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Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2011 

     Rok 2011 probíhal ve v plném nasazení realizace opatření IV.1.2.. Vybrané projekty z Výzvy č. 2 
finišovaly ve svých realizacích a v Žádostech o proplacení a byla připravena a vyhlášená Výzva č. 3. 
Ke všem těmto aktivitám kromě povinných administrací přibyl i nutný zvýšený počet kontrol a plné 
nasazení nejen pracovníků Místní akční skupiny Hlučínsko, ale také Programového výboru a celé 
Kontrolní a revizní komise.  
     V roce 2011 se již mohla Místní akční skupina prezentovat výsledky projektů, a proto se naše 
sdružení plně zapojilo do vybraných propagační a prezentačních akcí. Naše účast na veřejnosti byla 
zastoupením nejen Místní akční skupiny Hlučínsko, ale celého Hlučínska. Pro prezentaci jsme využili 
všech dostupných možností hlučínského regionu – hlučínskou kulturu, hlučínské výrobky a služby. 
Obrovský ohlas získaly „prajzké“ koláče, ať už byly upečeny v kterékoliv pekárně v regionu 
Hlučínska. Kulturní soubory představily na svých vystoupeních hlučínský folkór a tradice a hlučínské 
služby byly využity pro tvorbu vlastní propagace.  
     Místní akční skupina se aktivně zapojila do činnosti krajské sítě místních akčních skupin 
Moravskoslezského kraje, která vznikla počátkem roku 2011.  
 
Činnost a aktivity Místní akční skupiny Hlučínsko chronologicky: 
Leden 2011  

- členové Programového výboru se zabývali přípravou a organizací členské schůze.  
     

Únor 2011 
- 3. února proběhlo společné školení pracovníků RO SZIF, zástupců jednotlivých místních 

akčních skupin a pracovníků KAVZ na RO SZIF  Opava. Ústředním tématem školení bylo 
aktuální znění Pravidel IV.1.1., IV.1.2. a metodika ke tvorbě fichí.  Školení se zúčastnily pí. 
Dagmar Quisková a Petra Tomíčková.  

- Programový výbor na svém jednání dokončil organizaci členské schůze. Projednal Hlášení o 
změně ŘKF Bohuslavice a města Dolní Benešov. 

- Členská schůze proběhla 8. února v Obecním domě v Rohově. Na členskou schůzi byli 
pozvání hosté – představitelé obcí hlučínského regionu a naši polští partneři.  

- 8. února proběhl v Rohově seminář na téma Využívání kulturních památek Hlučínska pro 
rozvoj cestovního ruchu. 

- 23. 2. se zástupci Místní akční skupiny Hlučínsko pp. Josef Teuer a Dagmar Quisková 
zúčastnili semináře „Projekty spolupráce“, který pořádala Místní skupina Opavsko ve 
Štramberku.  

- na svém jednán 28. 2. se Programový výbor seznámil se změnami Pravidel IV.1.1. a IV.1.2, 
které platí od 13. kola příjmu žádostí. Dalšími body jednání bylo projednání Hlášení o změně 
ŘKF Bolatice a Žádosti o proplácení ŘKF Sudice a účast na organizaci mezinárodní 
konference místních akčních skupin ve Štramberku – Leaderfest. 



2 

                                                   
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  

                                     

 

Březen 2011  
- P. Josef Teuer a pí. Dagmar Quisková se zúčastnili jednání krajské sítě MAS MS kraje 

v Hradci nad Moravicí dne 15. 3. 2011. Ústředním tématem byla příprava a organizace 
Leaderfestu.   

• kulturní nabídka MAS Hlučínsko: folklorní soubor Burianky z obec Bolatice a 1 chrámový 
sbor z našeho regionu.  Repertoár chrámové sboru bylo nutno předložit místnímu faráři 
v Štramberku ke schválení. 

• nabídka regionální produktu: pekárenské výrobky pana Obrusníka z Dolního Benešova. 
- 16. března se konal seminář „Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a 

venkovském cestovním ruchu“ pořádané KS MAS Jihomoravského kraje ve Křtinách. Za 
MAS Hlučínsko se zúčastnily pí. Dagmar Quisková a Petra Tomíčková. 

- 17. Března se konala Valná hromada NS MAS, o.s. ve Křtinách – Za MAS Hlučínsko se 
zúčastnily pí. Dagmar Quisková a Petra Tomíčková 

- V tomto měsíci se Programový výbor sešel 2 x ke svému jednání. Z projednávaných bodů: 
• volba a výběr výroby propagačních předmětů MAS Hlučínsko  

� čelovka 
� taška 
� kapesní nůž 
� propagační DVD 

• projednání Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice a obce Služovice 
• příprava účasti na Leaderfestu 2011 ve Štramberku 
- spoluorganizace velikonoční akce v Polsku s LGD – „Tradiční velikonoční stůl“ 
- příprava znění Výzvy č. 3 a aktualizace fichí  

 
Duben 2011 

- setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti 
z regionu Hlučínska – Bolatice, 13. 4. 2011 
 

       
   4. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti 
 

- MAS Hlučínsko pořádala školení žadatelů k Výzvě č. 3 – 14. 4. 2011 
- Programový výbor schválil harmonogram Výzvy č. 3, projednal Hlášení o změně obce Bělá a 

Žádost o proplácení ŘKF Bohuslavice a ŘKF Bolatice. Byl schválen výběr zhotovitele na 
zhotovení a výrobu propagačních DVD 



3 

                                                   
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  

                                     

- 15. dubna byla vyhlášena Výzva č. 3 
- byly vyrobeny a dodány propagační předměty  

 
Květen 2011 

- příjem, administrace a výběr Žádostí Výzvy č. 3. Příjem Žádosti z Programu rozvoje venkova, 
osa IV., opatření 1.2.,   probíhal od 26. dubna  2011 do 6. května do 12.00 hod. 

- Z jednání Programového výboru: členové PV byli seznámili s podanými Žádostmi o dotaci 
z PRV, osa IV., opatření IV.1.2.V pěti fichích  bylo celkem přijato 35 Žádostí. 

• -finanční alokace pro fiche ve Výzvě č. 3 byla celkem 8 626 918 Kč.  
• 703 675 Kč z Fiche 1 (nevyužitý převis) Programový výbor přesunul do roku 2012 do Fiche 1. 

Tzn. Pro Výzvu č.3 alokace 7 923 243 Kč. 
• PV se seznámil s doručenými Žádostmi o dotaci, Seznamy doručených Žádostí dle Fiche a 

požadované dotace a Plánem rozdělení dotací pro Výzvu č. 3 dle SPL. Členové PV se rozhodli 
provést přerozdělení alokovaných prostředků. 

• Programový výbor nominoval všechny členy Hodnotící a výběrové komise. 
• bylo projednáno Hlášení o změně města Kravaře a ŘKF Bohuslavice 
- 5. května provedla kontrolní a revizní komise kontrolu příjmu Žádostí MAS Hlučínsko. 

Kontrola proběhla bez závad. Členové PV byli seznámeni s provedenou kontrolou.  
- Účast zástupců MAS Hlučínska při přípravě organizace Leaderfestu (mezinárodní setkání 

LAG 17. -18. 5. 2011 ve Štramberku). 
- 17. května se Místní akční skupina Hlučínsko zúčastnila Leaderfestu ve Štramberku. Náš 

region reprezentovali Schola Velké Hoštice, folklórní soubor Buriánky Bolatice a pekárna 
pana Obrusníka z Dolního Benešova.  

    
          Leaderfest 2011 ve Štramberku 
 

- -19. 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 Kasparová Kateřina. 

- bylo vyrobeno propagační DVD MAS Hlučínsko s vlastním scénářem. Autory scénáře byl pp. 
Josef Teuer a Dagmar Quisková. 
 

Červen 2011 
- Z jednání Programové výboru:  
• projednání Hlášení o změně obcí Vřesina a Strahovice 
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• PV a KRK projednání 4 Žádosti o proplácení: obce Bělá a Velké Hoštice,  ŘKF Hlučín, 
Opavice a.s. 

• poskytnutí finanční výpomoci, kterou poskytla Hoštická a.s.  

• projednání Závěrečné zprávy Hodnotící a výběrové komise. V souladu s Pravidly podpořil 
pouze Žádostí s plnou alokací. Nevyčerpané prostředky z Fiche č. 3 a 7 byly 
přenechány do příštího roku, jejich výše zbytkové částky bude připočtena k 
rozděleným finančním prostředkům v roce 2012 (stejně jako zůstatek financí z Fiche 
č. 1). 

- probíhala příprava účasti zástupců MAS Hlučínsko na výstavu Země živitelka v Českých 
Budějovicích.  Vedle zajištění dopravy a noclehu byly zpracovány  powerpointové prezentace 
a probíhala komunikace s MAS Opavskem, se kterým jsme měly společný stánek. 

- 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. 

- 21. června byly Žádosti 3. Výzvy zaregistrovány na RO SZIF Opava. Všem žadatelům 3. 
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. 

Červenec 2011 
 - probíhala příprava a vyplňování dotazníku MZe, který sloužil k hodnocení místních akčních skupin. 
Dotazník měl bodové hodnocení a bylo nutno doložit řadu povinných příloh. Dotazník jsme odevzdali 
22. 7. 2011.  
- Z jednání Programového výboru:  

• KRK informovala o proběhlých kontrolách realizovaných projektů 2. Výzvy. Kontroly byly 
prováděny pracovníky RO SZIF Opava. Jednalo se o kontroly před proplácením a vždy se jich 
účastnil člen KRK a pracovník MAS Hlučínsko. 

Kontrolované subjekty: 
ŘKF Bohuslavice 
Obec Velké Hoštice 
Obec Bělá 
ŘKF Hlučín 
Opavice, a.s. 
U všech subjektů proběhla kontrola v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky nebo porušení 
Pravidel. Zápisy z kontrol jsou uloženy v kanceláři MAS Hlučínsko.  

• projednání Žádosti o proplácení obec Služovice 
- příprava prezentace MAS Hlučínsko v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka 

 
Srpen 2011  

- Z jednání Programového výboru:  
• projednání Žádosti o proplácení město Kravaře 
• vyhodnocení podaných Žádostí ve Výzvě č. 3: 
� Žádosti 3. Výzvy prošly administrativní kontrolou na RO SZIF Opava. Po této kontrole byly 

vyřazeny 2 Žádosti – obec Závada ( Fiche 3) a město Dolní Benešov ( Fiche 6). U jedné 
Žádosti nebyly nalezeny nedostatky, ostatní Žádosti bylo nutno doplnit. V rámci doplňování 
odstoupil 1 žadatel od podané Žádosti – Kondor Bolatice ( Fiche 6). 
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� Ostatní Žádosti byly ve stanoveném termínu doplněny a byly předány dne 10. 8. 2011 na RO 
SZIF Opava.  

• rozhodnutí Programového výboru o vytvoření kalendáře pro rok 2012 z území MAS 
Hlučínska. Pro získání fotografického materiálu byly osloveny všechny obce hlučínského 
regionu. 

- 29. 8. 2011 – 30. 8. 2011 se MAS Hlučínsko zúčastnila výstavy Země živitelka 2011 
v Českých Budějovicích. Měly jsme k dispozici propagační letáky a propagační předměty. 
MAS Hlučínsko se prezentovala „prajzskými“ koláči, které měly obrovský úspěch u 
návštěvníků výstavy. Koláče napekla paní Dostálová z Rohova. Za MAS Hlučínsko se 
výstavy zúčastnily paní Dagmar Quisková a Petra Tomíčková.  

        
Výstava Země Živitelka – České Budějovice 

Září 2011 

- 9. září zástupci MAS Hlučínsko se dostavili k obhajobě již zaslaného dotazníku na 
Ministerstvo zemědělství. Vyplněný dotazník se týkal činnosti Místních akčních skupin. 
Obhajoby se zúčastnili pan Josef Teuer a paní Dagmar Quisková. 

- -dne 15. září se MAS Hlučínsko prezentovala na 16. Výstavě hroznů Slezska ve Velkých 
Hošticích.  Po celou dobu výstavy byl zajištěn propagační stánek MAS Hlučínsko, ve 
kterém probíhala PP prezentace. Součástí prezentace byl i seminář.  

      
           16. Výstava hroznů Slezska ve Velkých Hošticích 
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- Paní Dagmar Quisková se zúčastnila oslav Charity Hlučín. 

     
             Oslavy Charity Hlučín 
  
Říjen 2011 

- MAS Hlučínsko se propagovala na Andělské výstavě v polských Glubczycích -  2. 10. 2011. 
Náš region Hlučínsko prezentovali: 

• Marek Vitásek z Velkých Hoštic s masnými výrobky 
• Martina Pudová z Velkých Hoštic s minizákusky 
• Senior klub Velké Hoštice s „Prajskými“ koláči 
• Petra Tomíčková z Velkých Hoštic s marcipánovými figurkami 
• Charita Hlučín s výrobky z chráněných dílen 

       
Andělský jarmark v Glubczycích 

- -Z jednání Programového výboru: 
• zřízení živnostenského oprávnění pro MAS Hlučínsko. Ze seznamu volných živností 

byly vybrány 4 živnosti, které může MAS Hlučínsko provozovat:  
1. zprostředkování obchodu a služeb 
2. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
3. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

• projednání Hlášení o změně obce Darkovice 
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• projednání Žádosti o proplacení města Dolní Benešov 
• rozhodnutí o zadání výroby propagačních předmětů v Charitě Hlučín 
• výběr dodavatele kalendářů na rok 2012 
• rozhodnutí o zadání výroby psacích bloků s logem MAS Hlučínsko 
• příprava evaluace SPL 

 
- na podkladě živnostenského oprávnění zorganizovalo naše sdružení semináře pro obce 

v oblasti životního prostředí. Školiteli byli pracovníci firmy Ekotoxa. O seminář projevily 
zájem 4 obce (město Hlučín, obec Bohuslavice, Bolatice a Šilheřovice).  

       
Školení Ekotoxa 
 

- 20. října 2011 proběhlo zasedání SPOV MsK ve Slatině. Za Místní akční skupinu Hlučínsko 
se zasedání zúčastnila paní Dagmar Quisková. 

       
Zasedání SPOV MsK ve Slatině 
 

- probíhala jednání se zástupci Sdružení obce Hlučínska o potřebě aktualizace Integrované 
strategie území. 

- pracovníci MAS Hlučínsko začali zpracovávat na základě podkladů členů Programového 
výboru střednědobého hodnocení MAS Hlučínska. 

- byl připraven návrh dotazníku pro aktualizaci Integrované strategie území. 
- příprava podkladů pro tvorbu kalendáře na rok 2012 

 
Listopad 2011 

- 1. 11. 2011 proběhla další kontaktní schůzka se zástupci Sdružení obcí Hlučínska. Byla 
upřesněna podoba aktualizace Integrované strategie území a formulace dotazníku pro obce, na 
jejichž katastrech působí MAS Hlučínsko.  
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- zpracovaný dotazník pro obce a příměstské části, které jsou členy Sdružení obcí Hlučínska, 
byl odeslán k vyplnění.  

- Z jednání Programového výboru: 
• projednání Hlášení o změně obcí Darkovice, Strahovice, Vřesina a ŘKF Velké Hoštice  
• projednání odsouhlasili Žádosti o proplácení obec Strahovice a Hoštická a.s. (projekt z Výzvy 

č. 3) 
- probíhalo dotazníkové šetření k evaluaci SPL 
- spolupráce s LGD Plaskowycz Dobriej Ziemi v oblasti kulturně-společenského života 

 
Prosinec 2011 

- probíhalo dotazníkové šetření k Integrované strategii území 
- MAS Hlučínsko zpracovala a odevzdala na RO SZIF Střednědobé hodnocení Strategického 

plánu Leader 
- 4. prosince se paní Quisková zúčastnila divadelní komedie Jak je důležité mít Filipa (Oskar 

Wilde), které pořádali Orel jednota Ostrava-Třebovice a Charita Hlučín. Představení se konalo 
za podpory obce Ludgeřovice v Obecním domě v Ludgeřovicích. 

       
Divadelní komedie Jak je důležité mít Filipa v Ludgeřovicích 
 

- 10. – 11. Prosince se MAS Hlučínsko spolupodílela na akci „Vánoce na zámku“ v Kravařích 

       
„Vánoce na zámku“ v Kravařích 
 

- byla dokončena výroba stolních kalendářů Místní akční skupiny Hlučínsko pro rok 2012  
- začala příprava aktualizace Strategického plánu Leader 

 
     Místní akční skupina děkuje všem členům, zástupcům veřejné správy, obyvatelům a firmám na 
území Místní akční skupiny Hlučínska za aktivní činnost, podporu, propagaci a prezentaci. 
 
Velké Hoštice, únor 2012 


