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Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2012 

     Rok 2012 byl naplněn realizací opatření IV.1.2, prezentací a propagací nejen Místní akční skupiny 
Hlučínsko, ale i celého území. V tomto roce již také začala příprava na období 2014 -2020, a to 
přípravou strategických dokumentů. 
     V roce 2012 skončila realizace všech projektů z 3. Výzvy a byly dokončeny také poslední projekty 
z Výzvy č. 2. Všechny realizace, jejich průběh i dokončení byly sledovány kontrolní a revizní komisí a 
ke všem realizacím se rovněž vyjadřoval Programový výbor.  
     Prezentace realizovaných projektů spolu s propagací území probíhala na řadě regionálních a 
celostátních akcí. Velkou devízou hlučínského regionu jsou místní tradice a zvyky. 
      „Prajzké“ koláče otevírají srdce všech – o tom jsme se již nesčetněkrát přesvědčili. Hlučínský 
folklór a vlastně celá hlučínská kultura je originální svou jedinečností na českém území a Místní akční 
skupina Hlučínsko se stala jedním ze šiřitelů povědomí o hlučínském regionu. 
     Místní akční skupina Hlučínsko je aktivně zapojena do činnosti krajské sítě místních akčních 
skupin Moravskoslezského kraje. V této krajské skupině je v současnosti sdruženo 9 místních akčních 
skupin, které se společně připravují na vstup do dalšího období. Krajská organizace získala právní 
subjektivitu, má své rozhodovací orgány a zástupce v celostátních výborech. Silným partnerem krajské 
organizace v loňském roce byl krajský úřad a díky jeho podpoře se mohly místní akční skupiny 
Moravskoslezského prezentovat také společně. 
 
Činnost a aktivity Místní akční skupiny Hlučínsko chronologicky: 
Leden 2012  

- Členové Programového výboru se zabývali přípravou a organizací členské schůze. 
- Z jednání Programového výboru: 
• projednání Hlášení o změně Hřebčín Albertovec s.r.o. a ŘKF Třebom. 
• schválení Žádosti o proplácení – obec Vřesina.  
• PV projednal a přijal Žádost o členství – Jiří Glenz z Hatě 
• PV projednal Žádost o ukončení členství – Pavla Mrázková 
- 6. 1. 2012 se Schola z Velkých Hoštic prezentovala v polském Sulkowě 
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- Probíhala příprava aktualizace SPL 
- Probíhala příprava aktualizace fichí 
- Probíhalo zpracování výstupu z dotazníku 
- MAS Hlučínsko se zúčastnila schůze Krajského koordinačního výboru KAZV 

Moravskoslezský kraj – 23. 1. 2012. Schůze se zúčastnila paní Dagmar Quisková. 

    
- 29. 1. 2012 se v polských Jakubowicích prezentoval folklórní soubor Buriánky z Bolatic. 

  
     

Únor 2012 
 

- Z jednání Programového výboru: 
• projednání Hlášení o změně Agroland s.r.o., obec Bohuslavice a Hřebčín Albertovec s.r.o. 
• schválení Žádosti o proplácení – Alfons Laňka, Opavice a.s., ŘKF Třebom a obec 

Bohuslavice. 
- Členská schůze proběhla 28. února v sále obecního úřadu v Bohuslavicích. Na členskou schůzi 

byli pozvání hosté – představitelé obcí hlučínského regionu a naši polští partneři.  
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- 28. února proběhl v Bohuslavicích seminář na téma Rozvoj spolupráce MAS a LGD v oblasti 
společensko-kulturního života Hlučínska a Hlubčicka a její přínos pro rozvoj cestovního 
ruchu. 

 
Březen 2012  

- 15. 3. 2012 proběhla v Rumburku Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR. 
Valné hromady se zúčastnila p. Dagmar Quisková a Petra Tomíčková. 

     
 
Duben 2012 

- 2. 4. 2012 se v Brně konala mezinárodní výstava Techagro. MAS Hlučínsko se prezentovalo 
prostřednictvím NS MAS ČR. Výstavy se zúčastnila p. Dagmar Quisková a Petra Tomíčková. 

   
- MAS Hlučínsko pořádala školení žadatelů k Výzvě č. 4 – 5. 4. 2011 
- P. Dagmar Quisková a Petra Tomíčková se zúčastnily vzdělávací akce „Podnikání v cestovní 

ruchu“,  která se konala 19. 4.2012 na Střední zemědělské škole v Opavě. 

   
- 13. dubna byla vyhlášena Výzva č. 4 
-  Od 20. dubna probíhal příjem Žádostí o dotaci 

 
Květen 2012 

- příjem, administrace a výběr Žádostí Výzvy č. 4. Příjem Žádosti z Programu rozvoje venkova, 
osa IV., opatření 1.2,   probíhal od 20. dubna 2011 do 4. května do 12.00 hod. 
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- Z jednání Programového výboru:  
• finanční alokace pro fiche ve Výzvě č. 4 byla celkem 9 066 438 Kč.  
• PV se seznámil s doručenými Žádostmi o dotaci, Seznamy doručených Žádostí dle Fiche a 

požadované dotace a Plánem rozdělení dotací pro Výzvu č. 4 dle SPL. Členové PV se rozhodli 
provést přerozdělení alokovaných prostředků. 

• PV se rozhodl přerozdělit alokaci (v souladu se schváleným zněním Výzvy č. 4) – 
z volných finančních prostředků Fiche 2, pokrýt Fichi 1 (319.116,-). Z Fiche 5 pokrýt            
Fichi 6 (106.387,-) a Fichi 4 (8.690,-). A zůstatek z Fiche 2 (496.777,-) přesunout do Fiche 7. 

• Programový výbor nominoval všechny členy Hodnotící a výběrové komise. 
• projednání Hlášení o změně obcí Darkovice, Třebom, Kozmice, Služovice, Šilheřovice a ŘKF 

Velké Hoštice 
• schválení Žádosti o proplácení – ŘKF Velké Hoštice a Agroland s.r.o. 
• projednání a přijetí 2 Žádostí o členství – Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov a Moravecká 

odbytová s.r.o. 
- Členové KRK seznámili PV s výsledky kontrol obec Bohuslavice, Vřesina, ŘKF Třebom, 

Opavice a.s. a Alfons Laňka.   
- 30. května se Místní akční skupina Hlučínsko zúčastnila Leaderfestu v Levoči (Slovenská 

republika). Za MAS Hlučínsko se Leaderfestu zúčastnily Dagmar Quisková a Petra 
Tomíčková. Náš region, který byl prezentován jako součást Moravskoslezského kraje, byl 
mimo jiné propagován „prajzkými“ koláči, které upekla paní Dostálová z Rohova.  

    

- 25. května proběhlo školení hodnotitelů. Byly podepsány etické kodexy jednotlivých 
hodnotitelů. Proběhla volba předsedy Hodnotící a výběrové komise. Předsedkyní Hodnotící a 
výběrové komise se stala paní Kateřina Kasparová. 
 

Červen 2012 
- Z jednání Programové výboru:  
• projednání Hlášení o změně obce Darkovice a Sdružení obcí Hlučínska 
• schválení Žádosti o proplácení: obec Darkovice (Výzva č. 2) 
• Seznámení s výsledky provedené kontroly: ŘKF Velké Hoštice 
- projednání Závěrečné zprávy Hodnotící a výběrové komise a programový výbor se rozhodl 

přerozdělit zbývající finanční alokaci 4. Výzvy. 
- probíhala příprava účasti zástupců MAS Hlučínsko na výstavu Země živitelka v Českých 

Budějovicích.  Vedle zajištění dopravy a noclehu probíhala komunikace se 6 Místními 
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akčními skupinami Moravskoslezského kraje, se kterými se naše místní akční skupina hodlala 
společně prezentovat. 

- KRK provedla kontrolu v průběhu hodnocení a výběru žádostí. Při hodnocení a výběru 
Žádostí nedošlo k porušení Pravidel IV.1.1 a IV.1.2 ani SPL. 

- 5. – 6. června 2012 Hodnotící a výběrová komise hodnotila přijaté projekty. Hodnocení 
probíhalo  v Bully aréně v Kravařích. 

- Všem žadatelům 4. Výzvy byly zaslány dopisy s vyjádřením k hodnocení a výběru. Žadatelé, 
jejichž Žádosti nebyly vybrány, si měli možnost vyzvednout originály dokumentů v kanceláři 
MAS Hlučínsko. 

- 14. 6. 2012 se v areálu Hoštické a.s. uskutečnilo jednání Krajského sdružení NS MAS ČR, o.s. 
v Moravskoslezském kraji. Projednávaly se tyto body: 

� Informace o programu LEADER 
� Rozšiřování programu LEADER v Moravskoslezském kraji 
� Dožínkové slavnosti 2012 
� Účast na akci Země Živitelka 
- 14. 6. 2012 se uskutečnil v areálu Hoštické a.s. Seminář o přípravě integrované strategie 

rozvoje území. 
- 21. Června 2012 se Dagmar Quisková a Petra Tomíčková zúčastnily konference „Oživlý svět 

technických památek“, kterou pořádala MAS Opavsko ve Lhotě (Háj ve Slezsku). 

   
• 28. června byly Žádosti 4. Výzvy zaregistrovány na RO SZIF Opava.  

 
 
Červenec 2012 

- probíhala příprava a vyplňování dotazníku MZe, který sloužil k hodnocení místních akčních 
skupin. Dotazník měl bodové hodnocení a bylo nutno doložit řadu povinných příloh. Obhajoba 
hodnocení probíhala na Ministerstvu zemědělství v Praze. Obhajoba Místní akční skupina 
Hlučínsko se uskutečnila 30. 7. 2012. Obhajoby se zúčastnily Dagmar Quisková a Petra 
Tomíčková. Na základě doložených dokumentů byla Místní akční skupina již potřetí zařazena do 
kategorie B (4 bodová stupnice – A, B, C, D) 

- Z jednání Programového výboru:  
• projednání Žádosti o změnu: obec Kozmice, obec Šilheřovice 
• PV schválil výrobu reklamních předmětů, pro jejíž originální provedení oslovil místní 

organizaci Charitu Hlučín 
• PV schválil výrobu reklamního banneru s propagací realizovaných projektů 
• příprava Žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje pro zpracování ISRÚ 
- 15. 7. 2012 se v Hlučíně konal Festival kultury Hlučínska.  
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Srpen 2012  

- Z jednání Programového výboru:  
• schválení Žádosti o proplácení obcí Kozmice, Šilheřovice a Sdružení obcí Hlučínska. 
• projednání Žádosti o změnu obce Kozmice. 
• Seznámení s výsledky provedené kontroly: Agroland s.r.o.  
• Projednání a přijetí Žádosti o členství: Dětský ranč Hlučín 
• Informace o přijetí za přidruženého člena  Euroregionu Silesia 
- 19. 8. 2012 se paní Dagmar Quisková zúčastnila dožínkových slavností v Třebomi. 

   
- 30. 8. 2012 – 1. 9. 2012 se MAS Hlučínsko zúčastnila výstavy Země Živitelka 2012 

v Českých Budějovicích. Prezentace probíhala společně s dalšími místními akčními skupinami 
Moravskoslezského kraje. Opět největším tahounem propagace našeho regionu byly 
„prajzské“ koláče paní Dostálové z Rohova. Koláče ochutnal i ministr zemědělství pan Petr 
Bendl. Prezentaci MAS Hlučínska zajistily paní Dagmar Quisková a Petra Tomíčková.  

    
- Byla podána Žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje. 

        
Září 2012 

- Z jednání Programového výboru: 
• Projednání Hlášení o změně: obcí Třebom, Služovice a Sdružení obcí Hlučínska 
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• Schválení Žádosti o proplácení: obec Služovice 
• rozhodnutí o zadání výroby propagačních materiálů: kuličková pera a igelitové tašky 
• schválení výroby nástěnných kalendářů pro rok 2013. Na titulní stranu byl navržen snímek 

z Charity Hlučín.  
• Seznámení s výsledky provedených kontrol: obec Šilheřovice, obec Kozmice 
- 8. 9.2012 proběhly ve Lhotě u Opavy Dožínkové slavnosti okresu Opava. Součástí akce byla i 

soutěž o nejlepší koláč.  Z Hlučínska se zúčastnily 4 týmy, a to z obcí: Vřesina, Velké Hoštice, 
Štěpánkovice a Darkovice. Prezentaci MAS Hlučínsko zajišťovala paní Dagmar Quisková, 
která byla mimo jiné také členem hodnotící komise v koláčové soutěži . 

     
- Na těchto Dožínkových slavnostech navázala MAS Hlučínsko kontakt s polskou LGD z Turku 

(Wielkopolské vojvodství). 
- 13.9.2012 se v Bělotíně konala konference  „Jak na Integrované strategie rozvoje území pro 

MAS“. V odpoledních hodinách se konalo jednání výboru Krajského sdružení MAS České 
republiky. Konference a jednání výboru se zúčastnila paní Dagmar Quisková. 

 

   
- 16. 9. 2012 se paní Dagmar Quisková zúčastnila Festivalu LGD v Ustrońi v Polsku. Navázala 

tam kontakty s polkou LGD Wrota Wielkoposki. 
- 18. 9. 2012 se v Ostravě konala konference Moravskoslezského kraje „Evropské příležitosti 

regionu“. Konference se zúčastnila paní Dagmar Quisková a pan Josef Teuer. 
- Moravskoslezský kraj schválil dotaci všem krajským místním akčním skupinám pro 

zpracování ISRÚ 
     

              
 Říjen 2012 

- Z jednání Programového výboru: 
• projednání Hlášení o změně: obec Služovice, obec Vřesina 
• schválení Žádosti o proplacení obec Třebom 
• seznámení s výsledky provedených kontrol: Sdružení obcí Hlučínska a obec Darkovice 
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• výběrové řízení na dodavatele kalendářů pro rok 2013 
- Byla zpracována Vstupní zpráva strategie 
- Bylo projednáno vyhodnocení dotazníku, který je odrazovým m můstkem pro ISRÚ 
- 1. – 3. 10. 2012 se konala Venkov 2012 v Nových Hradech. Za Místní akční skupinu 

Hlučínsko se konference zúčastnily paní Dagmar Quisková a Petra Tomíčková. 

   
 
     Listopad 2012 

- Z jednání Programového výboru: 
• schválení Žádosti o proplácení: obec Vřesina 
• seznámení s výsledky provedených kontrol: obec Služovice, obec Darkovice a obec Třebom 
• projednání a přijetí 2 Žádostí o členství:  

Jiří Mucha, Kravaře – Kouty (SHR) 
Petr Kocián, Kravaře – Kouty (SHR) 

- 21. – 23. 11. 2012 se konala v Rejvízu česko-polská pracovní a programová konference 
Leader bez hranic 2012. Konference se zúčastnila p. Dagmar Quisková. 

   
 
Prosinec 2012 
      

- byly dokončeny nástěnné kalendáře Místní akční skupiny Hlučínsko pro rok 2013  
 
     Místní akční skupina děkuje členům, zástupcům veřejné správy, farností neziskových organizací, 
firem a všem obyvatelům území působnosti Místní akční skupiny Hlučínska za aktivní činnost, 
podporu, propagaci a prezentaci. 
 
 
Velké Hoštice, únor 2013 


