eagri.cz

Agentura pro zemědělství a venkov Prostějov
IČ: 00020478
Adresa: Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov 
E-mail: prostejov.azv@mze.cz
Spojovatelka: 582 406 044
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Petra Vrtělová – vedoucí AZV
E-mail: petra.vrtelova@mze.cz
Telefon: 582 406 045
Mobil: 724 574 137
www.eagri.cz

Agentura pro zemědělství a venkov Přerov
IČ: 00020478
Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
E-mail: prerov.azv@mze.cz
Spojovatelka: 581 292 913
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Simona Prečanová – vedoucí AZV
E-mail: simona.precanova@mze.cz
Telefon: 581 292 914
Mobil: 724 574 129
www.eagri.cz

Agentura pro zemědělství a venkov Šumperk
IČ: 00020478
Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
E-mail: sumperk.azv@mze.cz
Kontaktní osoba CSV v OK: Bc. Věra Skopalová
E-mail: vera.skopalova@mze.cz
Telefon: 583 314 239
Mobil: 602 848 961
www.eagri.cz

Státní zemědělský intervenční fond,
Regionální odbor Olomouc
IČ: 48133981
E-mail: ro.ol@szif.cz
Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
Spojovatelka: 585 526 511
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Vladimír Diviš – ředitel RO Olomouc
E-mail: Vladimir.Divis@szif.cz
Telefon: 585 526 512
Mobil: 724 254 010
Náhradník: Ing. Kateřina Benešová
E-mail: Katerina.Benesova@szif.cz
Telefon: 585 526 557
Mobil: 731 644 179
www.szif.cz

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
IČ: 00018562
Adresa: tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
E-mail: podatelna.kvsm@svscr.cz
Spojovatelka: 585 700 730
Statutární zástupce: MVDr. Aleš Zatloukal – ředitel
E-mail: a.zatloukal.kvsm@svscr.cz
Telefon: 585 700 731
Kontaktní osoba CSV v OK: MVDr. Hana Brázdová
E-mail: h.brazdova.kvsm@svscr.cz
Telefon: 585 700 752
Mobil: 724 652 062
www.eagri.cz

Státní rostlinolékařská správa
IČ: 65349563
Adresa organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Adresa OBO Opava: Jaselská 552/16, 746 82 Opava
E-mail: obo.opava@srs.cz 
Statutární zástupce: Ing. Věra Musilová – vedoucí OBO Opava
E-mail: vera.musilova@srs.cz
Telefon: 553 631 247
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Ladislav Prečan
Adresa pracoviště: SRS, Obvodní oddělení Olomouc,
Šlechtitelů 773/23, 779 00 Olomouc
E-mail: ladislav.precan@srs.cz
Telefon: 585 570 126
www.srs.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR, NUTS II Střední Morava
IČ: 65993870
Adresa: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
E-mail: crr@crr.cz
Spojovatelka: 221 580 201
Adresa pro NUTS II Střední Morava:
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Ivana Šupová – vedoucí
E-mail: supova@crr.cz
Telefon: 587 334 704
www.crr.cz
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Olomoucký kraj
IČ: 60609460
Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz
Spojovatelka: 585 508 111
Statutární zástupce: Ing. Jiří Rozbořil – hejtman
Adresa pracoviště: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
E-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz
Telefon: 585 508 848

Kontaktní osoba CSV v OK:
Ing. Michal Symerský – 1. náměstek hejtmana
Adresa pracoviště: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
E-mail: m.symersky@kr-olomoucky.cz
Telefon: 585 508 850
Náhradník: Ing. Marta Novotná – vedoucí odd. regionálního rozvoje
E-mail: m.novotna@kr-olomoucky.cz
Telefon: 585 508 330
Náhradník: Mgr. Ondřej Večeř – odd. regionálního rozvoje
E-mail: o.vecer@kr-olomoucky.cz 
Telefon: 585 508 494
www.kr-olomoucky.cz

Krajské sdružení
Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o. s.
v Olomouckém kraji
IČ: 72047852
Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
E-mail: Info@nsmascr.cz
Spojovatelka: 602 533 707
Kontaktní osoba CSV v OK:
Ing. František Winter – předseda NS MAS ČR
Adresa pracoviště:
MARWIN, v.o.s., Hynčice nad Moravou 49, 788 33 Hanušovice
E-mail: f.winter@atlas.cz
Telefon: 583 231198
Mobil: 602 533 707
Kontaktní osoba CSV v OK: Mgr. Bc. Karel Hošek
E-mail: ksmasok@qmail.com
Mobil: 777 952 988
www.nsmascr.cz

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje (SPOV OK)
IČ: 71214330
Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
E-mail: spovok@seznam.cz
Spojovatelka: 584 439 068, 737 286 377
Kontaktní osoba CSV v OK: Jiří Řezníček – předseda SPOV OK
Adresa pracoviště: OÚ Tučín, Tučín 127, 751 16 Tučín
E-mail: starosta@tucin.cz
Telefon: 581 227 032
Mobil: 732 876 307
Náhradník: Kateřina Kapková – tajemnice SPOV OK
E-mail: kkapkova@tiscali.cz 
Mobil: 777 258 628
www.spovok.cz

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s.
IČ: 27822010
Adresa: Vodní 274, 783 44 Náměšť na Hané
Spojovatelka: 605 174 701
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Jaroslav Brzák – ředitel
Adresa pracoviště: Vodní 274, 783 44 Náměšť na Hané
E-mail: jarek.brzak@post.cz
Mobil: 605 174 701
Náhradník: Mgr. Marta Husičková – předsedkyně správní rady
Adresa pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
E-mail: starosta@namestnahane.cz
Telefon: 585 757 812
Mobil: 607 555 746
www.spovok.cz

Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje
IČ: 69211141
Adresa: Blanická 383 /1, 772 00 Olomouc 
E-mail: aszolpv@quick.cz
Spojovatelka: M. Štáblová – 585 237 010
Kontaktní osoba CSV v OK: Václav Koutný
E-mail: vakout@gmail.com
Telefon: 585 410 137
Mobil: 603 498 074
Náhradník: Ing. Pavel Solovský
E-mail: solpa@centrum.cz
Mobil: 731 621 238
www.asz.cz

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
IČ: 14888220
Adresa: Jankovcova 17, 170 37 Praha
E-mail: cmszp@tiscali.cz
Spojovatelka: 272 652 280
Statutární zástupce: Lubomír Burkoň – předseda
Adresa pracoviště: Farmers, s.r.o., Voletínská 252, 541 02 Trutnov 
E-mail: dianaseven@volny.cz
Mobil: 605 294 791
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Kamil Surovík
Adresa pracoviště: SABAS spol.s r.o., Nádražní 163, 790 70 Javorník
E-mail: sabasbp@iol.cz
Mobil: 721 088 528
www.smszp.cz

Agrární komora Olomouckého kraje
IČ: 70930520
Adresa: Blanická 383/3, 772 00 Olomouc
E-mail: ak-olomoucky@quick.cz
Spojovatelka: 585 230 670
Kontaktní osoba CSV v OK:
Ing. Josef Hlavinka – předseda představenstva
Adresa pracoviště: Polkovice 191, 751 44
E-mail: farpol@centrum.cz
Mobil: 603 727 867
Náhradník: Ing. Roman Beneš
Adresa pracoviště: Blanická 383/3, 772 00 Olomouc
E-mail: ak-olomoucky@quick.cz
Telefon: 585 230 670
Mobil: 724 265 100
www.agrocr.cz
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Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství
a venkova Olomouckého kraje
IČ: 70930520
Adresa: Blanická 383/3, 772 00 Olomouc
E-mail: pavel.stonawsky@seznam.cz
Mobil: 724 202 889
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Pavel Stonawský – vedoucí KIS
E-mail: stonawsky@vepaspol.cz
Telefon: 585 034 101, Mobil: 724 202 889
www.kis-olomoucky.cz

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského 
prostoru
(zastoupena Střední školou zemědělskou, Olomouc)
IČ: 00602035
Adresa: U Hradiska 4 , 779 00 Olomouc
E-mail: szes@szes-olomouc.cz
Spojovatelka: 585 206 011, 585 205 660
Kontaktní osoba CSV v OK: Ing. Jaroslav Sauer – ředitel školy
Adresa pracoviště: Gorazdovo nám. 1, 772 00 Olomouc
E-mail: reditel@szes-olomouc.cz
Telefon: 585 230 856
Mobil: 602 749 001
Náhradník: Ing. Tomáš Kostka 
E-mail: kostkat@seznam.cz
Telefon: 585 205 664, Mobil: 605 383 607
www.szes-olomouc.cz

Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.
IČ: 28279069
Adresa: Kostelec u Holešova 58, 768 43
Spojovatelka: 576 115 007
Kontaktní osoba CSV OK: Tomáš Šulák – předseda správní rady
Adresa pracoviště: Veselíčko 196, 751 25
E-mail: tomas.sulak@smarv.cz
Telefon: 775 949 142, Mobil: 775 949 142
Náhradník: Markéta Kropáčková – ředitelka 
Adresa pracoviště: Kostelec u Holešova 58, 768 43
E-mail: marketa.kropackova@smarv.cz
Mobil: 737 775 991
www.smarv.cz

Sdružení místních samospráv ČR
IČ: 75130165
Adresa: Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné
E-mail: info@smscr.cz
Telefon: 577 688 203
Statutární zástupce: Ing. Jana Juřenčáková – předseda SMS ČR
E-mail: predseda@smscr.cz
Telefon: 605 736 711
Kontaktní osoba CSV v OK:
Mgr. Radek Brázda – místopředseda krajského
shromáždění SMS ČR v OK a člen předsednictva SMS ČR
Adresa pracoviště: Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02
E-mail: starosta@troubky.cz, podatelna@troubky.cz
Telefon: 581 299 215, Mobil: 737 260 606
Náhradník:
Ladislav Števanka, předseda krajského shromáždění SMS ČR v OK
Adresa pracoviště: Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06
E-mail: ou@domasovnadbystrici.cz
Telefon: 585 036 021
www.smscr.cz

Centrum pro komunitní práci střední Morava (CpKP stM)
IČ: 69604401
Adresa: Kramářova 31, 750 02 Přerov
E-mail: roman.haken@cpkp.cz
Statutární zástupce: Ing. Roman Haken – ředitel
Adresa pracoviště: Kramářova 31, 750 02 Přerov
E-mail: roman.haken@cpkp.cz
Mobil: 777 793 711
Kontaktní osoba CSV v OK: Mgr. Ivo Škrabal
Adresa pracoviště: Zábřežská 20, 787 01 Šumperk
E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz
Mobil: 777 793 714
www.cpkp.cz

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
IČ: 70951039
Adresa: Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
Spojovatelka: 587 332 066
Statutární zástupce:
Ing. Bořivoj Minář – předseda představenstva KHK OK
Adresa pracoviště: Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
E-mail: khkok@khkok.cz
Telefon: 587 332 066
Kontaktní osoba: Mgr. František Fidler – ředitel KHK OK
Adresa pracoviště: Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
E-mail: fidler@khkok.cz
Tel. 587 332 067, Mobil: 602 708 246
Náhradník: Bc. Jana Procházková
Adresa pracoviště: Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
E-mail: prochazkova@khkok.cz
Telefon: 587 332 068, Mobil: 606 751 663
www.khok.cz

Unie pro řeku Moravu
IČ: 60552417
Adresa: Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky 
E-mail: info@uprm.cz
Spojovatelka: 585 204 495
Statutární zástupce: Mgr. Michal Krejčí – vedoucí
E-mail: hruba.voda@centum.cz
Telefon: 585 204 495, Mobil: 731 058 206
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Poštulka
E-mail: zdenek.postulka@seznam.cz
Mobil: 732 957 552
www.uprm.cz

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
IČ: 45035652
Adresa: K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
E-mail: info@svol.cz
Spojovatelka: 565 324 203
Statutární zástupce: Ing. František Kučera
E-mail: svol@mspelhrimov.cz
Telefon: 565 323 421, Mobil: 602 339 448
Kontaktní osoba: Ing. Roman Šimek
Adresa pracoviště: Holická 31c, 772 00 Olomouc
E-mail: simek.roman@uhul.cz
Mobil: 724 227 172
Náhradník: Ing. Lubomír Pinkava
E-mail: janpinkava@seznam.cz
Mobil: 776 680 503
www.svol.cz
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
IČ: 62933591
Adresa: Lafayettova 13, 772 00 Olomouc
E-mail: olomouc@nature.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Šafář 
E-mail: jiri.safar@nature.cz
Telefon: 585 238 832
Mobil: 602 205 589
Náhradník: Ing. Ivana Krejčová
E-mail: ivana.krejcova@nature.cz
Telefon: 585 238 836, Mobil: 724 145 997
www.olomouc.nature.cz

Univerzita Palackého, FF, Katedra politologie a evropských 
studií, centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova
IČ: 61989592
Adresa: Křižkovského 12, 771 80 Olomouc
E-mail: politologie@upol.cz
Spojovatelka: 585 633 302
Statutární zástupce: Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. – vedoucí
E-mail: tomas.lebeda@upol.cz
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Pavel Šaradín, Ph.D.
E-mail: pavel.saradin@centrum.cz
Mobil: 733 690 700
Náhradník: Ing. Hana Gregorová
E-mail: hana.gregorova@upol.cz
Mobil: 774 281 822
www.upol.cz

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna
Adresa: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Poslanecká kancelář
Adresa: Kateřinská 86/11, 779 00 Olomouc
MUDr. Jitka Chalánková – poslankyně
E-mail: chalankova@psp.cz
Telefon: 257 172 257
Mobil: 724 059 178
Ing.Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. – poslanec
E-mail: sarapatkab@psp.cz
Telefon: 257 172 090, Mobil: 607 115 651
Náhradník: Mgr. Libor Dorňák
E-mail: libor.dornak@seznam.cz
Mobil: 723 834 759
www.psp.cz

Zemědělský svaz ČR
IČ: 26550521
Adresa: Hybernská 38, 110 00 Praha 1
E-mail: aacr@zscr.cz
Spojovatelka: 226 211 000, 224 225 730
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Řezáč
Adresa: ZOD Agrispol, Mořice 181, 798 28
E-mail: agrispol@volny.cz
Telefon: 582 388 304, Mobil: 602 718 741
Náhradník: Ing. Rostislav Ovád
Adresa: Zemědělské družstvo „PODHRADÍ“ Týn nad Bečvou
E-mail: zdtyn@volny.cz
Telefon: 581 793 074, Mobil: 602 754 281
www.zscr.cz

Okresní agrární komora Olomouc
IČ: 47673583
Adresa: Blanická 383/3, 772 00 Olomouc
E-mail: oakol@volny.cz
Spojovatelka: 585 230 670
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Porč – ředitel

Okresní agrární komora Prostějov
IČ: 49435256
Adresa: Kollárova 2605/9, 796 01 Prostějov
E-mail: oakpv@oakpv.cz
Spojovatelka: 582 330 706
Kontaktní osoba: MVDr. Augustin Kohoutek – ředitel

Okresní agrární komora Přerov
IČ: 47674407
Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
E-mail: oakpr@volny.cz
Spojovatelka: 581 210 956

Okresní agrární komora Šumperk
IČ: 47673796
Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
E-mail: svazkdv@spk.cz, oaksumperk@email.cz, jana.
oaksumperk@email.cz
Spojovatelka: 583 214 494
Kontaktní osoba: Ing. Radek Musil, Ing. Jana Kořalková – tajemnice
www.oaksumperk.cz

Okresní agrární komora Jeseník
IČ: 25350854
Adresa: Masarykovo náměstí 159/14, 790 01 Jeseník
E-mail: oak@jes.cz
Spojovatelka: 584 411 538
Kontaktní osoba: Ing. Marie Bubíková – ředitelka
www – nemá

Regionální agentura pro Rozvoj střední Moravy
IČ: 64631109
Adresa: Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc
E-mail: rarsm@rarsm.cz
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera
E-mail: kucera@rarsm.cz
Telefon: 585 205 971
Mobil: 775 727 711
Kontaktní osoba: Petra Pavlíková
E-mail: pavlikova@rarsm.cz
Telefon: 585 205 972
Mobil: 774 474 034
Náhradník: Zdeněk Hilbert
E-mail: hilbert@rarsm.cz
Telefon: 585 205 975
Mobil: 774 474 035
www.rarsm.cz
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MAS Uničovsko, o.p.s.
IČ: 27784401
Adresa: Medlov 194, 783 91 Uničov
E-mail: mas.unicovsko@email.cz
Vedoucí: Ing. Iveta Kopcová
E-mail: mas.unicovsko@email.cz
Mobil: 724 717 686
www.mas.unicovsko.cz

MAS Region HANÁ, o.s.
IČ: 26656426
Adresa: Těšetice 75, 783 46 Těšetice
E-mail: region.hana@seznam.cz
Vedoucí: Mgr. Marta Husičková – předsedkyně
E-mail: region.hana@seznam.cz, starosta@namestnahane.cz
Telefon: 585 754 622
Mobil: 725 843 057
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Husičková – předsedkyně
E-mail: region.hana@seznam.cz, starosta@namestnahane.cz
Mobil: 607 555 746
Náhradník: Ing. Jaroslav Brzák
E-mail: region.hana@seznam.cz, jarek.brzak@post.cz
Mobil: 605 174 701
www.regionhana.cz

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
IČ: 27037932
Adresa: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Vedoucí: Julie Zendulková – předsedkyně MAS
E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Mobil: 724 111 510
Náhradník: Ing. Miloslava Hrušková
E-mail: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
Mobil: 777 562 205
www.moravska-cesta.cz

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
IČ: 27017371
Adresa: Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou, 
E-mail: info@maszahoribecva.cz
Telefon: 581 694 243, 732 699 320
Předseda: Ing. Otakar Dokoupil, CSc. 
E-mail: starosta@prosenice.cz
Telefon: 581 226 037
Mobil: 737 205 449
Kontaktní osoba: Ing. Eva Pospíšilová – manažer
E-mail: e-pospisilova@seznam.cz
Telefon: 581 694 243
Mobil: 606 500 970
Náhradník: Ing. Marek Zábranský – manažer
E-mail: marek.zabransky@seznam.cz
Telefon: 581 694 243 
Mobil: 739 344 119
www.masmoravskabrana.cz

Prostějov venkov, o.p.s.
IČ: 27693058
Adresa: Masarykovo nám.41, 798 12 Kralice na Hané
E-mail: maspvvenkov@seznam.cz
Mobil: 724 788 131
Vedoucí: Ing. Ludmila Švitelová
Náhradník: Ing. Lenka Matoušková
E-mail: prostejov.venkov@seznam.cz
Mobil: 725 177 677
www.maspvvenkov.cz

MAS Na cestě k prosperitě, o.s.
IČ: 27035077
Adresa: Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy
E-mail: nacestekprosperite@seznam.cz
Mobil: 774 868 837, 776 149 273
Vedoucí:
Ing. Jana Otáhalová – předsedkyně představenstva
Bohumila Charvátová – místopředsedkyně představenstva
Miroslav Kolísek – místopředseda představenstva
E-mail: nacestekprosperite@seznam.cz
Mobil: 774 868 837, 776 149 273
Kontaktní osoba: Mgr. Dominik Vlč – ředitel
E-mail: nacestekprosperite@seznam.cz
Mobil: 774 868 837
Náhradník: Martina Kouřilová
E-mail: nacestekprosperite@seznam.cz
Mobil: 776 149 273
www.nacestekprosperite.cz

MAS Bystřička, o.p.s.
IČ: 26882035
Adresa: Zámecké nám.79, 783 53 Velká Bystřice
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Plíska – předseda správní rady
E-mail: pliska@hlubocky.cz
Mobil: 724 804 690
Kontaktní osoba: Petra Janišová – manažer
E-mail: janisova@masbystricka.cz
Mobil: 724 588 832
Náhradník: Marie Palacková
E-mail: palackova@muvb.cz
Mobil: 606 570 025
www.masbystricka.cz

Rozvojové partnerství regionu Hranicko, o.s.
IČ: 27017915
Adresa: Tř.1.Máje 2063, 753 01 Hranice
Vedoucí: Vojtěch Skácel – předseda MAS
Kontaktní osoba: František Kopecký – manažer 
E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz
Mobil: 773 583 020
Náhradník: Lucie Machová – fin.manažerka, asistentka
E-mail: l.machova@regionhranicko.cz
Telefon: 581 601 716
Mobil: 773 593 020
www.regionhranicko.cz
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