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Z obsahu:

S blížícím se koncem roku bývá velice často spojena také
tendence ohlížet se, vzpomínat a hodnotit uplynulé období, zkrátka a dobře bilancovat. Ani zimní vydání Maskáčku
nebude v tomto směru příliš velkou výjimkou. Jeho prostřednictvím si totiž připomeneme nejen úspěšné žádosti
o dotaci z blízké i vzdálenější minulosti, ale také několik
proběhlých akcí či výstupů z činnosti MAS mimo PRV - např.
místní akční skupinou realizované projekty v rámci jiných
operačních programů apod.
Nebudeme ovšem pouze vzpomínat. Tím, že se právě nacházíme na přelomu mezi dvěma rozpočtovými obdobími
EU, musíme se do značné míry zamýšlet také nad budoucností.
Naše MAS je tvořena katastry 31 obcí, cca 19.000 obyvateli
a 84 členskými subjekty. Již tato tři dílčí čísla jsou předpokladem pro různorodost názorů, pohledů, ambicí a potřeb
lidí i krajiny našeho regionu. Základní cíle jsou však společné a konstantní – rozvoj venkova ve všech relevantních
oblastech: směřování k soběstačnosti, respekt k historii
a tradicím, využívání potenciálu území, zvyšování životní
úrovně lidí a funkční i estetické zkvalitňování prostředí, ve
kterém žijeme.
Je třeba ocenit všechny členské organizace MAS za jejich
podíl na vzniku, rozvoji a fungování této organizace. Bez
těchto subjektů a lidí by byla naše MAS jen prázdnou, umělou a nepotřebnou formou. Tento fakt je třeba připomínat
právě nyní, kdy realizace dosavadní strategie pomalu končí a kdy je třeba stanovit cíle, obsah a priority pro budoucí
období.
Věřím, že svoji rozhodující roli a zodpovědnost vůči příštím
generacím obyvatel regionu si všichni členové naší organizace i ostatní aktéři a jednotlivci, působící na daném území,
uvědomují a že budou společným úsilím i nadále sledovat
ušlechtilé cíle rozvoje našeho regionu, našeho venkova,
potažmo celé naší republiky. Místní akční skupina je nikoliv bezchybným a zdaleka ne jediným nástrojem k dosažení těchto cílů. Je však nástrojem, kterého lze aktuálně i do
budoucna využít, a který vychází z lidských zdrojů, znalostí
a zkušeností našeho regionu. Snad se nám tohoto potenciálu podaří také v budoucích letech co nejlépe využít…
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Úvodní slovo
Výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013
Galerie realizovaných projektů z poslední doby
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Poznáváme náš region
Příprava MAS na období 2014-2020
Soutěž, Slovo na závěr

Výzva k předkládání Žádostí o dotaci 2013
V pořadí již šestá výzva k předkládání žádostí o dotaci
v historii naší MAS byla vyhlášena 2. dubna letošního roku.
V rámci termínu určeného pro příjem žádostí, tedy mezi 29.
dubnem a 6. květnem, přijala následně naše MAS celkem
37 vyplněných formulářů s přílohami. Na modernizaci zemědělských podniků (Fiche 1) bylo zaměřeno 6 projektů,
na rozvoj podnikání či služeb cestovního ruchu 5 projektů (Fiche 2 a Fiche 3) a na sociální infrastrukturu (Fiche 6)
26 projektů. Celková výše požadovaných dotačních prostředků činila bezmála 9.000.000,- Kč, přičemž objem prostředků k rozdělení byl 5.749.736,- Kč.

Poté co byly pracovníky kanceláře MAS přijaty, prošly všechny předložené žádosti administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Následně vstoupily do procesu hodnocení ze strany členů Výběrové komise MAS, na nějž navázalo
potvrzení výsledného pořadí projektů dle počtu získaných
bodů a schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí
Programovým výborem MAS. Doporučeno k podpoře tak
bylo celkem 21 předložených projektů. Všechny tyto projekty pak byly 26.6.2013 zaregistrovány na RO SZIF v Olomouci. Dohody o poskytnutí dotace byly podepsány u celkem
dvaceti těchto projektů – viz. tabulka níže.

Seznam vybraných Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 6/2013, včetně podpisu Dohody
Pořadí ve
Místo realizace
Dopor.
Název žadatele
Název projektu
Fichi
projektu
dotace
FICHE 1 "Modernizace zemědělských podniků" - VYBRANÉ ŽÁDOSTI - podepsaná Dohoda o poskytnutí dotace
Oprava hospodářského stavení (stodoly) v
1.
Jan Novotný
Pavlovice u Kojetína
92 280
Pavlovicích u Kojetína
Modernizace posklizňové linky - farma
2.
Agrodružstvo Tištín
Nezamyslice
500 000
Nezamyslice
Zemědělské obchodní
3.
Pořízení krmných technologií v chovu skotu Mořice
750 000
družstvo AGRISPOL
Nákup secího stroje pro setí hustosetých
4.
FARM SELECT s.r.o.
Dobrochov
657 000
obilnin a olejnin pro setí do mulče
FICHE 2 "Rozvoj podnikání na venkově" - VYBRANÉ ŽÁDOSTI - podepsaná Dohoda o poskytnutí dotace
1.
MLÝN M+B s.r.o.
Nákladní automobil pro truhlářství
Dřevnovice
570 000
Rekonstrukce 1. patra domu č. 60 v
2.
JORCON s. r. o.
Dobromilicích - nové kanceláře společnosti Dobromilice
633 900
JORCON s. r. o.
FICHE 6 "Sociální infrastruktura obcí"- VYBRANÉ ŽÁDOSTI - podepsaná Dohoda o poskytnutí dotace
Revitalizace areálu Bloudník - společně
Víceměřice
172 600
1.
Obec Víceměřice
odpočívat a relaxovat Víceměřice - I. etapa
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
Doplnění inventáře sokolovny, výměna oken
2.
Otaslavice
176 000
SOKOL OTASLAVICE
a nákup zahradního traktoru
3.
Městys Tištín
Školní zahrada "Na výsluní " - I etapa
Tištín
147 981
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS
4.
Klubovna SDH Tištín, jak má být.
Tištín
87 360
TIŠTÍN
Tělocvičná jednota Sokol
5.
Klubová místnost a vybudování střídaček
Vrchoslavice
99 900
Vrchoslavice 1946
6.
Obec Doloplazy
Zázemí pro sportovní aktivity v obci
Doloplazy
146 429
Oprava sokolovny TJ Pavlovice u Kojetína
7.
TJ Pavlovice u Kojetína
- obnova multifunkčního centra nejen pro
Pavlovice u Kojetína
349 996
občany Pavlovic
Výměna akustického systému na
8.
FK Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou
45 000
fotbalovém stadionu Němčice n/H
Kvalitnější zvuk Společenského sálu 9.
Obec Podivice
akustická pohoda posluchačů při tanci i
Podivice
132 000
poslechu
Sbor dobrovolných hasičů
10.
Vybavení pro pořádání hasičských soutěží
Mořice
64 886
Mořice
"Divadelní společnost
Technické vybavení kulturního sálu (světelná
11.
Pivín
47 807
Větřák Pivín"
technika)
III. etapa dokončení zateplení a oprav
12.
OBEC ŽELEČ
Želeč
293 307
budovy Mateřské školy Želeč
13.
T.J. Radslavice
Sportovní areál - údržba travních ploch
Radslavice
99 825
14.
Obec Koválovice-Osíčany Obnova střechy na kulturním domě
Koválovice-Osíčany
192 910
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Galerie realizovaných projektů
Rekonstrukce
zázemí firmy
Žadatel: Velinvestik spol. s r. o.
Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávající nevyužívané
budovy jako zázemí pro provoz
firmy i pro zaměstnance.
Celkové výdaje projektu:
Kč 1.400.000,-Dotace: Kč 740.472,--

Hřbitov Tvorovice – rekonstrukce chodníků,
výměna mobiliáře a doplnění zeleně
Žadatel: Obec Tvorovice
Popis projektu: Rekonstrukce a zvětšení dlážděných ploch
hřbitova, osazení zelení a doplnění prostoru vhodným mobiliářem.
Celkové výdaje projektu: Kč 355.616,-Dotace: Kč 215.532,--

Modernizace
obilního mlýna
Žadatel: Mlýn M+B s. r. o.
Popis projektu: Modernizace strojního zařízení obilního mlýna spočívající ve
výměně vysévače sloužícího pro třídění rozemletého
obilí na rovinných sítech.
Celkové výdaje projektu:
Kč 982.800,-Dotace: Kč 491.400,--

Náves – centrum bezpečí a setkávání
Žadatel: Obec Vrchoslavice
Popis projektu: Vydláždění prostoru návsi zámkovou dlažbou, osazení dřevěnými solitérními prvky na dotvoření veřejného prostranství a vybudování oplocení.
Celkové výdaje projektu: Kč 773.496,-Dotace: Kč 269.910,--

Rekonstrukce vstupu na hřbitov v Tištíně
Žadatel: Městys Tištín
Popis projektu: Obnova
vstupní budovy s bránou
na místní hřbitov a s ní
spojené části obvodové
zídky. Dovybavení tohoto
prostoru vývěsní skříňkou
a stojanem na nářadí k zapůjčení pro údržbu hrobových míst.
Celkové výdaje projektu:
Kč 282.288,-Dotace: Kč 210.266,--

Úprava výletiště u lesa
Žadatel: Myslivecké sdružení „Podlesí“
Popis projektu: Obnova betonové plochy na výletišti u lesa,
její odvodnění a také rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace v areálu.
Celkové výdaje projektu: Kč 614.083,-Dotace: Kč 537.300,--

Galerie realizovaných projektů
Komorová pec pro výrobu
keramiky a další vybavení
klubovny
Žadatel: Hruštičky
Popis projektu: Nákup vypalovací pece
pro tvorbu keramiky a zařízení klubovny.
Celkové výdaje projektu: Kč 98.536,-Dotace: Kč 88.682,--

Koutek vitčické historie
Žadatel: Sdružení hasičů
ČMS Vitčice
Popis projektu: Rekonstrukce střechy
budovy, v níž je zřízen koutek z historie
hasičů a celkového života v obci.
Celkové výdaje projektu: Kč 404.423,-Dotace: Kč 357.300,--

Sportovně – společenský areál, I. etapa

I. etapa rekonstrukce objektu
lihovaru na víceúčelové zařízení

Žadatel: Obec Hruška
Popis projektu: Vybudování přístupového chodníku a zpevněné plochy pro trávení volného času, doplněné o dětské hrací
prvky a ruské kuželky, zakoupení stolů a lavic, dále zbudování
nového přístřešku a nákup multifunkční udírny s grilem.
Celkové výdaje projektu: Kč 366.823,-Dotace: Kč 249.411,--

Žadatel: Agrodružstvo Tištín
Popis projektu: Vybudování ubytovací kapacity - tří dvoulůžkových pokojů se sociálním
zázemím, schodiště, společenské místnosti
a technického zázemí, a to včetně vybavení.
Celkové výdaje projektu: Kč 1.934.019,-Dotace: Kč 584.006,--

Nákup nakladače s teleskopicky
výsuvným ramenem
Žadatel: Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL
Popis projektu: Nákup nakladače s teleskopicky
výsuvným ramenem.
Celkové výdaje projektu: Kč 2.944.800,-Dotace: Kč 800.000,--

Modernizace strojního zařízení podniku
Rekonstrukce fary – vybudování klubovny
Žadatel:
Římskokatolická farnost
Hruška
Popis projektu: Plynofikace budovy, výměna
elektroinstalace a svítidel, vybudování nových
podlah a omítek v části
budovy.
Celkové výdaje projektu: Kč 313.985,-Dotace: Kč 265.950,--

Žadatel: AMI STAV, spol. s r. o.
Popis projektu: Nákup přídavného strojního zařízení – míchací lopaty, která je určena pro míchání betonových či
maltových směsí na nosičích lopatových nakladačů.
Celkové výdaje projektu: Kč 82.800,-Dotace: Kč 41.400,--

Rekonstrukce střechy skladovacích prostor
Žadatel: HELIOS - stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.
Popis projektu: Zrekonstruování střechy na podnikatelském
objektu firmy, které zabránilo devastaci objektu a umožnilo
jeho další využívání.
Celkové výdaje projektu: Kč 499.920,-Dotace: Kč 299.371,--

Rekonstrukce střechy spolkové
budovy – lepší zázemí pro spolky
i obec Tvorovice
Žadatel: Tělovýchovná jednota SOKOL Tvorovice
Popis projektu: Rekonstrukce střechy budovy
šaten.
Celkové výdaje projektu: Kč 298.590,-Dotace: Kč 268.731,--

Stavební úpravy posklizňové linky,
farma Nezamyslice
Žadatel: Agrodružstvo Tištín
Popis projektu: Projekt řeší technické, dispoziční, funkční a
pohledové náležitosti spojené se stavebními úpravami stávající budovy skladu obilí a části budovy pro technologii na
farmě v Nezamyslicích.
Celkové výdaje projektu: Kč 5.620.711,20
Dotace: Kč 800.000,--

Metropolitní optická síť PERNIX-NET
Žadatel: PERNIX SYSTEMS s. r. o.
Popis projektu: Nákup zafukovacího zařízení optických
kabelů, mikrotrubiček a svazků kabelů, dále automatické
3D svářečky optických kabelů.
Celkové výdaje projektu: Kč 662.043,-Dotace: Kč 286.285,--

Rekonstrukce seníku na sklad obilnin
a olejnin – technologická inovace
uskladnění s provzdušňováním
Žadatel: FARM SELECT s. r. o.
Popis projektu: Nová betonová podlaha se zabudovanými
provzdušňovacími kanály, jejich osazení ventilátory pro
provzdušňování, snižování vlhkosti a zaplísnění, rekonstrukce elektroinstalace.
Celkové výdaje projektu: Kč 1.923.053,-Dotace: Kč 635.720,--

Restaurování
kulturní památky
Božích muk v Želči
Žadatel: Obec Želeč
Popis projektu: Celkové zrestaurování kulturní památky
při cestě z Doloplaz do Želče.
Celkové výdaje projektu:
Kč 138.000,-Dotace: Kč 108.000,--

Obnova kříže u zvoničky v Radslavicích
Žadatel: Obec Radslavice
Popis projektu: Zrestaurování pískovcového kříže nacházejícího se ve frekventované části obce, provedení terénních úprav a nové výsadby v těsné blízkosti kříže.
Celkové výdaje projektu: Kč 200.168,-Dotace: Kč 156.327,--

Statické zajištění objektu Komenského
126, Dobromilice
Žadatel: Obec Dobromilice
Popis projektu: Kompletní statické zajištění budovy bývalého sídla hraběnky pomocí systému předpínacích lan vedených ve třech výškových úrovních, včetně příčného ztužení
nosného zdiva.
Celkové výdaje projektu: Kč 865.473,-Dotace: Kč 643.740,--

Oprava kaple sv. Floriana ve Víceměřicích
I. etapa oprava střechy
Žadatel: Obec Víceměřice
Popis projektu: Výměna poškozených střešních trámů, střešních latí, výměna střešní krytiny, provedení veškerých klempířských prací, nátěr věže a montáž hromosvodu.
Celkové výdaje projektu: Kč 416.603,-Dotace: Kč 309.870,--

Galerie realizovaných projektů
Obnova vzhledu a funkčnosti kaple
Panny Marie v Dřevnovicích
2. etapa - venkovní omítky a jejich nátěr
Žadatel: Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané
Popis projektu: Odstranění zvětralých částí venkovních
omítek kaple , natažení nových a provedení nových nátěrů.
Celkové výdaje projektu: Kč 314.756,-Dotace: Kč 283.280,--

Zlepšení kvality života na venkově
prostřednictvím zvyšování atraktivity
veřejného prostranství – II
Žadatel: Městys Brodek u Prostějova
Popis projektu: Druhá etapa rozšíření veřejné zeleně v obci,
zvýšení atraktivity veřejného prostranství a vytvoření nového místa pro trávení volných chvil občanů.
Celkové výdaje projektu: Kč 194.900,-Dotace: Kč 148.725,--

Zelenou cestou

Obnova ohradní zdi kostela sv. Jiří v Pivíně
Žadatel: Římskokatolická farnost Pivín
Popis projektu: Zlepšení vzhledu a především technického
stavu ohradní zdi okolo kostela díky novým omítkám a odvodnění zdi.
Celkové výdaje projektu: Kč 382.869,-Dotace: Kč 306.000,--

Žadatel: Obec Vrchoslavice
Popis projektu: Výsadba ovocných, okrasných a užitkových
stromů v různých částech obce, pořízení travní traktorové
sekačky pro údržbu veřejných prostranství, výměna dlažby
a doplnění okrasných dřevin na místním hřbitově.
Celkové výdaje projektu: Kč 436.165,-Dotace: Kč 269.910,--

Městys Nezamyslice – doplnění zeleně
Žadatel: Městys Nezamyslice
Popis projektu: Vegetační úpravy v obci – výsadba stromů, keřů, trvalek v okolí Sportovně relaxačního centra
a v novém obytném souboru Trávníky.
Celkové výdaje projektu: Kč 435.488,-Dotace: Kč 324.606,--

Tvorovice - obnova křížů

Obnova hřbitova
Otaslavice
– II. etapa

Žadatel: Obec Tvorovice
Popis projektu: Obnova místních památek – kamenného kříže na hřbitově a kamenného kříže před kaplí sv. Bartoloměje.
Celkové výdaje projektu: Kč 258.000,-Dotace: Kč 193.500,--

Žadatel: Obec Otaslavice
Popis projektu: Vybudování zpevněných ploch
a realizace vegetačních úprav na hřbitově
v Otaslavicích.
Celkové výdaje projektu: Kč 323.452,-Dotace: Kč 231.443,--

Projekt spolupráce
Společně oživujeme historii venkova
Projekt spolupráce Společně oživujeme historii
venkova, zaměřený na rekonstrukci či vybavení
celkem sedmi venkovských muzeí, byl rozhodnutím hodnotící komise Ministerstva zemědělství
ČR, SZIF a NS MAS ČR doporučen v červnu roku
2012 k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR;
Dohoda o poskytnutí dotace na daný projekt
byla pak podepsána v listopadu téhož roku. Stěžejní část samotné realizace projektu probíhala
během roku 2013 a podílely se na ní celkem tři
místní akční skupiny. Kromě MAS Na cestě k prosperitě, šlo o MAS Společná cesta (rekonstrukce
a vybavení muzea ve Švábenicích) a také MAS Strážnicko (stavební úpravy Strážní věže ve Strážnici).
V rámci regionu naší MAS zahrnoval projekt rekonstrukci či vybavení muzeí v obcích Drysice,
Vřesovice, Otaslavice, Víceměřice a Brodek u Prostějova. Celkové náklady této části projektu činí
1.483.824,57 Kč a předpokládaná výše dotace pak
1.335.442 Kč.
V rámci jednotlivých míst realizace našeho regionu byly projektem řešeny tyto práce či dodávky:
Drysice: stavební úpravy a elektroinstalace v prvním patře budovy obecního úřadu, pořízení výstavních vitrín a jiného muzejního mobiliáře,
směřující ke zřízení nové muzejní expozice s vlastivědnou a obecní tematikou.
Vřesovice: stavební úpravy domku v blízkosti
zámku, výroba a rekonstrukce dveří a vrat, směřující ke zřízení nové muzejní expozice s tematikou
obecní historie.
Otaslavice: pořízení muzejního mobiliáře, stolů, židlí, projekční techniky a průvodce expozicí
v rámci již fungujícího muzea letce Josefa Františka v sousedství obecního úřadu.
Víceměřice: nová elektroinstalace, osvětlení a pořízení výstavních vitrín v prostorách prvního patra
obecního úřadu, s cílem vytvořit expozici tematicky zaměřenou na místní historii.
Brodek u Prostějova: pořízení výstavních vitrín
a projekční techniky pro kvalitnější provoz a návštěvnické prohlídky již fungujícího hasičského
muzea.
V rámci projektu byl pořízen také mobiliář tzv.
putovní expozice (vitríny a paravány) či učebnice pro žáky ZŠ s tematikou venkovské historie.
Zprovozněny byly také internetové stránky www.
muzea-venkov.cz, kde lze nalézt informace nejen
o projektu či spolupracujících MAS, ale především
také neustále doplňované kontakty a informace,
týkající se venkovských muzeí v regionu střední
a jižní Moravy.

Drysice

Otaslavice

Vřesovice

Projekty MAS v rámci OP LZZ
Zaměstnanost 50+
Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech
okresu Prostějov na trh práce
CZ.1.04./3.3.05/96.00093
Projekt "Zaměstnanost 50+" předložila naše MAS
v srpnu roku 2012 v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č. 96, Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Projekt prošel úspěšně všemi fázemi
a stupni hodnocení a svým bodovým ziskem se umístil
na 18. místě z celkem 112 podpořených, resp. 307 hodnocených projektů.
Projekt „Zaměstnanost 50+“ je zaměřen na zaměstnání
dlouhodobě nezaměstnaných osob starších padesáti let
přímo v obcích našeho regionu, a to po předchozích rekvalifikačních a jiných aktivitách. Celkový předpokládaný
rozpočet projektu je ve výši 4.884.446,40 Kč. Na pozici
manažera projektu působí Bc. Jiří Petrovský.
Realizace projektu započala v dubnu 2013 náborem

účastníků projektu a v průběhu července až září pokračovala odborným psychosociálním a pracovním poradenstvím, motivačními kurzy
a rekvalifikačními kurzy, zaměřenými na údržbu obecního majetku či úpravu veřejné zeleně.
Účastníci projektu – zaměstnanci MAS – v současné době
působí na devatenácti nově vytvořených pracovních
místech v rámci regionu MAS. Realizace projektu, a tedy
i podpora těchto pracovních míst, by měla být ukončena
v červenci roku 2014.
Přestože projekt „Zaměstnanost 50+“ zajišťuje spíše dílčí a krátkodobé uplatnění pro občany našeho regionu
starší padesáti let, jde o prospěšný nástroj hned v několika rovinách. Účastníkům dává příležitost pracovat
v dosahu svého bydliště a udržet si pracovní návyky před
případným odchodem do stálého zaměstnaní. Obcím
regionu MAS zase přináší vítanou pracovní sílu a pomoc
v rámci údržby veřejných prostranství či obecního majetku.

Místní partnerství zaměstnanosti

Na realizaci projektu Místní partnerství zaměstnanosti
se naše místní akční skupina spolupodílí od 31. 12. 2012.
Jedná se o projekt financovaný z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost, opatření 5.1 Mezinárodní
spolupráce. Realizátorem projektu je Krajské sdružení NS
MAS Olomouckého kraje, finančními partnery projektu
jsou MAS Horní Pomoraví, MAS Na cestě k prosperitě,
MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Šumperský venkov,
MAS Uničovsko a MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Nefinančními partnery jsou Olomoucký kraj, Regionalmanagement Obersteiermark West (Západní Horní
Štýrsko) a Regionalmanagement Oberösterreich GmbH
(Horní Rakousy).
Cílem projektu je využití potenciálu MAS k podílu na
řešení nezaměstnanosti či sociálně vyloučených lokalit,
příprava MAS na čerpání finančních prostředků z ESF po
roce 2014, ověření zahraniční praxe MPZ v nejproblematičtějších mikroregionech Olomouckého kraje a také
podnícení užší spolupráce MAS s ostatními relevantními
aktéry v oblasti zaměstnanosti.

Mezisektorová partnerství zaměřená na politiku zaměstnanosti jsou na místní a regionální úrovni obvyklým
nástrojem v zemích EU i OECD. V ČR zatím funkční a systematická struktura pro řešení místních problémů zaměstnanosti, založená na aktivním mezisektorovém partnerství
a na iniciativě od spodu nahoru (bottom - up), neexistuje.
Cílem projektu je tak vytvoření sítě místních partnerství
zaměstnanosti, která budou mít za cíl pilotně ověřit možnosti mezisektorové spolupráce při řešení dlouhodobých
problémů zaměstnanosti ve strukturálně postižených
venkovských regionech.
Mezi základní aktivity projektu, jehož realizace probíhá
a bude probíhat v letech 2013 a 2014, patří: rozvoj místního partnerství (hledání nových členů mezi aktéry zaměstnanosti, ustavení pracovních skupin), realizace kulatých
stolů zaměstnanosti (jednání nových pracovních skupin
zaměřených na zaměstnanost, sociální inkluzi, definování
problémů regionu), přenos zahraniční zkušenosti, vytvoření Místní strategie zaměstnanosti, potažmo Společného
akčního plánu zaměstnanosti pro Olomoucký kraj.

Regionální značka Haná
HANÁ regionální produkt®
Výrobky a produkty pocházející z oblasti Hané se mohou
ucházet o značku HANÁ regionální produkt®. Tato značka garantuje zejména původ výrobků a jejich jedinečnost vyplývající z vazby na daný region (tradice, místní
suroviny, ruční výroba), ale také jejich kvalitu a šetrnost
k životnímu prostředí. Na území regionu naší MAS působí v současné době již tři držitelé značky HANÁ regionální produkt®. Jsou to tito výrobci:
Kateřina Majerová z Hrušky - Textilní výrobky s autorským potiskem
Ruční sítotisk je stará tiskařská metoda, kdy se přes speciální síto nanáší barva přímo na látku. Nejrůznější motivy
tak ve spojení s kvalitním materiálem a dobrým nápadem dávají vznik výrobkům, které rozhodně neuniknou
povšimnutí. Oděvy jsou vyrobeny z moderních materiálů, převážně v kombinaci bavlna - elastan. Jedná se většinou o úplety, teplákovinu, funkční materiál softshell
a termo materiály. Sortiment je široký, převládá dámská
móda, a to trika, mikiny, sukně nebo kalhoty. Jako doplňky jsou oblíbené šátky a kabelky a občas se objeví i nějaký kousek pro muže a děti. Typickými znaky utvářejícími

výjimečný styl všech oděvů jsou
charakteristický střih, autorský potisk
a různobarevné ozdobné proševy.
Linda Pelcová z Dřevnovic - Tradiční pomůcky pro zemědělce
Výrobce tradičních
potřeb pro zemědělce, zahrádkáře
a chovatele, které
používali již naše babičky a dědečci.
V nabídce naleznete
plachty na trávu a
seno (travnice), nůše
na ovoce a zahradní odpad a plachty
pod stromy. Časem
osvědčení pomocníci se opět vrací
k rukám zahrádkářů,
aby jim pomohli při
senoseči, sběru ovoce, bylinek a při dalších zahradnických pracích.
a Lenka Kubíková, kozí farma Nikáda - Mléčné kozí
výrobky z Koválovic u Tištína
Od roku 2013 paní Lenka Kubíková vyrábí výrobky z kozího mléka (např. jogurty, sýry atd.). Mléko na výrobu pochází z vlastního chovu koz, které jsou v současné době
krmeny pouze BIO krmivy z vlastní produkce farmy Nikáda.

Gratulujeme těmto výrobcům k udělení certifikátu.
Věříme, že udělení značky pomůže v jejich propagaci a dalším rozvoji, a že jejich řady již brzy rozšíří další šikovní řemeslníci a výrobci z regionu MAS Na cestě
k prosperitě.

Akce pod hlavičkou MAS
s realizací strategických plánů Leader, byly prezentovány příklady dobré praxe z jejich realizace
i vize do budoucí činnosti MAS. Účastníci si mezi
sebou vyměnili zkušenosti z realizace svých projektů a jejich administrace. V rámci doprovodného programu měli účastníci možnost prohlédnout si
nově zbudovanou halu a poté změřit své síly při přátelském utkání ve florbalu. Putovní pohár pro vítěze získali
nakonec, po napínavém a vyrovnaném souboji, zástupci
regionu MAS Střední Haná.

Setkání starostů regionů MAS Na cestě
k prosperitě a MAS Střední Haná
Ve čtvrtek 11. dubna 2013 uspořádala naše MAS v nově
postavené hale „Suprovka“ v Němčicích nad Hanou již
tradiční setkání starostů z regionů MAS Na cestě k prosperitě a MAS Střední Haná. Představiteli obou sousedních MAS byla nejprve prezentována činnost související

Hasičská soutěž „O pohár MAS“ 2013
Spolu s partnerskou MAS z ČR (Prostějov venkov) a partnerskou MAS ze Slovenska (Miestna
akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu) byl v roce
2013 realizován projekt „Společné setkávání,
výměna zkušeností - přátelství regionů“, jehož
stěžejním každoročním výstupem je konání
měkké akce Hasičská soutěž v požárním útoku
O pohár MAS. Pří příležitosti konání této akce,
jež se uskutečnila již v roce 2010, 2011 a 2012,
probíhá nejen setkání občanů zúčastněných
regionů MAS, ale také setkání, předávání zkušeností a diskuze možností spolupráce mezi
zástupci těchto MAS. Místo realizace projektu
pravidelně rotuje mezi regiony jednotlivých MAS. Nejedná se o projekt, se kterým je primárně spojeno předložení žádosti o dotaci, ale spíše o přátelské kontakty tří MAS
ze dvou států, které jsou každoročně udržovány a posilovány, a to bez ohledu na získání či nezískání jakékoliv
dotace.
V letošním roce proběhla soutěž v požárním útoku
"O putovní pohár MAS" na území naší místní akční sku-

piny, konkrétně v Mořicích. Stěžejní a nezastupitelnou
organizační roli sehráli místní dobrovolní hasiči v čele
s Janem Fidrou. Soutěž i diskuze zástupců zúčastněných
MAS proběhly v sobotu 8. 6. 2013 za velmi přívětivého
počasí. Soutěžilo celkem 28 družstev dobrovolných hasičů, z toho 8 družstev žen. Poháry vítězům předávala místopředsedkyně naší MAS paní Bohumila Charvátová. Konečné pořadí na prvních třech místech bylo následující:

Ženy:
1. Němčice „B“
2. Němčice „A“
3. Polkovice
Muži:
1. Doloplazy
2. Němčice
3. Litenčice
Všem zúčastněným i organizátorům děkujeme
a těšíme se na další ročníky příjemné akce u nás
i našich partnerů.
Hasičskému sportu zdar!

Fotosoutěž MAS 2012/2013
MAS Na cestě k prosperitě vyhlásila v roce 2012 fotografickou soutěž pro fotografy – amatéry za účelem získání snímků z regionu, které budou nadále
využívány při propagaci MAS, popřípadě jednotlivých obcí našeho regionu. Tématem fotografické
soutěže bylo zachycení života v obcích našeho regionu ve všech jeho aspektech.
Soutěž měla dva tematické okruhy: Společenský
život v obci/regionu a Venkov, náš domov. Dne
26. června 2013 bylo celkem 24 zaslaných fotografií vyhodnoceno a úspěšní účastníci soutěže byli
oceněni.
Vítězem tematického okruhu Společenský život
v obci/regionu v kategorii dětí a mládeže do 17 let
se stal Michal Lenert s fotografií z vynášení smrtky
v Němčicích nad Hanou. Další místa nebyla udělena.
Vítězem tematického okruhu Společenský život
v obci/regionu v kategorii dospělí se stala Miroslava Černá s fotografií z hasičských závodů v Doloplazích. Druhé místo obsadil Jiří Vosička s fotografií z divadelního plesu v Němčicích nad Hanou.
Třetí místo nebylo uděleno.
Vítězem tematického okruhu Venkov, náš domov
v kategorii dospělí se stal Radim Jemelka s fotografií vrchoslavského rybníka. Druhé místo obsadila Věra Štěpánová s fotografií vitčické kapličky.
Třetí místo nebylo uděleno.
Vítězem tematického okruhu Venkov, náš domov
v kategorii dětí a mládeže do 17 let se stal Tomáš
Pavelka s fotografií z okolí Mořic. Druhé místo obsadil Michal Lenert s fotografií podzimní přírody.
Některé z oceněných fotografií obsahuje také toto
číslo Maskáčku.

autor: Tomáš Pavelka

Poznáváme náš region
Rubrika „poznáváme náš region“ nabídne již tradičně celkem tři milá zastavení. Při putování od zámku k zámku se
tentokrát vydáme do Brodku u Prostějova. Jako významnou osobnost a pamětníka našeho regionu si připomeneme pana Jana Přidala z Vřesovic. A představíme si také,
z pohledu délky členství v MAS, nejmladší obec v rámci
naší územní působnosti, konkrétně Pustiměř, která přistoupila teprve na přelomu let 2012 a 2013.

Od zámku k zámku
– Brodek u Prostějova
Historie objektu:
Ve 14. a 15. století náležel Brodek k Otaslavicím. Po česko–
uherských válkách se dokonce stal centrem otaslavického
panství a býval zde tzv. panský dům. V 16. století statek prosperoval, v Brodku je doložen mj. pivovar. R. 1583 prodali
Bruntálští z Vrbna brodecké panství Janovi Hrubčickému
z Čechtína, který v Brodku vybudoval dvůr a tvrz. Po smrti Jana Hrubčického se majitelé panství rychle střídali a po
r. 1662 bylo dokonce rozděleno na několik částí. Sjednotila
je Sidonie Kateřina ze Scherfenberku v letech 1684 – 1692;
r. 1685 se brodecké panské sídlo připomíná znova pod
označením zámek. Objekt tohoto typu však v Brodku –
pravděpodobně na místě staré tvrze – zbudoval až císařský
dvorní rada baron Pavel Kleinburg v letech 1707 – 1710.
Projektantem stavby byl známý architekt J. B. Fischer z Erlachu. Karel Bedřich Kleinburg, syn zakladatele zámku, prodal
r. 1733 Brodek hraběti Corfitzovi z Ulfeldu, významnému
diplomatovi, který zastával funkce rakouského ministra zahraničí a poté nejvyššího hofmistra císařského dvora. Corfitz
z Ulfeldu nechal v letech 1750 – 1755 podle návrhu A. Beduzziho zámek upravit klasicisticky. V letech 1766 – 1827 vlastnil brodecké panství štýrský rod Schrattenbachů, který
měl po rozpadu svých majetků v Brodku
dokonce své hlavní sídlo. R. 1827 získal
Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kálnoky, jehož potomkům pak náležel až
do vyvlastnění r. 1945. Ve druhé polovině byl objekt využíván jako sklad léčiv;

stát se o něj nestaral, takže značně zchátral.
Roku 1992 byl zdevastovaný objekt v restitučním řízení vrácen. Získal jej hrabě JUDr. Richard Belcredi (jako dědictví po
matce Tereze Kalnokyové).

Současnost:
JUDr. Richardu Belcredimu, který na zámku žije, se podařilo
udělat skutečně velký kus práce na opravách zámku. Proběhli rozsáhlé stavební práce a úpravy zámeckého parku,
což obnášelo a obnáší nemalé finanční prostředky.
Původní nábytek, sbírky a vybavení bylo ze zámku po vyvlastnění odvezeno a zpět se podařilo získat zatím jen pár
historických předmětů.
Zámecký interiér slouží především hudbě a umění. Hlavní
sál se zachovanými nádhernými obrazy zabudovanými ve
zdi je jako stvořený k pořádání koncertů
a výstav. Živé koncerty jsou v letních měsících pořádány i na nádvoří zámku.
Brodecký zámek v celé své nádheře
představují sto let staré fotografie umístěné ve vstupní hale zámku.
Zámek není běžně přístupný, své brány
otevírá pouze při pořádání koncertů, výstav a zvláštních příležitostech.

Osobnost regionu – Jan Přidal
Jan Přidal se narodil v zemědělské a sokolské rodině
1. května 1921 ve Vřesovicích u Prostějova. Po absolvování
obecné školy ve Vřesovicích a měšťanské školy v Prostějově navštěvoval ještě dvouletou Zimní hospodářskou školu
v Prostějově. Od pěti let chodil do Sokola a ještě jako dorostenec se stal náčelníkem jednoty.
Po obsazení Československa německými vojsky se Jan Přidal zapojil do protinacistického odboje v organizaci Obrana národa tak jako další sokolové, kteří nechtěli zůstat
pasivní k okupaci naší republiky. Akceschopnost Obrany
národa však v důsledku zatýkání a poprav jejích příslušníků v roce 1940 a 1941 postupně výrazně zeslábla. Sokolové, kteří chtěli dál pracovat v odboji, se proto
zapojovali do odbojové organizace JINDRA,
která se stala nejaktivnější složkou tzv. Obce
sokolské v odboji (OSVO). Tuto cestu zvolil
i Jan Přidal, když byla jedna odbojová skupina
ustavena také 9. dubna 1941 ve Vřesovicích.
Vedoucím skupiny byl Karel Haška, ředitel hospodářské školy v Prostějově a jejími členy byli
též Janovi bratři Karel, Antonín a Josef.
Po zatčení bratra Karla v únoru 1943 se Jan Přidal skrýval u svého strýce v Napajedlích, kde
byl nakonec 16. února 1944 zatčen gestapem
ve stejný den jako jeho bratr Josef. Vězněni

byli v Kaunicových kolejích v Brně. Bratři Antonín a Josef
byli v lednu 1945 odvezeni k soudu do Vratislavi, zatímco
Jan Přidal se v únoru 1945 dostal do koncentračního tábora Flossenbürg, který byl 23. dubna osvobozen americkou
armádou.
Po návratu z koncentračního tábora začal s celou rodinou
hospodařit, ale během kolektivizace v padesátých letech
byl prohlášen za kulaka a nakonec pracoval jako mechanizátor a kombajnér.
Jan Přidal se výraznou měrou po listopadu 1989 podílel
na obnovení Sokola a na sjezdu 7. ledna 1990 byl zvolen
do předsednictva České obce sokolské (ČOS). Současně se
stal starostou tělocvičné jednoty ve Vřesovicích a krátce
nato i starostou Sokolské župy Prostějovské a to na dobu
dvanácti let. Ve výboru ČOS byl iniciátorem zbudování pamětní desky popraveným činovníkům ČOS a památníku
odboje v Tyršově domě, které také významně
finančně podpořil.
Jako předseda prostějovské odbočky Masarykovy společnosti se zasloužil o obnovení pomníku T. G. Masaryka v Prostějově a o zhotovení pamětní desky 86 popraveným sokolským
odbojářům z Prostějovské župy. Pravidelně
se zúčastňoval všech sokolských sletů v roce
1994, 2000 a 2006 v Praze a XV. všesokolský
slet v roce 2012 absolvoval jako jeho nejstarší
účastník.
Převzato ze sborníku „Sokolský odboj
na Moravě 1939-1945“

Představujeme členské obce MAS – Pustiměř
Rozhodnutím Valné hromady a tomu předcházejícím souhlasem zastupitelstva obce se od 26. listopadu 2012 stala Obec Pustiměř novou
členskou obcí MAS Na cestě k prosperitě. Nachází se v bývalém okresu Vyškov, v kraji Jihomoravském,
a je součástí mikroregionu Melicko.
Leží v nadmořské výšce 252 metrů,
na úpatí Drahanské vrchoviny, cca
6 km severovýchodně od Vyškova.
V obci žije více než 1.600 obyvatel.
Protéká jí Pustiměřský potok. Do
roku 1926 patřila k Pustiměři dnes
již samostatná obec Zelená Hora,
v roce 1942 se s obcí sloučily bývalé
Německé, nyní Pustiměřské Prusy.
Po přistoupení Obce Pustiměř je
území MAS Na cestě k prosperitě
tvořeno již třemi kompletními mikroregiony, tedy Němčickem, Předinou a právě také Melickem.

konkrétních dotačních programů nového období
bude zahájen pravděpodobně až cca v polovině
roku 2015. Již nyní je bohužel zřejmé, že reálný rozjezd konkrétních dotačních programů nového období
bude zahájen pravděpodobně až v polovině roku 2015.
Rok 2014, příp. i část roku 2015, lze tedy pokládat za určité přechodné období v rámci evropské dotační politiky.

Příprava MAS na období 2014-2020
Blíží se závěr rozpočtového období 2007-2013 a MAS
Na cestě k prosperitě se, stejně jako ostatní místní akční
skupiny v ČR, připravuje na nové programovací období
2014-2020. Již nyní je bohužel zřejmé, že reálný rozjezd

Obecně o roli MAS v příštím rozpočtovém období EU
V současném období byly a jsou místní akční skupiny
v ČR součástí administračních struktur pouze v rámci
Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR.
Z pohledu budoucího rozpočtového období EU (20142020) se ovšem, oproti současnému modelu, předpokládá jejich zapojení také do jiných operačních programů,
především pak OP Zaměstnanost či IROP (Integrovaný
regionální operační program). Dojde tedy k rozšíření oblastí, v rámci kterých by měly MAS do budoucna působit a plnit roli v rámci administrace dotační podpory pro
koncové žadatele.
Pravděpodobně ne všechny existující místní akční skupiny ovšem budou do výše zmíněné administrace zapojeny. V současnosti jsou v tomto směru známy dvě základní
podmínky. První z nich je naplnění tzv. „Standardů MAS“,
tedy jakýchsi pravidel pro existenci, fungování a řízení
těchto organizací.
Za druhou podmínku lze považovat kvalitně zpracovanou integrovanou strategii řešeného území pro obdo-

bí 2014-2020. Posuzování
těchto tzv. Integrovaných
strategií rozvoje území jednotlivých MAS (ISRÚ MAS) ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR by se dle aktuálních informací mělo rozběhnout na přelomu let 2014 a 2015.
Integrovaná strategie rozvoje území je širokou, komplexní strategií zpracovanou na základě komunikace
s veřejností a také s aktéry regionu, kterými jsou obce,
podnikatelské subjekty, neziskové organizace, a to nejen
z řad členů místní akční skupiny. Obsahuje komplexně
zpracovanou problematiku daného území s definováním
všech jeho rozvojových směrů. Jejím cílem je zlepšování
kvality života obyvatel v území dané MAS. V návaznosti na strategii budou zpracovány takzvané "Programové
rámce" pro jednotlivé operační programy. Právě administrace žádostí v rámci programových rámců by měla být
úkolem místních akčních skupin po roce 2014.

Integrovaná strategie MAS a její zpracování
Jedna z oblastí podpory letošního POV Olomouckého
kraje byla zaměřena čistě na poskytování příspěvků
místním akčním skupinám na tvorbu strategie pro příští období. Výše příspěvku, který byl naší MAS v rámci
POV schválen, činí 125.000,- Kč, při nutnosti dofinancovat částku ve stejné výši z vlastních zdrojů. V rámci této podpory tedy doposud probíhaly a probíhají
práce na tvorbě tohoto zásadního rozvojového dokumentu.
Naše MAS se z hlediska způsobu zpracování rozhodla
preferovat nikoliv cestu zpracování strategie prostřednictvím externího komerčního dodavatele. Při její tvorbě spolupracuje s Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tedy s veřejnou
akademickou institucí. Tato spolupráce zabezpečuje
vysokou úroveň odborného zázemí a metodologických
znalostí a dovedností pro tvorbu daného dokumentu.
Samozřejmě, základním předpokladem je zásadní vliv
a rozsáhlé zapojení představitelů různých sektorů (veřejného, neziskového i podnikatelského) přímo z našeho území jak do tvorby analytické části strategie, tak
i části návrhové.

Geografický ústav Př. F.
MU sestavil pro tvorbu
naší ISRÚ sedmičlenný
tým v tomto složení:
Mgr. Ivan Andráško, PhD. -- koordinátor realizačního týmu
RNDr. Jakub Trojan -- facilitátor regionálního managementu
Mgr. Ondřej Konečný -- koordinátor přípravy analytické části strategie
RNDr. Ondřej Šerý -- koordinátor návrhové části strategie
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. --- odborný garant
Mgr. Pavlína Zrůstová --- analytik
Mgr. Martin Braun --- analytik
V souvislosti s tvorbou ISRÚ byly v rámci MAS ustaveny
také tři tematické pracovní skupiny k vyhodnocování
zjištěných dat a diskuzi nad návrhy strategických cílů
a priorit. Jedná se o PS Podnikání na venkově a zaměstnanost (zemědělství, nezemědělské podnikání, životní
prostředí, problematika zaměstnanosti, tvorby pracovních míst a související), dále PS Infrastruktura a kulturní dědictví (technická a dopravní infrastruktura, sociální
infrastruktura, školství, služby, zdravotnictví, vzhled obcí,

památky a kulturní dědictví) a o PS Občanská společnost a spolkový život (spolkové aktivity, komunitní život, sport, kultura apod.)
V současné době je naše MAS, z pohledu tvorby strategie, ve fázi dokončované analytické části (současný stav,
výchozí údaje, analýzy). Návrhová část a diskuze nad
prioritami se na základě dosažených výsledků a zjištění
postupně rozbíhá.

Tvorba ISRÚ - MAS Na cestě k prosperitě, o.s. probíhá za
finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve
výši 125.000,-- Kč.

Fungování MAS v přechodném období 2014-2015
Rok 2014 se nebude z hlediska objemu a typu práce de
facto nijak zvlášť lišit od situace roku 2013. Oproti předpokladům proběhne totiž také v roce 2014 kompletní administrace Výzvy v rámci PRV. Standardní procesy administrace projektů z předchozích výzev budou probíhat beze
změny, stejně jako realizace projektů MAS v rámci OP LZZ,
tvorba integrované strategie aj. V roce 2014 tedy nedojde
k žádnému omezení činnosti MAS, pracovní náplně kan-

celáře či orgánů MAS. Naopak, některé úkony a úkoly se
objeví nově.
Z pohledu financování fungování MAS během přechodného období lze říci, že naše sdružení je na toto období připraveno zodpovědně. Orgány MAS, ať už se jedná o Valnou
hromadu, Představenstvo či Programový výbor, spravují
oblasti svého rozhodování směrem ke stabilitě, zdravému
hospodaření a zajištění kvalitního budoucího fungování.

Soutěž
Navrhněte nový název MAS a získejte zajímavé ceny.
V České republice působí více než 150 místních akčních
skupin. Název převážné většiny z nich odkazuje buďto
na geografickou polohu daného regionu nebo na jinou
tradiční místní charakteristiku.
MAS Na cestě k prosperitě, o.s. bude zanedlouho jedinou
místní akční skupinou v rámci Olomouckého kraje, která
ve svém názvu takové tradiční či regionální určení nezahrnuje. Přitom je třeba si přiznat, že druhá část názvu nikdy příliš nezlidověla a pokud se v rámci regionu o místní
akční skupině hovoří, bývá zmiňována téměř výhradně
pouze ona počáteční obecná zkratka MAS či MASka.
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s novým občanským
zákoníkem bude nutné provést úpravu názvu většiny
stávajících občanských sdružení (tedy také naší místní
akční skupiny), Valná hromada MAS bude moci této skutečnosti využít a popřípadě přistoupit ke změně názvu
směrem k jeho zjednodušení a zohlednění tradičního či
geografického určení. A právě zde se otevírá možnost
pro každého z Vás: být autorem nového názvu MAS
a ještě si přitom zasoutěžit o zajímavé ceny. Podmínka
je jediná – také nový navrhovaný název by měl obsahovat obecnou zkratku daného typu organizace, tedy MAS
(místní akční skupina).
Soutěže o potenciální nový název MAS se může zúčastnit
každý z Vás. Stačí zaslat navrhovaný název či názvy (včetně stručného vysvětlení, pokud je třeba), jméno, příjme-

ní a adresu na e-mail: nacestekprosperite@seznam.cz
a do předmětu uvést slovo „Soutěž“. Ze všech zaslaných
návrhů vybere Valná hromada MAS buďto zcela nový název sdružení anebo zanechá (s mírnou úpravou) název
současný.
Uzávěrka soutěže je stanovena na 31.1.2014. Soutěžní
návrhy i výsledky pak budou zveřejněny na webu MAS.
Příklad návrhu nového názvu:
MAS Srdce Moravy (vysvětlení: název odkazuje na skutečnost, že na území MAS se nachází kopec Předina, pokládaný za geografický střed Moravy).

Slovo na závěr
Vážení a milí čtenáři,
Děkujeme Vám posledními řádky tohoto vydání Maskáčku za čas, který jste jeho přečtení věnovali. Snad pro Vás alespoň
některá z obsažených kapitol byla zajímavou, užitečnou či jakkoliv jinak přínosnou.
Vánoční svátky jsou obdobím duchovních hodnot, lásky a příjemných chvil strávených v rodinném kruhu. Přejeme Vám
upřímně, aby Vám nejen Vánoce, ale i celý příští rok přinášel tyto hřejivé, pro šťastný život tolik potřebné chvíle...
Dominik Vlč a Martina Kouřilová
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