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Základní identifikační údaje
Přesný název:

Luhačovské Zálesí

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Statutární zástupce:

RNDr. Roman Kašpar
ředitel společnosti

Sídlo:

Osvobození 25
763 21 Slavičín

Sekretariát:

Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Kraj:

Zlínský

NUTS 2:

Střední Morava

Základní údaje o území Luhačovské Zálesí
236 km2

Rozloha:
Počet obyvatel:
Biskupice

698

Bohuslavice u Zlína

788

Březnice

1240

Březůvky

670

Dobrkovice

273

Dolní Lhota

606

Doubravy

517

Horní Lhota

559

Hřivínův Újezd

541

Kaňovice

268

Kelníky

166

Ludkovice

705

Luhačovice

5203

Petrůvka

322

Podhradí

196

Pozlovice

1232
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Provodov

767

Rudimov

245

Sehradice

737

Slavičín

6776

Slopné

593

Velký Ořechov

754

Celkem

23 856

Jedná se o údaje k 1. 1. 2012 – zdroj Český statistický úřad.
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1. Úvod
MAS, neboli Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. je sdružení fyzických
a právnických osob soukromého, neziskového a veřejného sektoru, které spojuje snaha podílet
se na obnově a všestranném rozvoji našeho regionu – regionu Luhačovské Zálesí.
Struktura MAS Luhačovské Zálesí je krom obcí regionu tvořena i jinými zástupci
ze soukromého či veřejného sektoru. Na základě jejich vzájemné spolupráce tak může lépe
docházet ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí a ke specifikaci představ, jakým
způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli přistupovat.

1.1

Historie a vznik MAS Luhačovské Zálesí

MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. vznikla v roce 2007, kdy došlo k založení Luhačovského
Zálesí, obecně prospěšné společnosti, která působí jako zřizovatel MAS. Historie předchůdců
MAS, respektive sdružení na podporu regionu Luhačovského Zálesí, které fungují na principu
MAS, je ovšem poněkud pestřejší.
Základním kamenem na cestě k dnešní podobě MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. bylo
založení mikroregionu Luhačovské Zálesí (MLZ) v roce 1999, tehdy ještě zvaného Sdružení
obcí mikroregionu Luhačovské Zálesí. V průběhu roku 2003 z iniciativy valné hromady
mikroregionu probíhala jednání, která vyústila v rozhodnutí založit MAS. Tento proces byl
zakončen ustavujícím setkáním zakladatelů LAG (Local Active Group) mikroregionu
Luhačovské Zálesí dne 24. září 2003 v Pozlovicích,
Zakládajícími členy v roce 2003 bylo těchto 8 subjektů:


Město Luhačovice,



Město Slavičín,



Obec Pozlovice,



Nadace Jana Pivečky,



Region 2000 plus. o.p.s.,



MORESPOL, s.r.o.,



GISarch studio, s.r.o.,



Mgr. Marek Nesázal, Valašský šenk Ogar.
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Dne 18. března 2004 bylo schváleno přistoupení nových členů MAS - Obce Velký
Ořechov a Obce Biskupice. MAS byla rozšířena na 10 členů při zachování vyváženého
poměru veřejnoprávních a podnikatelských či neziskových subjektů. Téhož roku také došlo na
jednání MAS ve Slavičíně ke schválení organizační struktury MAS (Programový výbor,
Hodnotitelská komise, Monitorovací výbor), přičemž vedoucím MAS byl schválen Ing. Pavel
Studeník, současný předseda správní rady Luhačovské Zálesí, o.p.s.
V listopadu 2004 byla předložena žádost v rámci programu LEADER ČR 2004, kdy byla
právní subjektivita MAS řešena začleněním projektu do aktivit občanského sdružení Asociace
regionálních partnerů Slavičín.
V roce 2007 bylo na základě vyhodnocení dosavadní činnosti MAS Luhačovské Zálesí
rozhodnuto o transformaci MAS s cílem jednoznačně vymezit její právní subjektivitu.
S přihlédnutím k dostupným informacím o úspěšných MAS bylo schváleno, že ve spolupráci
s mikroregionem Luhačovské Zálesí bude založena o.p.s., která bude zřizovatelem MAS.
Zájemci o spolupráci se členy této MAS budou stávat na základě podpisu Rámcové partnerské
smlouvy tak, aby vždy byla naplněna pravidla pro MAS - max. 49 % budou zástupci
veřejného sektoru, min. 51 % podnikatelské a neziskové sféry.
Celý proces byl završen rozhodnutím valné hromady MLZ ze dne 10. dubna 2007
o založení obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí. Jediným zakladatelem se tak stal
mikroregion Luhačovské Zálesí. Na základě dokončení této transformace bylo přistoupeno
k podpisu Rámcových partnerských smluv a změně členů MAS.
V roce 2007 podávala nově transformovaná MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. žádost
o realizaci Strategického plánu LEADER v rámci programu LEADER ČR 2007-2013. Tehdy
sestavený strategický plán, který se nazýval „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy
a prosperity“ byl vybrán jako úspěšný a získal dotaci ve výši 2,5 mil, z níž byly podpořeny
4 vybrané projekty na území regionu (více v sekci Projekty). Kč. Téhož roku MAS získala
také neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na organizační zajištění vlastní činnosti ve výši
150 tis. Kč.
V roce 2008 MAS Luhačovské Zálesí dlouhodobě připravovala Strategický plán Leader
do Programu rozvoje venkova České republiky, který byl společně s Žádostí o jeho realizaci
6
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předán v říjnu 2008 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na posouzení. Aktuálně se
čeká na výsledky tohoto hodnotícího procesu.
V tomto roce také došlo k několika významným změnám v rámci členské základny MAS.
Vzhledem k neustálému zvyšování zájmu o členství v MAS ze strany subjektů ze soukromého
a neziskového sektoru pokračuje vzrůstající míra zapojení všech zainteresovaných obcí
mikroregionu Luhačovské Zálesí do pléna MAS, což přispívá k lepšímu zastoupení všech
částí zájmového území MAS při její činnosti. Zároveň tím došlo k navýšení členské základny
k počtu 57 subjektů.
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2. Analýza regionu
Území MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje
v blízkosti hranic České republiky a Slovenska. Mikroregion je složen z 20 obcí. Mikroregion
sousedí ve východní části s mikroregionem Jižní Valašsko a MAS Ploština, o. s., na jihu
s mikroregionem a MAS Bojkovsko, o. s., v západní části s mikroregionem Za Moravů, na
severu se Zlínskem a na severovýchodě s Vizovickem.
Ze správního hlediska je region rozdělen na dva subregiony. Subregion Velký Ořechov
(Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Dobrkovice, Velký Ořechov)
spadá pod správní středisko Statutárního města Zlín (obec s rozšířenou působností) subregion
Luhačovicko a Slavičínsko spadá pod správní město Luhačovice.
Luhačovské Zálesí je převážně venkovskou oblastí, která se dá rozčlenit na tři subregiony:
 Slavičínsko – zemědělsko-průmyslová oblast mikroregionu - vymezena městem
Slavičín (včetně jeho místních částí Divnice, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová)
a obcemi Petrůvka a Rudimov.
 Luhačovicko – oblast charakteristická lázeňstvím se specifickým zaměřením na
cestovní ruch a volno-časové aktivity - vymezena městem Luhačovice (včetně
místních částí Kladná-Žilín, Polichno, Řetechov) a obcemi Pozlovice, Podhradí,
Ludkovice, Biskupice, Provodov.
 Velký Ořechov – oblast zemědělská oblast mikroregionu – vymezena obcemi
Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Dobrkovice, Velký
Ořechov.

Z pohledu subregionálního lze pozorovat rozdíly v aktivitách u činností souvisejících
s ubytovacími a stravovacími službami, které jsou dominantní na Luhačovicku, činnosti
zpracovatelského průmyslu (tj. průmysl obuvnický, strojírenský, apod. dle OKEČ) a stavební
činnosti, které jsou dominantnější na Slavičínsku a v okolí Velkého Ořechova.
Mikroregion Luhačovské Zálesí je charakteristický tím, že se na jeho území nachází
největší moravské lázně Luhačovice. Ty jsou jediné naše lázně s kompletním zařízením pro
8
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léčení dýchacích cest. Minerální prameny se využívají k pitné léčbě, koupelím a inhalacím.
Dále se zde léčí nemoci trávicího ústrojí a nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní
sekrecí. K léčbě jsou využívány hydrouhličitano – chlorido - sodné kyselky sloužící k pitným
kúrám, k inhalační léčbě a přírodním uhličitým koupelím.
Atraktivitu regionu zvyšují mimo jiné i přírodní podmínky. Na území mikroregionu se
vyskytuje několik geomorfologických jednotek, protékají jím říční toky místního významu,
krajina je nadprůměrně zalesněna. Pro uchování krajinného rázu je nutné zachování
rovnovážných vazeb všech oborů lidské činnosti vůči životnímu prostředí jako celku. Do této
kategorie patří i oblast cestovního ruchu a rekreace s nutností šetrných přístupů a aktivit
s nimi spojenými, tzn. preference rozvoje nezatěžujících forem cestovního ruchu (turistika,
hipoturistika, cykloturistika, sportovní rybolov, organizovaný lov zvěře, apod.).
Území Luhačovského Zálesí je výraznou oblastí s velkým rozvojovým potenciálem,
zejména v oblasti cestovního ruchu, rozvoje drobného a malého podnikání a zemědělství.

2.1

Historie

Z historického hlediska jde o seskupení obcí zejména z panství Uherský Brod, Luhačovice
a Světlov. Po roce 1848 patřila oblast částečně do soudních okresů Valašské Klobouky
a Vizovice, větší část Luhačovského Zálesí náležela do soudního okresu Uherský Brod.
V letech 1949-1960 spadala většina Zálesí pod uherskobrodský, gottwaldovský
a valašskokloboucký okres, správní reformou roku 1960 zde vznikl velký okres Gottwaldov,
později Zlín. Od roku 2003, po vzniku správních obvodů obcí s rozšířenou působností, spadá
12 obcí pod Luhačovice a 8 obcí pod Zlín.

2.2

Obce

Regionu podléhá těchto dvacet obcí:
 Biskupice
Nachází se v údolí Černého potoka v nadmořské výšce 235 m. Díky své příznivé poloze na
hlavním silničním tahu Zlín-Luhačovice jsou Biskupice dobře dostupné jak pro
automobilovou dopravu, tak i vlakem na trase Újezdec-Luhačovice. Pro návštěvníky lázní se
stávají i místem zastavení na pěších túrách nebo cyklovýletech.
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 Bohuslavice u Zlína
Obec se rozkládá v protáhlém, nepříliš širokém údolí Březnického potoka na severozápadním
okraji Vizovických vrchů. Je zde vybudováno víceúčelové hřiště pod školou a kaple, která
tvoří dominantu středu obce.

 Březnice
Březnice byla do roku 1992 byla součástí Zlína. Od 1.1. 1993 se osamostatnila. Můžeme zde
spatřit např. Kostel sv. Bartoloměje nebo využít nově vybudované víceúčelové hřiště.

 Březůvky
Březůvky se svým přírodním zázemím a vodní nádrží vhodnou ke koupání se staly cílem
převážně letní krátkodobé rekreace nejen obyvatel Zlína. V nedávné době zde vzniklo několik
rekreačních chatových lokalit.
 Dobrkovice
Dobrkovice jsou nevelká zemědělská obec ležící v hlubokém údolí Vizovických vrchů 20 km
jižně od Zlína. K přírodním zvláštnostem patří výskyt nerostů - glaukonitu v magurském
pískovci.
 Dolní Lhota
Část obce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Obcí protéká potok Olše s
pravostranným přítokem komoncového potoka. Zdravé přírodní prostředí a členitá krajina
vhodná pro turistiku a cykloturistiku je největším bohatstvím obce.
 Doubravy
Při Černém potoku se zachovala jedinečná ekologicky významná oblast (EVKO) Zelené údolí
u Doubrav. Niva potoka je chráněna jako přírodní památka s názvem Uhliska a navazuje na ni
další ochranné pásmo s květnatými loukami.
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 Horní Lhota
Přirozenou dominantu její zástavby tvoří báň farního kostela sv. Diviše. Celému údolí pak
vévodí skalnatý hřeben Sehradu se zříceninami hradu Engelsberka.
 Hřivínův Újezd
Nachází se tak v jedné z deseti oblastí s nejlepším životním prostředím v České republice.
Zdejší zalesněné hřbety Vizovické vrchoviny tvoří plynulý přechod mezi hornatou krajinou
Valašska a rovinatým Moravským Slováckem. Krajina je zde tvořena pestrou mozaikou lesů
a luk s prvky ovocných sadů.
 Kaňovice
Dominantou obce je kaple zasvěcená Panně Marii Prostřednici všech milostí, kterou sami
občané postavili v letech 1951-1952. V obci je poměrně velký počet kulturních památek pamětní kříž umístěný u kaple, rolnická usedlost.
 Kelníky
Obec se rozkládá pod zalesněnými stráněmi západních vrcholků Vizovické vrchoviny
a v údolí Částkovského potoka. Severovýchodně od obce je na toku tohoto potoka vodní
nádrž sloužící jako přírodní koupaliště a k rybolovu.
 Ludkovice
Jedna z nejstarších kulturních akcí obce je končinový průvod masek vesnicí, který každoročně
pořádá sbor dobrovolných hasičů. Dále se stará o tradiční stavění a kácení máje. Léto patří na
koupališti rockovému festivalu.
 Luhačovice
Luhačovice jsou především lázeňským městem, protože se zde nachází 4. největší lázně
v Česku a největší na Moravě. Lázně Luhačovice vděčí za svůj věhlas především minerálním
pramenům - vyvěrá zde celkem šest přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných.
Nejsou to však jen lázeňské služby, co mohou Luhačovice nabídnout.
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 Petrůvka
V obci Petrůvka se zachovalo několik zajímavých památek, například socha sv. Floriána z 19.
století, socha Immaculaty z roku 1872 a dřevěný kříž na návsi jako typická ukázka lidové
řezbářské práce.
 Podhradí
Leží v hlubokém údolí při potoku, který pramení pod Komoncem. Ke svérázné lidové
architektuře patří roubená zvonice. Přímo v obci pod Komoncem vyvěrá pramen zvaný
Sirčena.
 Pozlovice
V katastru obce Pozlovice se nachází vodní nádrž. Pravý břeh tvoří hranice Chráněné krajinné
oblasti „Bílé Karpaty“. Hráz vyrovnává a reguluje stálý vodní stav, slouží k účelům
sportovním, rekreačním i rybolovu.
 Provodov
Na úbočí kopce Rýsova se nachází přírodní památka Čertův kámen. Skála byla součástí
opevnění tvrze či hradu, který tady byl postaven ve 13. století. V místech zvaných Malenisko
se nachází pramen léčivé vody.
 Rudimov
Vyskytují se zde původní regionální odrůdy ovoce, které byly plně přizpůsobeny přírodním
podmínkám. Zároveň jsou vhodným prostředím pro rostlinné i živočišné druhy, které byly
vytlačeny z okolní intensivně využívané zemědělské krajiny.
 Sehradice
Celá oblast je vyhledávaným rekreačním místem, ale obec turistům vhodné zázemí k delšímu
pobytu nenabízí. Pouze pro milovníky koupání je zde k dispozici koupaliště.
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 Slavičín
Západně zasahuje do Slavičínska oblast Luhačovického Zálesí s proslulými lázněmi
Luhačovice. Kopcovitý terén odděluje na východě regionu Českou republiku od Slovenska.
Jsou zde velmi příjemné klimatické podmínky ke zdravému způsobu života.
 Slopné
Ráz krajiny je kopcovitý, jak je patrno z výčtu výměr pozemků, ve významné části zalesněný.
Nejvyšší vrchol obce je vrch Klokočí 622 m nad mořem, v místním názvosloví zvaný
„Červenčica“.
 Velký Ořechov
Více jak stoletou tradici má zdejší dechová hudba. Mezi dodržované kulturní tradice patří
myslivecký a hasičský ples a pouť sv. Václava, která se koná vždy poslední neděli v září.
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3. Obyvatelstvo
Mikroregion tvoří 20 obcí a žije zde více než 21 tisíc obyvatel. Největšími obcemi podle
počtu obyvatel jsou města Luhačovice a Slavičín. V těchto dvou městech žije přibližně 55 %
z celkového počtu obyvatel mikroregionu. Jinak zde mají význačné místo malé obce (17 obcí
do 1000 obyvatel, z nichž 6 má do 500 obyvatel). Počet obyvatel v obcích ovlivňuje nabídku
a rozsah poskytovaných služeb, počet podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí,
přesto je možné konstatovat, že jednotlivé obce řeší podobné problémy a jedná se o vyvážený
mikroregion.
Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel na území MAS

Zdroj: ČSÚ
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Věkové složení obyvatelstva
V mikroregionu je regresivní typ obyvatelstva – kdy převažuje poproduktivní skupina
obyvatel nad věkovou skupinou 0 -14 let, tedy předproduktivní. Daný stav, kdy počet
obyvatel starších 60-ti let převyšuje nejmladší generaci.
Tabulka 2
Rozloha a počet obyvatel katastrálních území obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí
k 31. 12. 2010
Rozloha
(ha)

Obyvatelstvo
celkem

Biskupice
Bohuslavice u Zlína
Březnice
Březůvky
Dobrkovice
Dolní Lhota
Doubravy
Horní Lhota
Hřivínův Újezd
Kaňovice
Kelníky
Ludkovice
Luhačovice
Petrůvka
Podhradí
Pozlovice
Provodov
Rudimov
Sehradice
Slavičín
Slopné
Velký Ořechov

596
804
915
797
433
500
1 018
1 265
766
461
384
1 185
3 298
702
348
959
1 194
1 004
909
3 369
966
620

CELKEM

26 145

Obec, mikroregion

Obyvatelstvo ve věku
0 - 14

15-59

60+

708
674
1233
674
273
613
512
558
541
270
166
709
5 247
323
194
1 189
750
252
750
6 800
587
750

106
98
181
96
32
113
81
88
62
32
18
109
600
26
26
194
105
44
101
856
100
121

466
562
866
432
176
401
348
367
361
178
102
450
3 310
215
133
763
459
141
484
4 418
363
486

136
131
186
146
59
99
83
103
118
60
46
150
1 337
82
35
232
156
67
165
1 526
124
143

21 828

3 189
(13,35 %)

15 481
(64,81 %)

5 214
(21,83 %)

Zdroj: ČSÚ
Úroveň vzdělání
Vzdělanostní struktura obyvatel mikroregionu Luhačovské Zálesí je v celkovém důsledku
mírně nad průměrem vzdělanostní struktury Zlínského kraje. Pro srovnání má Zlínský kraj
66,6 % obyvatel s nižším než středoškolským vzděláním, 25,7 % s úplným středním
vzděláním a 7,7 % s vysokoškolským vzděláním.
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V samotném Luhačovském Zálesí roste podíl osob se středním i vysokoškolským
vzděláním na úkor obyvatelstva s nejnižším stupněm vzdělání.
V roce 1980 mělo pouze základní vzdělání ještě více než polovina obyvatelstva starších
15 let. Do roku 1991 se zastoupení této vzdělanostní kategorie snížilo na necelých 38 % a
v roce 2001 již na 27 %. V roce 1991 mělo nejvýše maturitu necelých 20 % obyvatel, zatímco
při posledním sčítání to bylo více než 26 %.
Průměr mikroregionu překračovala města Luhačovice (31,2 %), Slavičín (30,7 %) a
Pozlovice (27,7 %). Podíl osob s vysokoškolským vzděláním vzrostl v mikroregionu mezi
posledními dvěma sčítáními ze 4,8 % na 6,8 %. Největší zastoupení vysokoškolsky
vzdělaných osob bylo zjištěno, tak jako v případě úplného středního vzdělání, v Luhačovicích,
Slavičíně a Pozlovicích.

Vzdělanost obyvatel v regionu MAS Luhačovské
Zálesí, o.p.s
1%
7%

základní

27%

střední odborné
úplné střední

26%

vysokoškolské
nezjištěno
39%

V regionu se nachází celkem 18 základních škol, 2 základní umělecké školy, 2 střední
odborné školy a učiliště, 1 gymnázium a 1 detašované pracoviště soukromé Vysoké školy
Evropský polytechnický institut.
Zaměření středních škol a vysoké školy je na tradiční obory regionu – strojírenský,
stavební, elektrotechnicky, služeb, uměleckých řemesel, gastronomie, knižní kultury.
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4. Infrastruktura
4.1

Školství

Vzdělávání nabízí síť škol, která svou strukturou pokrývá nabídku od mateřských škol po
úplné střední vzdělání. Pro potřeby cestovního ruchu jsou využitelné obory na SOU v
Luhačovicích a ve Slavičíně, které poskytující vzdělání v oborech gastronomie s
akreditovanými obory pro společné stravování (kuchař, číšník, servírka). K rozvoji CR
přispívají určitým způsobem i jazykové školy, které zvyšují jazykovou vybavenost
obyvatelstva, a tím i jeho komunikativnost se zahraničními návštěvníky regionu. Na
Slavičínsku je otevřena pobočka Soukromé vysoké školy Kunovice - Evropský polytechnický
institut s.r.o., detašované pracoviště Slavičín, která nabízí vysokoškolské vzdělání
bakalářského typu. Akreditované studijní obory a programy zaměřené přímo na cestovní ruch
na této vysoké škole otevřeny nejsou.

4.2

Zdravotní a sociální péče

V mikroregionu je pouze jedna nemocnice místního významu ve Slavičíně, všechny
náročnější případy se spádově řeší v Baťově nemocnici ve Zlíně. Funkční záchranná služba je
opět jen ve Slavičíně, v Luhačovicích byla záchranná služba zrušena. V současné době
původní obsluhované území pod slavičínskou a uherskobrodskou záchrannou službu. Na
území mikroregionu se vyskytuje řada zdravotních zařízení vesměs privátního zaměření
pokrývající celou škálu odborností nevázaných na nemocniční zařízení. Samostatnou
kapitolou je lázeňská péče Lázní Luhačovice a.s. Lékárny jsou situovány opět jen ve městech
Slavičín a Luhačovice a to v počtu 2 a 3.
Tabulka 3 Nemocniční zařízení mikroregionu Luhačovské Zálesí
Nemocnice
Slavičín

Počet oddělení
2

Počet lůžek
51

Počet lékařů
18

Zdroj: Informační systém mikroregionu Luhačovské Zálesí

4.3

Doprava

Území mikroregionu protíná silniční síť, která je tvořena výhradně silnicemi II. a III.
třídy. Komunikací II. třídy je šest a III. třídy čtyři.
 č. 488 Vsetín – Vizovice – Hrádek na Vlárské dráze (v úseku Slavičín – Hrádek)
 č. 490 Říkovice – Holešov – Zlín – Nivnice (v úseku Březůvky – Ludkovice –
Biskupice)
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 č. 492 Zádveřice – Luhačovice – Biskupice
 č. 493 Luhačovice – Petrůvka – Slavičín (v úseku rozcestí u přehrady – hranice
mikroregionu ve směru na Slavičín – 1 km)
 č. 495 Moravský Písek – Uherský Brod – Bylnice (úsek Hrádek na Vl. dráze)
 č. 496 Luhačovice – Bojkovice – Komňa (v úseku Luhačovice – Kladná-Žilín –
6,7 km)
Charakteristickým rysem dopravní infrastruktury mikroregionu je nižší hustota silniční
sítě s absencí rychlostních komunikací a silnic I. třídy. I přes tento nedostatek jsou všechny
sídelní jednotky dostupné. Současný stav vozovek je pokládán za málo vyhovující, což je
dáno především dlouhodobým deficitem finančních prostředků na souvislou i cyklickou
údržbu a opravy.
Obě významná centra mikroregionu (Luhačovice, Slavičín) jsou situována na železniční
trati. Železniční osobní dopravu zabezpečuje státní organizace České dráhy.
Mikroregionem prochází dvě železniční tratě vnitrostátního významu:
 č. 340 – Brno – Vlárský průsmyk (v úseku Hrádek na Vlárské dráze – Divnice)
 č. 345 – Luhačovice – Újezdec u Luhačovic (v úseku Luhačovice, Biskupice,
Polichno, Újezdec u Luhačovic).
Všechny obce jsou dopravně propojené autobusovým systémem.

4.4

Kultura

Přehled spolků a zájmových sdružení je jednoznačným a pozitivním dokladem o fungující
společnosti, zájmu místních obyvatel podílet se na spolkovém sportovním, kulturním i
společenském životě.
Zástupci neziskových organizací konzultují, spolupracují při přípravě záměrů s členy
MAS a dle přehledu projektů, který MAS administruje, se připravují rozvojové projekty.
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Přehled neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení v obcích MAS Luhačovské
Zálesí:
Tabulka 4 Přehled spolkových organizací v mikroregionu Luhačovské Zálesí
Obec, mikroregion
Biskupice
Březůvky
Dobrkovice
Dolní Lhota

Doubravy
Horní Lhota
Hřivínův Újezd
Kaňovice
Kelníky
Lipová
Ludkovice
Luhačovice

Petrůvka
Podhradí
Pozlovice
Provodov
Rudimov
Sehradice

Neziskové a spolkové kluby
TJ Tatran Biskupce, SDH Biskupce, Myslivecké sdružení Hrabovina
Biskupice
FC
Březůvky, Sbor dobrovolných hasičů v Březůvkách, Myslivecké
sdružení Strážná, Český červený kříž místní skupina Březůvky
SDH Dobrkovice, TJ Sokol Dobrkovice
SDH Dolní Lhota, TJ Dolní Lhota, Fotbalový klub Dolní Lhota,
Lhoťanka – dechová hudba, Myslivecké sdružení Dolní Lhota - Horní
Lhota
SDH Doubravy, Dechová hudba Doubrava
Myslivecké sdružení Horní - Dolní Lhota, Hasičský sbor Horní Lhota,
Tělovýchovná jednota Horní Lhota, Český svaz zahrádkářů
Myslivecké sdružení Hřivínův Újezd – Kaňovice, Český svaz včelařů,
TJ Hřivinův Újezd – Kaňovice
Český červený kříž, SDH v Kaňovicích
Sportovní klub Kelníky, Sbor dobrovolných hasičů Kelníky, Včelařské
sdružení obcí Velký Ořechov - Kelníky - Dobrkovice
Český svaz včelařů Lipová, TJ Lipová
TJ Ludkovice, SDH Ludkovice, Český zahrádkářský svaz Ludkovice,
Myslivecké sdružení Ludkovice, Český svaz včelařů Ludkovice
Folkorní soubor Malé Zálesí, Dechová hudba Zálesanka, Pěvecký sbor
Leoše Janáčka, Rybářský svaz Luhačovské Zálesí, SDH Luhačovice,
Spolek aktivních seniorů, Dívčí saxofonový orchestr, Tenisový klub
Luhačovice, Fotbalový klub Luhačovice, TJ Sokol, TJ Slovan
TJ Sokol, SDH Petrůvka, Singulární společnost
SDH Podhradí
SDH Pozlovice, Junák Pozlovice
Fotbalový klub Provodov, Dobrovolní hasiči Provodov, Dechová
hudba Provodov, Dechová hudba provodovská šestka, UN Art
Provodov
TJ Sokol Rudimov, SDH Rudimov,
TJ Sokol Sehradice, SDH Sehradice, Myslivecké sdružení
v Sehradicích,
Rybářský svaz Olšava Sehradice
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Slavičín

CANTARE - smíšený pěvecký sbor, CB SPOLEK, Český červený
kříž, Český svaz zahrádkářů Nevšová, Český svaz žen MO Slavičín,
Divadlo Pařez, Divadlo SemTamFór , Klub přátel historie Slavičínska,
Klub vojenské historie, MO Českého svazu ochránců přírody, Nadace
Jana Pivečky, Přátelé z lásky, sdružení pro handicapované děti,
Slavičan, cimbálová muzika, Slavičánek, dětský národopisný soubor,
UnArt, občanské sdružení, Hudební skupina Tempo - taneční hudba,
Hudební skupina H. U. P, Asociace sportu pro všechny, Atletika SK
Slavičín, basketbal SK Slavičín, FC TVD Slavičín, Florbalový oddíl
SK Sniper Slavičín, Junák – svaz skautů a skautek, klub českých
turistů, klub modelářů, kynologický klub Slavičín, Letecký modelářský
klub, Myslivecké sdružení Hrádek, Jamné, Nevšová, Nohejbalový
klub, Orel jednota Slavičín, sálová kopaná Jerevan, šachový oddíl, TJ
Sokol Slavičín, TJ Sokol Nevšová, Valašský aeroklub Slavičín,Velo –
club SK Slavičín, Volejbal – SK Slavičín

Slopné

Fotbalový oddíl Slopné, Oddíl stolního tenisu, Lyžařský oddíl Slopné,
SDH Slopné, TJ Slopné

Velký Ořechov

SDH Velký Ořechov, Sokol Velký Ořechov, Myslivecké sdružení
Velký Ořechov,
Český zahrádkářský svaz Velký Ořechov, Chovatelský svaz Velký
Ořechov,
Zdroj: webové stránky obcí

4.5

Cestovní ruch

Mikroregion Luhačovské Zálesí má velký vnitřní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a
rekreace. Rozvoj cestovního ruchu je vázán na geografické, historické a sociální aspekty
území, kde je žádoucí co nejvyšší míra spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
Atraktivitu regionu zvyšují mimo jiné i přírodní podmínky. Na území mikroregionu se
vyskytuje několik vyvěrajících minerálních pramenů, geomorfologických jednotek, protékají
jím říční toky místního významu, krajina je nadprůměrně zalesněna. Pro uchování krajinného
rázu je nutné zachování rovnovážných vazeb všech oborů lidské činnosti vůči životnímu
prostředí jako celku. Do této kategorie patří i oblast cestovního ruchu a rekreace s nutností
šetrných přístupů a aktivit s nimi spojených, tzn. preference rozvoje nezatěžujících forem
cestovního ruchu (turistika, hipoturistika, cykloturistika, sportovní rybolov, organizovaný lov
zvěře, apod.).
Na území mikroregionu se vyskytují lokality, v nichž je nutné zachovat místní krajinný
ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Nejvýznamnější z nich je chráněná krajinná
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oblast Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. K
cenným lokalitám svou zachovalou podobou lesního společenství patří i Přírodní park
Vizovické vrchy. Mimo tyto velké územní celky se zde vyskytují 3 maloplošná chráněná
území přírodní památky Uhliska, Čertův kámen, U Petrůvky se svými nezaměnitelnými
rostlinnými, živočišnými a geomorfologickými prvky. Tyto lokality jsou navíc doplněny
biocentry a biokoridory.
Biocentra jsou součástí krajiny se soustředěnými přírodními hodnotami celonárodního a
celoevropského významu. Na hodnoceném území jsou 2 regionální biocentra – Oskorušský
les v katastru obcí Doubravy a Pod Slavickým kopcem v katastru Horní Lhota a Obětová.
Biokoridory spojují biocentra a představují dálkové migrační trasy organismů národního a
evropského významu. V mikroregionu je jediný regionální biokoridor Obětová – Hrabová,
který je vymezen katastrálními územími Pozlovic, Luhačovic, Kladné-Žilína Kladné-Žilín a
Přečkovic.
Mikroregion Luhačovské Zálesí je charakteristický tím, že se na jeho území nachází
největší moravské lázně Luhačovice. Ty jsou jediné naše lázně s kompletním zařízením pro
léčení dýchacích cest. Prameny se využívají k pitné léčbě, koupelím a inhalacím. Dále se zde
léčí nemoci trávicího ústrojí a nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. K
léčbě jsou využívány hydrouhličitano-chlorido-sodné kyselky sloužící k pitným kúrám
(Vincentka, Ottovka, Aloiska, Amandka, pramen dr. Šťastného), k inhalační léčbě a
přírodním uhličitým koupelím (Janovka, Antonínka, Jubilejní, Elektra, U čítárny).
V lázeňských léčebných zařízeních je poskytována léčba založená na využití přírodních
léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami.
Kromě lázeňské léčby indikovaných onemocnění je nabízena také řada relaxačně ozdravných
pobytů. Luhačovice poskytují hostům a návštěvníkům nejen lázeňskou léčbu a pobyt v
neopakovatelném prostředí, ale i možnost aktivního odpočinku, kulturní a společenské vyžití
v průběhu celého roku. Z kulturní nabídky je to např. „Otevírání pramenů“ při zahájení
lázeňské sezóny, „Janáček a Luhačovice“ – hudební festival, programy v Lázeňském divadle,
kolonádní koncerty a jiné. Ke sportovní nabídce patří např. tenis, minigolf, cykloturistika,
kuželky, sauna, fitness centra, squash, bowling, projížďka na loďkách, rybolov či koupání. V
zimě pak například sjezdové lyžování nebo běžkování. Vděčné jsou ovšem i výlety do okolí
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(hrady, zámky, muzea, skanzeny a další historické památky, ale také vinné sklepy v
proslulých moravských vinařských oblastech).

4.5.1 Ubytovací zařízení v mikroregionu Luhačovské Zálesí
Ubytovací kapacita na území MAS Luhačovské Zálesí je v rámci Zlínského kraje vyšší
oproti okolním mikroregionům, což je dáno charakterem mikroregionu jako lázeňské oblasti.
Na území mikroregionu se vyskytuje přibližně 366 ubytovacích zařízení různého typu a
různých kvalit služeb tak, aby byla uspokojena poptávka jak movitých, tak i méně movitých
klientů. Tyto ubytovací kapacity jsou ovšem dominantně lokalizovány v subregionu
Luhačovicka a blízkém okolí.
Tabulka 5 Ubytovací zařízení v mikroregionu Luhačovské Zálesí
Typ zařízení

Mikroregion
34
36
1
5
290

hotel
penzion
kemp
ubytovna
soukromí

Zdroj: Informační systém mikroregionu Luhačovské Zálesí

4.5.2 Stravovací zařízení v mikroregionu Luhačovské Zálesí
Kapacita stravovacích zařízení mikroregionu Luhačovské Zálesí opět vykazuje vyšší
průměrný počet ve srovnání s jinými velikostně podobnými územními celky, což je dáno
lázeňským charakterem oblasti. Lze zde pozorovat v nabízených službách rozdílnost jak
cenovou, tak i kvalitativní, přičemž není problém se najíst v cenové kategorii od 60 Kč.
Gurmán si může vybrat jak z české, tak i světové kuchyně a není zapomínáno ani na
vegetariánskou stravu.
Tabulka 6 Stravovací zařízení v mikroregionu Luhačovské Zálesí
Oblast
restaurace a pizzerie
cukrárna, kavárna, vinárna
hostinec a hospoda
bufet
bar

Mikroregion
42
21
30
12
19

Zdroj: Informační systém mikroregionu Luhačovské Zálesí
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Vzhledem k orientaci na lázeňství a s tím související volnočasové aktivity je nabídka
restauračních zařízení, kaváren, cukráren, vináren a barů na Luhačovicku výrazně vyšší než
ve zbývající části území.
Volnočasové aktivity v mikroregionu
 Turistika
Síť značených tras pro pěší turistiku v mikroregionu dosahuje celostátního průměru.
Nástupním místem pro většinu tras jsou Luhačovice a ostatními obcemi tyto značené trasy
procházejí. Značení turistických tras a jejich údržbu zabezpečuje Klub českých turistů.
Značení tras je velmi kvalitní, ale nedostatečná je doprovodná infrastruktura, jako jsou
odpočívadla, informační tabule, odpadkové koše, apod.
Regionální značené turistické trasy jsou doplněny místními značenými okruhy. V
Luhačovicích je to síť značených okruhů v lázeňském areálu pro pohybovou terapii a ve
Slavičíně naučná stezka Stojatá voda kolem rybníka Slavík.
 Cykloturistika
Mikroregionem Luhačovské Zálesí prochází síť stávajících nadregionálních cyklotras č.
46, 5054, 5055, 50556, 5057, 5068, 5069 a síť navrhovaných mikroregionálních cyklotras
propojujících všechny obce mikroregionu a nabízejících cykloturistům možnost navštívit a
poznat rozmanitost lokalit charakterizujících toto území.
Páteřní cyklotrasu tvoří spojnice měst a obcí Uherský Brod – Biskupice – Luhačovice Luhačovická přehrada - Slavičín - Štítná nad Vláří s možností napojení na hranice se
Slovenskou republikou.
Atraktivity mikroregionu
Přilákat potencionální návštěvníky do mikroregionu lze též prostřednictvím atraktivit,
mezi něž bezesporu patří lázeňský areál s přírodními a minerálními prameny a relativně
nezničená krajina. Rovněž mezi lákadla patří i díla vytvořená lidskou činností. Dominující
atraktivitou tohoto typu je zachovalý soubor staveb slovenského architekta Dušana Jurkoviče,
který zde na začátku minulého století působil a svou prací vytvořil nezaměnitelný ráz
dnešních Luhačovic. Tento ráz je doplněn stavbami sakrálního charakteru po celém území
mikroregionu a objekty lidového stavitelství. S těmito památkami se lze setkat nejen v
otevřené krajině, ale také prostřednictvím místních muzeí v Luhačovicích a Slavičíně. K
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atraktivitám lze přiřadit i kulturně společenské a sportovní akce, které na území mikroregionu
Luhačovské Zálesí v průběhu roku probíhají.
Na území mikroregionu je registrováno 98 kulturních památek. K nejstarším patří mohyly
v lese Obora k. ú. Luhačovic z 8. – 9. století, dále pak zříceniny hradů Sehrad postaveného v
polovině 13. století a Starý Světlov, farní kostel ve Slavičíně, kaple sv. Alžběty v
Luhačovicích ze 17. století, zámeček z 18. století ve Velkém Ořechově, přestavěný z bývalé
tvrze pocházející z doby okolo roku 1500 a farní kostel sv. Diviše v Horní Lhotě. Období
baroka připomínají například zámek ve Slavičíně a zámek v Luhačovicích z 18. století.
Pro zachování, ochranu a regeneraci kulturních hodnot je vymezena památková zóna v
Luhačovicích a Kaňovicích. Za zmínku stojí i technické památky strojní mlýn ve Slopném a
vodní mlýn v Horní Lhotě.
Na území mikroregionu jsou v provozu dvě muzea:
 Muzeum Luhačovského Zálesí, které ve svých expozicích nabízí možnost
seznámení se s etnografií Luhačovického Zálesí a vývojem lázní Luhačovic.
 Městské muzeum Slavičín, které seznamuje návštěvníky s vývojem osídlení
Slavičínska a připomíná mimo jiné i leteckou bitvu nad Slavičínem v roce 1944.
Z hlediska vybavenosti kulturními zařízeními se v mikroregionu nachází 25 knihoven (vč.
poboček), 1 amfiteátr, 1 sezónní lázeňské divadlo, 2 stálá kina, 4 galerie a ostatní kulturní
zařízení, kterými jsou většinou kulturní domy a diskotéky.
Návštěvníky mikroregionu přitahují i rekreační oblasti poskytující i možnost zábavy. Tyto
lokality jsou situovány u vodních ploch. Nejvýznamnější takovouto oblastí mikroregionu je
bezesporu vodní nádrž Luhačovická přehrada v k. ú. Pozlovice. Tato nabízí možnost koupání,
loďkování, kempování a sportovní rybolov. Mezi menší pak patří vodní nádrž Kapřín v k.ú.
Březůvky a ke sportovnímu rybolovu slouží slavičínské rybníky. Pod vodní nádrží Ludkovice
se nachází rekreační oblast s možností ubytování, koupání a sportovního vyžití.
Jako vhodný rozvojový potenciál cestovního ruchu je obnova propojení stávajících
historických, průmyslových, kulturních a sakrálních památek do ucelených turistických
okruhů a vytvoření inovativních adrenalinových produktů (geopark, lanová centra, aj).
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Dostatečný rozvojový potenciál cestovního ruchu v mikroregionu mají také všechny obce
nacházející se na území CHKO Bílé Karpaty. Zde je možno rozvíjet šetrný turistický a
cykloturistický ruch s využitím fyziogeografických podmínek regionu, tradic a historie
založené na podpoře rozvoje cykloturistiky, turistiky a agroturistiky.

4.6

Hospodářství

Místní ekonomika, zemědělství
Z počtu v mikroregionu bydlícího obyvatelstva bylo při posledním sčítání v roce 2001
celkem 11 442 ekonomicky aktivních, tj. 51,07 %. V jejich složení podle pohlaví převládali
muži (55,5 %). Rozdělení ekonomicky aktivních obyvatel mezi jednotlivé sektory
hospodářství ukazuje, že nejvíce pracovníků je zaměstnáno v terciárním sektoru. V primárním
sektoru (zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství) pracuje 4,2% osob. V sekundárním
sektoru (průmysl, stavebnictví) pracuje 47 % obyvatel a podíl terciární sféry (ostatní odvětví)
činí 48,8 %. Ve srovnání se Zlínským krajem je podíl v terciální sféře v mikroregionu vyšší o
cca 3%.
Struktura druhů pozemků k 31. 12. 2007

Zdroj:ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje

4.7

Trh práce a nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti na území Luhačovského Zálesí měla od 2005 - 2008 klesající
tendenci. Avšak v roce 2009 došlo k velkému nárůstu nezaměstnanosti (5,58 %) z důvodu
dopadu krize na trh práce. Nejnižší nezaměstnanost byla v roce 2009. V porovnání s krajem je
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míra nezaměstnanosti trvale pod průměrem úrovně Zlínského kraje. Ve srovnání s okresem
Zlín je míra mírně vyšší.

Zdroj: ČSÚ

4.8

Průmysl

Z hlediska registrované činnostní struktury, tj. dle odvětvové klasifikace ekonomických
činností (OKEČ), na území mikroregionu Luhačovské Zálesí převažují u soukromých
podnikatelů činnosti obchodní, činnosti v oblasti zpracovatelského průmyslu, v oblasti
nemovitostí, činnosti stavební a činnosti v oblasti pohostinství a ubytování. Z hlediska
střednědobé analýzy lze pozorovat ústup zemědělských činností a růst oblasti služeb a
obchodu, což je způsobeno poptávkou po těchto službách na úkor zemědělské výroby.
Struktura ekonomických subjektů podle odvětví činnosti k 31. 12. 2005.

Zdroj:ČSÚ, mikroregiony Zlínského kraje
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Nejmarkantnější rozdíly lze pozorovat u činností souvisejících s ubytovacími a
stravovacími službami, které jsou dominantnější na Luhačovicku a činností zpracovatelského
průmyslu (tj. průmysl potravin, textilní, oděvní, kožedělný, dřevozpracující, apod. dle OKEČ)
a stavební činnosti, které jsou dominantnější na Slavičínsku.
Více jak 80% těchto činností je zabezpečováno fyzickými osobami - živnostníky a
malými podnikateli.
Dle získaných údajů z ČSÚ a vlastních šetření vyplývá, že největší skupinou
registrovaných subjektů z hlediska vytvořených pracovních míst je kategorie bez
zaměstnanců, což jsou převážně fyzické osoby provádějící činnost na živnostenský list. Se
vzrůstajícím počtem pracovníků v jednotlivých subjektech klesá počet těchto organizací
zaměstnávajících ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2005.

Zdroj:ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje
Největšími zaměstnavateli dle těchto údajů jsou: Vojenský technický ústav výzbroje a
munice, Metall Group a.s., Městská nemocnice Slavičín, Zálesí, a.s., SV Slavičín, s.r.o.,
Remerx s.r.o., Lázně Luhačovice a.s., Lupra spol. s r.o., Sanatorium Miramare s.r.o., Lagris,
a.s., Ekotrend, s.r.o., RoKo, a.s., Kurt John, s.r.o. a ZD Olšava Sehradice.
Na negativním vývoji stavu zaměstnanosti se podílel zánik tradičních firem, které byly
hlavními zaměstnavateli obyvatelstva především v oblasti Slavičínska. Vliv ukončení činnosti
je výrazně znát u Vlárských strojíren a dalších menších průmyslových areálů. Následně
v regionu zůstalo dostatek volných průmyslových objektů, které nejsou využívány a jsou
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znehodnocovány povětrnostními vlivy a místními lidmi. Proto je snahou regenerovat tyto
průmyslové zóny, přilákat soukromé podnikatele a tím je motivovat k rozvoji výrobních
činností a vytváření nových pracovních příležitostí.
Budoucnost mikroregionu jako celku je v oblasti kvality života regionu, rozvoje
cestovního ruchu a volnočasových aktivit, vytvořením marketingových mikroregionálních
produktů, které by přilákaly jak návštěvníky, tak i motivovaly místní podnikatelské subjekty k
zapojení se do takovýchto produktů.
Zemědělství, lesnictví
Úroveň zemědělství v mikroregionu je do jisté míry předurčena jeho geografickou
polohou, která pak v souladu s přírodními podmínkami poskytuje jen průměrné předpoklady
pro jeho rozvoj. Území je z hlediska půdních podmínek nehomogenní. Příznivější podmínky
pro hospodaření jsou v jihozápadní části než v severní části mikroregionu.
Část mikroregionu leží v CHKO Bílé Karpaty a v přírodním parku Vizovické vrchy kde
platí zvláštní režim hospodaření se zemědělskou půdou, který omezuje produktivní
zemědělskou činnost. Do oblasti CHKO Bílé Karpaty spadá okolo 40 procent zemědělské
půdy v mikroregionu.
Struktura druhů pozemků k 31. 12. 2007.

Zdroj:ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje
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Od devadesátých let minulého století prochází zemědělství etapou změn. Vládní
zemědělská politika směřovala v oblasti transformace a privatizace ke změně vlastnických
vztahů a obnově podnikatelských forem s cílem dosažení fungujícího principu tržního
hospodářství.
Stupeň zornění, což je procentický podíl orné půdy na zemědělské půdě, činil
v Luhačovském Zálesí 48,5%, když nejvyšší byl v Kaňovicích (77,8%) a v Sehradicích
(71,2%), nejnižší v Podhradí (2,5%) a v Provodově (29,3%). Proporce ceny půdy ke stupni
zornění je optimální pouze v Luhačovicích, Řetechově a v Podhradí, na ostatních katastrech
neodpovídá optimu. Nepříznivá proporce je zejména v Doubravách, Dobrkovicích, Dolní
Lhotě, Hřivínově Újezdě, Kaňovicích a Sehradicích.
Na území mikroregionu bylo koncem roku 2007 registrováno 10 právnických osob
zabývajících se zemědělskou činností (1 subjekt se specializuje na živočišnou, 1 na rostlinnou
výrobu a 8 kombinuje rostlinnou a živočišnou výrobou) a dále 62 fyzických osob (z toho 4
specializované na rostlinnou výrobu, 2 na živočišnou výrobu a 56 na rostlinnou se
živočišnou).
Z pohledu právní formy se jedná o 7 společností s ručením omezeným a 3 zemědělská
družstva.
Žádný subjekt není registrován jako výrobce biopotravin.
K 31. 12. 2007 je 14 podnikatelských subjektů registrováno jako ekologický zemědělec
(zdroj: www.mze.cz). Celkem mají zaregistrováno na obhospodařování více než 5 180 ha.
Žádný produkt z regionu k 1.1 2008 nezískal Národní certifikát kvality KLASA ani
regionální cenu Perla Zlínska.
Lesnictví
Lesy jsou významným stabilizačním prvkem v mikroregionu, a to nejen pro hospodářský
význam, ale i pro své další funkce, jako např. krajinotvornou, vodohospodářskou nebo
rekreační.
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Výměra lesní půdy činila v mikroregionu k 31. 12. 2007 celkem 6887 ha, to je 44,6%
z katastrální plochy. Proti průměru okresu je tento podíl o 1,9 procentního bodu vyšší.
Největší zastoupení lesů v katastrální výměře mají obce Horní Lhota (73,8%), Slopné (54,5%)
a Ludkovice (50,4%) a nejnižší Kaňovice (18,2%) a Velký Ořechov (20,6%). V samotné
výměře lesních porostů činí podíl státu již pouze 20,5%. Největší část je v držení fyzických
osob, a to téměř polovina (42,4%). Městu a obcím mikroregionu přináleží 19,3% a ostatním
vlastníkům (lesní družstva a singulární společnosti) 17,8%. Státní půda převládá pouze
v Pozlovicích a Provodově. Výhradně v soukromém vlastnictví fyzických osob jsou lesy
v Dolní Lhotě, Kaňovicích a z 96% v Horní Lhotě. Naopak pouze obecními jsou lesy
v katastrech obcí Biskupice a Kelníky.
V druhové skladbě dřevin jsou nejvíce zastoupeny jehličnany (44,3%) před smíšenými
(38,1%) a listnáči (17,6%).
Podle kategorizace lesních porostů převládají výnosové lesy, tj. hospodářské, jejichž
rozloha činí 4 847 ha. Ostatní lesy jsou zvláštního určení a na celkové výměře lesních porostů
se podílí 11,6%. Nejvíce těchto lesů je v Pozlovicích a v Horní Lhotě. Lesy ochranné se
v Luhačovském Zálesí nevyskytují.
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5. SWOT analýza
Silné stránky
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví
• dlouhodobá tradice lázeňství
• vhodné podmínky pro specializaci zemědělství na chov skotu a ovcí
• množství nevyužitých průmyslových výrobních ploch
• existence zemědělských objektů pro ekologicky šetrné činnost
• dlouhodobá tradice ve specializovaných oborech zemědělské výroby a průmyslu
• existence zdrojů surovin, především dřevní hmoty - příznivé podmínky pro rozvoj
dřevařského průmyslu
• relativně vysoké zastoupení druhově bohatších lesních porostů, odolnějších vůči působení
negativních vlivů
• vhodné podmínky pro pěstování ovocnářství
• výrazný podíl starých sadů
Lidské zdroje
• vyšší podíl zaměstnanosti v terciérní (služby) sféře oproti Zlínskému kraji
• nadregionální kulturně společenský význam území a udržování kulturních tradic
• nárůst podílu osob v mikroregionu se středním a vysokoškolským vzděláním
• vysoká identita obyvatel k území – nízká míra migrace
• vysoká odbornost vzdělaných osob ve strojírenství a obuvnictví v subregionu Velkého
Ořechova, Slavičínska
• příznivější věková struktura obyvatelstva ve srovnání s celým krajem Zlín
• stabilizovaná a rozšířená síť základního školství
• flexibilita pracovní síly
• vysoká mobilita pracovní síly
Technická infrastruktura a občanská vybavenost
• velké procento plynofikace a vodovodní sítě obcí v mikroregionu
•
• zachovalá síť veřejné autobusové dopravy
• dostatečné pokrytí území rozvodnou sítí elektrické energie
• blízkost Slovenské republiky (Slavičínsko, Luhačovicko) a krajského města Zlín
(subregion Velkého Ořechova)
• internetové připojení
• přímé železniční napojení na Slovenskou republiku a Brno v subregionu Slavičínska
Cestovní ruch
• lázně Luhačovice - přítomnost největších moravských lázní s kompletní lázeňskou a
ubytovací infrastrukturou
• velké množství kulturních a historických památek
• dochované bohaté kulturní tradice Luhačovského Zálesí a jižního Valašska
• hustá síť značených turistických cest zvláště v oblasti CHKO Bílé Karpaty a přírodního
parku Vizovické vrchy
• vyšší úroveň příjmů z cestovního ruchu, především z lázeňství, poměrně vysoký podíl
zaměstnanosti ve službách spojených s cestovním ruchem
• geografická poloha mikroregionu k centrům turismu (Uherský Brod, Luhačovice, Zlín,
Uherské Hradiště, Trenčín)
Životní prostředí a přírodní zdroje
• výskyt léčivých minerálních vod
• převážná část mikroregionu leží v CHKO Bílé Karpaty (biosférická rezervace UNESCO)
a v přírodním parku Vizovické vrchy
• vysoká úroveň péče o krajinu
• vysoký podíl lesních porostů vzhledem k celkové rozloze mikroregionu
• relativně dobrý stav lesních porostů
• technické vybavení obcí v obdělávání travních porostů v centru obcí
• omezení intenzivního způsobu obdělávání zemědělské půdy
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Slabé stránky
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví
• nedostatek kvalitní infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malého a středního
podnikání,
• zastaralost zemědělské techniky
• stáří objektů pro podnikání a zemědělské činnosti vyžadující rekonstrukci objektů
• neprovázanost zemědělské výroby se zpracovatelským průmyslem – neexistence
odbytových sítí
• geografická poloha mikroregionu vylučuje intenzivní způsob obdělávání zemědělské
půdy
• nedostatečně rozvinutý způsob hospodaření novými zemědělskými subjekty v oblasti
CHKO Bílé Karpaty a přírodního parku Vizovické vrchy po transformaci zemědělských
podniků
• nízká bonita půdy na Slavičínsku
Lidské zdroje
• podprůměrná úroveň mezd
• vysoká fluktuace způsobená sezónním zaměstnáváním v lázeňství
• Nezájem mladých lidí o vzdělání v učebních a řemeslných oborech
• trvalé snižování podílu předproduktivní složky obyvatelstva a narůstající složka
obyvatelstva v poproduktivním věku
• nedostatek pracovních příležitostí v primární a sekundární sféře
• lokálně podprůměrná vzdělanost a nízká kvalifikace pracovní síly
Technická infrastruktura a občanská vybavenost
• neuspokojivý technický stav komunikací, místních komunikací a lesních komunikací
• nedostatek parkovacích ploch a odstavné infrastruktury v obcích mikroregionu
• většinový podíl obcí bez kanalizace s napojením na ČOV
• nedostatečné přímé autobusové napojení (Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice,
Zlín) periferních oblastí mikroregionu na jádrové oblasti regionu
Cestovní ruch
• neexistující regionální organizační struktura a marketing cestovního ruchu (nedostatečná
propagace, reklama, prodej)
• nedostatečná nabídka turisticky zajímavých příležitostí mimo oblast Luhačovicka
• nedostatečná nabídka služeb a kvalitní infrastruktury pro nelázeňské turisty
• vysoká míra centralizace ubytovacích kapacit a produktů CR v Luhačovicích malá
připravenost regionálních podnikatelských subjektů v této oblasti
• málo turistických programů s kvalitním zajištěním služeb
• nedostatek zařízení pro zimní rekreaci
• špatný stav některých památek a historických objektů
• na území mikroregionu je nízká koncentrace cyklotras, cyklostezek a naučných tras
Životní prostředí a přírodní zdroje
• nedostatečná vybavenost obcí ČOV a z toho plynoucí lokální znečišťování povrchové
vody z komunální sféry
• nárůst vytápění lokálními topidly v RD neekologickými palivy
• degradace zemědělských a lesních ploch v některých oblastech v důsledku neobdělávání,
tím vzniká erozní ohrožení zemědělského půdního fondu, nutnost komplexních
pozemkových úprav
Příležitosti
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví
• využití státních a EU dotačních programů pro odvětví tradičního průmyslu a tím získání
větších zdrojů pro podporu rozvoje malých a mikro firem
• zvýšení infrastrukturní připravenosti podnikatelských a průmyslových zón
• navázání ekonomické spolupráce s příhraničními oblastmi SR s využitím prostředků EU
• budování malokapacitních ubytovacích zařízení
• vytvoření podmínek pro místní malé a mikro investory
• podpora a využití technické odbornosti, nápaditosti a dovednosti části pracovní síly k
rozvoji ekonomické aktivity
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•

restrukturalizace zemědělství na tradiční způsob využívání zemědělské půdy, včetně
netradičních forem zemědělství
• dostatek stávajících výrobních kapacit a jejich následná rekonstrukce, především v oblasti
Slavičínska
• vybudování a podpora rozvoje sítě odbytových center (sdružení) zemědělských produktů
a zajištění návaznosti na zpracovatelský průmysl
Lidské zdroje
• přizpůsobit systém vzdělávání potřebám trhu
• adaptace školského systému na kolísající počty dětí a využití volné kapacity školských
zařízení, např. pro péči o starší občany
• podpora začleňování obtížně umístitelných skupin obyvatelstva na trhu práce (absolventi
škol, občané se ZPS, apod.)
• lepší vzájemná kooperace obcí při řešení problémů s obsazeností školských zařízení
• Podpora systému celoživotního a kontinuálního vzdělávání
• Rozšířit síť odborných lékařských ordinací
Technická infrastruktura a občanská vybavenost
• výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě a čistíren odpadních vod a odvod všech
splaškových vod do ČOV
• rekonstrukce místních komunikací a klidové dopravní infrastruktury zvyšuje kvalitu
života a dopravní bezpečnost obcí
• obnova občanské infrastruktury podpoří rozvoj kulturních a společenských akcí zvýší
kvalitu života v regionu
• Podpora rekonstrukce cyklostezek, lesních komunikací a místních komunikací
• vybudování domu s pečovatelskou službou v subregionu Velkého Ořechova
• zvyšování dostupnosti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné občany
Cestovní ruch
• vytvoření a rozšíření nabídky regionálních turistických produktů a zavedení systému
certifikace služeb a cílené propagace
• podpora cestovního ruchu a rekreace v oblasti turistiky, cykloturistiky a agroturistiky
• rozšíření a rozvoj stávající a budování nové inovativní turistické infrastruktury
• regenerace historických památek a budování naučných stezek
• budování malokapacitních ubytovacích zařízení
• vytvoření nadregionálního významu Luhačovické přehrady
• podpora rozvoje lázeňství, volnočasových aktivit
• zvýšení podílu dlouhodobé rekreace a volného cestovního ruchu s pozitivními dopady na
rozvoj zaměstnanosti
• dobré možnosti venkovské turistiky ve vazbě na územně specifické atraktivity
• vybudování nadregionálního turistické atrakce v oblasti Vizovických vrchů – Starý
Světlov, Sehrad, Komonec, Rýsov, křížová cesta – Malenisko,
Životní prostředí a přírodní zdroje
• využití krajiny a lesního území pro turistiku a rekreaci a léčbu
• rozšíření a propagování systému třídění odpadů
• revitalizace krajiny s využitím programů ochrany přírody
• úprava vodní nádrže v k. ú. Pozlovice a její větší využití pro celoroční rekreační účely
• zvýšení důrazu na mimoprodukční funkci lesnictví
Ohrožení
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví
• obtížný přístup k finančním zdrojům a finančním zárukám s nízkými úrokovými sazbami
• snížení schopnosti spolufinancování projektů z programů EU
• sociálně ekonomická nerovnováha mezi venkovskými a městskými oblastmi
• zpožďování řešení výstavby a oprav stávajících komunikací (nedostatek financí)
• přetrvávající nedostatek podpory malého a středního podnikání ohrožuje tvorbu
pracovních míst a zvyšuje citlivost pracovních míst na hospodářskou situaci stávajících
podniků
• pomalý rozvoj podnikatelské infrastruktury v důsledku nízké podpory MSP
Lidské zdroje
• odliv kvalifikované pracovní síly
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• stárnutí ekonomicko-aktivní populace
• vyjížďka lidí za prací mimo mikroregion
• stárnutí domovního a bytového fondu
• úbytek kvalifikovaných řemeslníků
Technická infrastruktura a občanská vybavenost
• postupné chátrání občanské, dopravní a technické infrastruktury
• izolace celého regionu od vnitrostátní a mezinárodní dálniční sítě – špatná dopravní
přístupnost
• vysoké požadavky autobusových dopravců vzhledem k obcím na financování ztrátových
spojů, snižování počtu spojů mezi obcemi a městy
Cestovní ruch
• nepřizpůsobení se moderním trendům rozvoje cestovního ruchu
• zhoršování stavu historických památek
• nedostatečná koncepce rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu mimo Luhačovice,
nejednotný postup při řešení rozvoje cestovního ruchu
• rizika kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury
• vysoká orientace pouze na tradiční centra cestovního ruchu
Životní prostředí a přírodní zdroje
• střety zájmů hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí
• necitlivé umísťování infrastrukturních staveb do krajiny
• nízká podpora využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie
• nedostatečná ochrana vodních zdrojů a minerálních pramenů
• devastace lesních cest
Zvýrazněné body ve SWOT analýze vyjadřují nejvýznamnější body, které
vydefinovala veřejnost a nejvíce popisuje region v dané oblasti.
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6. Celková strategie regionu MAS Luhačovské Zálesí
Hlavní motto SPL:
Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity
Nedílnou součástí rozvoje území MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. je příprava
strategických plánů, popř. integrovaných rozvojových strategií regionu. Strategický rozvojový
plán je totiž uceleným dokumentem, zahrnující všechny problémové oblasti napříč
jednotlivými sektory, který vede k naplnění určitého hlavního cíle rozvoje daného regionu.
Nezbytným pomocníkem k naplnění definovaného hlavního cíle v oblasti rozvoje regionu
jsou především jednotlivé dotační možnosti a tituly ze strukturálních či jiných fondů EU,
potažmo ministerstev a jiných programů v ČR.
Představitelé MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. a taktéž mikroregionu využívají při
svých aktivitách jak již zmíněný program LEADER ČR a Program rozvoje venkova ČR, ale
také další dotační možnosti – Regionální operační program Střední Morava, OP Životní
prostředí, OP Průmysl a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Přeshraniční
spolupráce ČR-SR a Integrovaný operační program.

6.1

Strategický plán rozvoje mikroregionu Luhačovské
Zálesí 2002-2012

Již v roce 2001 vznikl na základě iniciativy mikroregionu Strategický plán rozvoje
mikroregionu Luhačovské Zálesí na období 2002-2012, který předurčil 5 hlavních prioritních
os tohoto území.
Prioritní osa č. 1 „Ekonomický rozvoj“


Opatření 1: Vytvoření podmínek pro příliv investic do mikroregionu



Opatření 2: Rozvíjet předpoklady pro malé a střední podnikání s cílem zamezit
zaostávání oblasti



Opatření 3: Zvýšit technologickou úroveň, produktivitu práce, zavádět progresivní
technologie



Opatření 4: Rozvíjet funkční systém poradenství a informatiky pro podnikatele



Opatření 5: Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce a kooperace



Opatření 6: Podporovat zemědělství a lesnictví jako hlavní nástroj pro obnovu
venkova a krajiny
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Prioritní osa č. 2 „Technická infrastruktura“


Opatření č. 1: Komunikace



Opatření č. 2: Plynofikace



Opatření č. 3: Vodovody



Opatření č. 4: Kanalizace včetně ČOV



Opatření č. 5: Specifické projekty technické infrastruktury

Prioritní osa č. : 3 „Rozvoj lidských zdrojů“


Opatření č. 1: Udržet nezaměstnanost na sociálně únosné úrovni



Opatření č. 2: Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v
jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání



Opatření č. 3: Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v
jednotlivých obcích mikroregionu v oblasti kultury



Opatření č. 4: Zajistit dostupnost sociálních služeb a zdravotní péče pro všechny
obyvatele



Opatření č. 5: Zlepšit přístup občanů k bydlení



Opatření č. 6: Ztotožnění obyvatel s mikroregionem



Opatření č. 7: Přeshraniční spolupráce v oblasti lidských zdrojů

Prioritní osa č. 4 "Životní prostředí“


Opatření č.1: Ochrana, rozvoj a využití přírodního potenciálu



Opatření č. 2: Hospodaření s vodami



Opatření č. 3: Zlepšení stavu ovzduší



Opatření č. 4: Kontinuální environmentální politika

Prioritní osa č. 5: „Lázeňství a cestovní ruch“


Opatření č. 1: Zlepšit propagaci lázní a mikroregionu v ČR i zahraničí



Opatření č. 2 : Zvýšení hospodářského významu a přínosu cestovního ruchu



Opatření č. 3: Zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení



Opatření 4: Vytváření informačních, marketingových, vzdělávacích a jiných služeb
pro rozvoj cestovního ruchu



Opatření č. 5: Trvale zlepšovat podmínky pro všestranné kulturní, sportovní a
společenské aktivity obyvatel



Opatření č. 6: Péče o kulturní dědictví
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Priority a cíle

6.2

Priorita 1 – Rozvoj prosperity regionu
Opatření III. 1.3. Podpora cestovního ruchu
Opatření III. 1.2 a) Zakládání a rozvoj mikropodniků
Opatření I. 3.1.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům
Opatření I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy regionu
Opatření I. 1.2.3. a) Lesnická infrastruktura
Opatření II. 2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Opatření III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Opatření III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby
Opatření III. 1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky
a další tematické stezky

FICHE I
FICHE II
FICHE III
FICHE IV

FICHE V
FICHE VI
FICHE VII
FICHE VIII

Popis priorit a cílů SPL Luhačovské Zálesí

6.3

Priorita 1 – Rozvoj prosperity regionu
Cíl priority:
-

zvýšení konkurenceschopnosti drobných, malých a středních podniků

-

podpora rozvoje podnikání v cestovním ruchu mimo centra turismu

-

zachování a podpora rozvoje tradičních průmyslových a zemědělských oborů

-

zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky

Popis priority:
Zaměření na čtyři oblasti:
První oblast bude zaměřena na rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Podpora bude
směřovat primárně na projekty mimo hlavní turistické oblasti Luhačovicka, které jsou nyní
částečně opomíjeny. Dále podpora je zaměřena na budování turistických tras a stezek, které
podpoří rozvoj turistického ruchu v širším území regionu.
Druhá oblast bude zaměřena na rozvoj trvalých nových pracovních míst v oblasti
nezemědělské výroby. Podpora bude směřována do diverzifikace zemědělských podniků a
podpory zakládání nových nezemědělských činností. Podpora bude zaměřena na drobnou
výrobu, řemesla, maloobchod, služby a hospodářství. Upřednostňovány budou záměry, které
umožní využívat stávající nevyužité průmyslové a zemědělské objekty s význačným
inovativním přístupem.
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Třetí a čtvrtá oblast podporuje záměry zvyšující konkurenceschopnost zemědělského
podnikání v regionu. Oblast je zaměřena na modernizaci zemědělských podniků a přidávání
hodnoty zemědělským produktům. Podpora bude směřována na modernizaci stavebních a
technologických záměrů do rostlinné i živočišné výroby. Upřednostňovány budou záměry,
které jsou realizovány na území CHKO Bílých Karpat a Vizovické vrchoviny a podporují
udržení výjimečného krajinného rázu. Současně budou upřednostňovány záměry na obnovu
nevyužitých objektů na území. Dále budou podporovány záměry ke zlepšení zpracování a
zvyšování konkurenceschopnosti tradičních výrobců místních produktů a potravin.
 FICHE 1 – Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty
Charakteristika fiche:
Podpora v rámci této fiche bude podporovat záměry na výstavbu malokapacitních
ubytovacích zařízení. V rámci fiche budou primárně podporovány projekty na rekonstrukce
stávajících objektů na malokapacitní zařízení. Dále bude podpořena výstavba nebo
rekonstrukce doprovodné infrastruktury s cílem vzniku ucelené nabídky turistického ruchu.
V rámci fiche budou také řešeny aktivity na budování a rekonstrukci doprovodné
infrastruktury pěších tras, cyklotras, hippostezek či lanového centra. Prioritně budou
podporovány inovativní záměry, které přilákají nový typ návštěvníků. Zvýhodněné budou
projekty mimo hlavní centrum cestovního ruchu. V dlouhodobější perspektivě fiche podpoří
rozvoj netradičního cestovního ruchu mimo hlavní centra turistického ruchu a tím se podpoří
ekonomický rozvoj celého území.
Cíl fiche:
-

rozvoj drobného a malého podnikatelského zázemí v oblasti cestovního ruchu

Oblast podpory:
-

stavební obnova a výstavba nových malokapacitních zařízení včetně stravování a
ploch v rámci turistické infrastruktury

-

výstavba zařízení pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování,

-

nákup technologií, zařízení, hardware a vybavení

-

budování a značení pěších tras, odpočinkových míst, hippostezek, mimo území
lesů

-

výstavba sportovních zařízení

-

nákup a výsadba doprovodné zeleně
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Vhodný žadatel:
-

zemědělský podnikatel, fyzická i právnická osoba

-

nezemědělský podnikatel s dobou podnikání kratší dvou let

-

neziskové organizace

 FICHE 2 – Rozvoj drobného a malého podnikání
Charakteristika fiche:
Podpora v rámci této Fiche umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků
včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Podporovány budou podniky se
zaměřením na doplňkovou a řemeslnou výrobu mimo zemědělskou výrobu především
s využitím místních zdrojů. V dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů k rozvoji
mikropodniků, které vytváří základ zaměstnanosti regionu. Upřednostňovány budou záměry,
které budou rozvíjet tradiční obory regionu (strojírenství, zámečnictví a obuvnictví) a
využívat obnovu stávajících průmyslových objektů. Současně se uchovají stávající a vytvoří
nová pracovní místa, čímž se přispěje ke stabilizaci venkovského prostoru.
Cíl fiche:
-

rozvoj stávajících hospodářských činností

-

vytvoření nových pracovních míst

-

diverzifikace ekonomických aktivit

Oblast podpory:
-

rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené
pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí
ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov,

-

nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
(stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí
ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov)

-

úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava
povrchů pro skladové hospodářství v oblasti výroby, řemesel, obchodních a jiných
služeb)

-

nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji
mikropodniků
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-

nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)

-

pořízení výpočetní techniky

-

nákup budov, strojů, technologií, zařízení dílen, provozoven, hardware, software

Vhodný žadatel:
-

fyzické i právnické osoby - podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

 FICHE 3 – Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů
Charakteristika fiche:
Podpora v rámci této Fiche bude zaměřena na záměry ke zvýšení výkonnosti
zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a zlepšení
marketingu zemědělských produktů. Současně budou podporovány záměry na zlepšení
kvality výrobků. Upřednostňovány zde budou projekty, které podporují rozvoj tradičních
zemědělských produktů Luhačovského Zálesí. V dlouhodobé perspektivě fiche podpoří vznik
nových a rozvoj stávajících místních zpracovatelských podniků, zvýšení kvality produktů, a
zvýšení zaměstnanosti v zemědělském sektoru s vyšší přidanou hodnotou. Současně realizace
fiche podpoří začlenění a registraci místních tradičních výrobků a produktů do národních a
regionálních značek kvality (Klasa, Perla Zlínska, aj).
Cíl fiche:
-

zlepšení zpracování a marketingu tradičních výrobků a produktů

-

zvýšení konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků

-

zvýšení ekonomické výkonnosti zpracovatelských podniků

Oblast podpory:
-

stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a
potravinářských produktů včetně nezbytných manipulačních ploch

-

investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských
produktů

-

nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků
ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů
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-

pořízení technologií spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a
potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské
výrobě

-

investice spojené s marketingem

Vhodný žadatel:
-

zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který
splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750
zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR.

 FICHE 4 – Podpora zemědělských podniků
Podpora v rámci této Fiche bude směřována do modernizace zemědělských staveb a
technologií pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Analýza regionu prokázala, že v regionu je
dostatek schopných firem, které se potýkají s nedostatečně kvalitní infrastrukturou a
technologickým vybavením. Z dlouhodobého hlediska fiche podpoří modernizaci
zemědělských podniků a tím přispěje k jejich konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity
činností. Dále podpora firem v dlouhodobém horizontu přispěje k udržení a posílení
stávajícího krajinného rázu a udržení zaměstnanosti v zemědělství.
Cíl fiche:
-

zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití
produkčních faktorů

-

zvýšení konkurenceschopnosti

Oblast podpory:
-

investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb –
využití brownfield upřednostňováno) včetně nezbytných manipulačních ploch pro
živočišnou a rostlinnou výrobu

-

investice do techniky a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu včetně
pořízení a obnovy závlahových zařízení,

-

investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny,
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Vhodný žadatel:
-

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů.

-

Podnikatelský subjekt, který je z převážně většiny vlastněn zemědělskými
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby,
které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využití
prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy regionu
Cíl priority:
-

zvýšení funkčnosti lesa a lesního prostoru

-

zvýšení atraktivity venkovského prostoru

-

zlepšení nabídky základních služeb

-

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

Popis priority:
Priorita „Rozvoj zdraví a krásy regionu“ je zaměřena do dvou oblastí:
První oblast bude zaměřena na „rozvoj krásy a zdraví na území lesa“ mikroregionu.
Podpora bude k zajištění obnovy a výstavby lesní infrastruktury s cílem zvýšit funkčnost a
společenskou hodnotu lesního porostu tak, aby projekty přispívaly k ochraně půd, vod a
lesního prostředí. Upřednostňovány budou projekty zaměřené na větší územní celky, na
záměry, které budou vytvářet významné ucelené turistické produkty.
Druhá oblast je zaměřena na „rozvoj krásy a zdraví v obcích“ mikroregionu. Podpora bude
směřována do obnovy dopravní a technické infrastruktury, obnovy budov a veřejných ploch
v intravilánu obce.
 FICHE 5 – Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury
Charakteristika fiche:
Podpora v rámci fiche bude podporovat obnovu a budování lesní infrastruktury, lesních cest
včetně souvisejících objektů. Záměr bude podporovat také investice k posílení rekreační
funkce lesa. Upřednostňovány budou ucelené infrastruktury, které spojí či propojí turisticky
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význačné místa v regionu. V rámci záměrů budou podpořeny také projekty, které podpoří
rozvoj doprovodné infrastruktury, která zvýší užitnou hodnotu projektu. Rekreační funkce
lesa se v dlouhodobém hledisku projeví zvýšenou návštěvností v lesním prostředí a
spokojeností návštěvníků.
Cíl fiche:
-

zlepšení lesní infrastruktury pro potřeby lesního hospodářství a cestovního ruchu

-

posílení rekreační funkce lesa

-

posílení bezpečnosti návštěvníků v lese

Oblast podpory:
-

činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2
metrů, značení cyklostezek, apod.)

-

činnosti k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst,
odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.)

-

činnosti k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti
návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.)

-

činnosti k údržbě lesního prostředí

-

obnova a výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů

-

obnova a výstavba retenčních nádrží

Vhodný žadatel:
-

fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její
svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.

-

vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa

-

sdružení s právní subjektivitou nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí
lesa

 FICHE 6 – Obnova a rozvoj vesnic
Charakteristika fiche:
Podpora v rámci fiche umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury
v obcích i mimo obce pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Realizace
aktivit v rámci fiche v dlouhodobějším perspektivě přispěje ke zvýšení atraktivity,
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bezpečnosti, dopravní propustnosti a dostupnosti jak pro místní obyvatele tak i návštěvníky
regionu. Podporovány budou záměry obnovy komplexních ucelených záměrů, které zlepší
dopravní spojení k význačnému bodu obce (podnikatelský areál, sportovní, kulturní areál
apod.), včetně doprovodné infrastruktury, případně propojí více obcí.
Cíl fiche:
-

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

-

zlepšení základních služeb a rozvoj investic, které zvýší atraktivitu území.

Oblast podpory:
-

obnova a/nebo výstavba místních komunikací III. a IV. třídy (vč. doprovodné
silniční vegetace, příslušenství)

-

obnova veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení, venkovního mobiliáře

-

obnova a/nebo výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy

-

obnova a úprava intravilánu (vč. nákupu techniky pro údržbu zeleně)

-

zlepšení vzhledu obcí

Vhodný žadatel:
-

obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazky
obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

-

zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f a následujících č.40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí

 FICHE 7 – Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích
Charakteristika fiche:
Podpora v rámci Fiche umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro sociální služby,
volnočasové aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, vzdělání, veřejnou
správu a základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen umožnění volnočasových aktivit a
spolkového života v obcích především dětem, matkám s dětmi, mládeži a seniorům.
V dlouhodobější perspektivě fiche přispěje ke snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb,
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možnostech kulturního a spolkového vyžití. Dotčená infrastruktura napomůže k rozvoji služeb
a drobného podnikání.
Cíl fiche:
-

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech s cílem zvýšení kvality a rozsahu
služeb

-

zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity

-

zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy

Oblast podpory:
-

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch
sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví,
sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a
sportovních aktivit, integrovaných informačních a školících center

-

nákup zařízení, vybavení, hardware, software

-

výdaje na pořízení potřebného materiálně-technického zázemí, případně stavební
výdaje malého rozsahu (jednotlivé stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m) v
souvislosti se společenskými, spolkovými, sportovními, environmentálními,
kulturními a církevními aktivitami,

-

výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých
výdajů projektu, z kterých je stanovena dotace

Vhodný žadatel:
-

obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazky
obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

-

neziskové organizace podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů
(nadace)
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-

zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f a následujících č.40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí

-

církve a jejich organizace dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

 FICHE 8 – Cestovní ruch trochu jinak
Charakteristika Fiche:
Podpora v rámci této Fiche bude zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské
ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Dotace
je určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů. Dále je podpora určena na
neproduktivní investice v lesích a na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti
lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.
Cíl Fiche:
-

Zlepšení podmínek pro venkovskou turistiku,

-

Budování infrastruktury pro venkovskou turistiku,

-

Zvýšení návštěvnosti a bezpečnosti lesa,

-

Posílení rekreační funkce lesa.

Oblast podpory:
-

tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek
a dalších tematických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení,
odpočinková místa podél stezek, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů,
vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s
danou stezkou),

-

výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden,

-

nákup a výsadba doprovodné zeleně,

-

nákup pozemků souvisejících s projektem,

-

propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače
apod.
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Vhodný žadatel:
-

obec, svazek obcí,

-

nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace),

-

zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

-

fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

-

nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
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7. Organice MAS
Struktura a organizační struktura MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. vychází ze Statutu
společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. schváleného radou společnosti dne 27. června 2007
Základní organizační strukturu MAS tvoří:
-

Správní rada

-

Ředitel

-

Dozorčí rada

-

Místní akční skupina

-

Plénum regionu Luhačovské Zálesí

-

Programový výbor

-

Výběrové komise

-

Výkonný monitorovací výbor

Správní rada:
František Kolařík

Ing. Olga Tkáčová

-

starosta obce Březůvky

-

člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí

-

starostka městyse Pozlovice

-

předsedkyně Mikroregionu Luhačovské Zálesí
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Mgr. Božena Filáková

-

ředitelka Nadace Jana Pivečky

Ing. Jaroslav Končický

-

starosta města Slavičín

-

člen výběrové komise Mikroregionu Luhačovské
Zálesí

Ing. Stanislav Mudrák

Ing. Miroslav Majíček

-

ředitel MDP Geo, s.r.o.

-

zastupitel obce Podhradí

-

starosta obce Velký Ořechov

-

člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí

Dozorčí rada:
Ing. Jiří Šulák

starosta obce Doubravy

Stanislav Bartoš

starosta obce Ludkovice

Vojtěch Josefík

starosta obce Biskupice

Zakladatel LZ, o.p.s.:
Mikroregion Luhačovské Zálesí

zastoupen předsedkyní Ing. Olgou Tkáčovou

Zaměstnanci LZ, o.p.s.:
RNDr. Roman Kašpar

ředitel společnosti

Ing. Magda Hlavičková

projektový manažer

Bc. Zuzana Valášková

administrativní pracovnice

Ing. Vladimíra Holečková

externí účetní

Výběrová komise:
Ing. Jaroslav Končický

starosta města Slavičín

Ing. Marie Semelová

místostarostka města Luhačovice

Ing. Marek Prachař

starosta obce Provodov

Ing. Jiří Šulák

starosta obce Doubravy

Mgr. Milena Tománková

Charita sv. Vojtěcha

Ing. Antonín Gbelec

Slavičínské lesy s.r.o.
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Ing. Miroslav Papoušek

Služby městyse Pozlovice s.r.o.

Mgr. Lenka Semelová, DiS.

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Ing. Marian Ležák

Hotel Vega, s.r.o.

Zdeněk Džoganik

Systém plus Zlín, s.r.o.

Výběrová komise místní akční skupiny je výkonným orgánem programového výboru.
Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců členů místní akční skupiny programový výbor s
tím, že členem výběrové komise musí být vždy jeden zástupce, určený bankou, je-li členem
místní akční skupiny:
 svazky obcí
 městy nebo obcemi
 podnikateli
 nevládními neziskovými organizacemi se zaměřením na ochranu přírody
 ostatními nevládními neziskovými organizacemi
Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním. Výběrová
komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává
organizační manažer Společnosti.
Výběrová komise:
 provádí výběr projektů podle výběrových kritérií
 sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty
 vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
Programový výbor:
Ing. Olga Tkáčová

starosta města Pozlovice

Ing. Stanislav Jurák

statutární zástupce TJ Sokol Pozlovice

František Koudelka

soukromý zemědělec

Mgr. Šárka Černíčková

fyzická osoba

Ing. Petra Kročilová

fyzická osoba

Programový výbor je odborným orgánem místní akční skupiny. Programový výbor
tvoří písemně jmenovaní zástupci členů místní akční skupiny dle čl. 9, odst. 6. Seznam členů
programového výboru vede ředitel Společnosti.
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Za činnost člena programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků
Společnosti.
Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Jmenovaní zástupci
místní akční skupiny volí ze svého středu předsedu. Schůzi programového výboru svolává
předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti programového
výboru delší než jeden rok svolává programový výbor ředitel Společnosti.
Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 30 % jeho členů a
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
Programový výbor:
 připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu,
 schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje,
 navrhuje plénu záměry místní akční skupiny,
 schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů,
 schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení
výběrové komise,
 potvrzuje projekty určené k realizaci,
 jmenuje členy výběrové komise místní akční skupiny,
 jmenuje členy výkonného monitorovacího výboru místní akční skupiny.
Výkonný monitorovací výbor:
Hana Důbravová

starostka obce Dobrkovice

Ing. Miroslav Majíček

starosta obce Velký Ořechov

Mgr. Marek Nesázal

fyzická osoba

Adam Tkáč

fyzická osoba

MVDr. Josef Slovák

jednatel ZDV Strážná

Výkonný monitorovací výbor je výkonným orgánem programového výboru. Členy
výkonného monitorovacího výboru jmenuje programový výbor z členů místní akční skupiny.
Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu.
Výkonný monitorovací výbor zejména:
 aktivně monitoruje realizované projekty,
 kontroluje plnění podmínek prováděných projektů,
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 navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny,
 zpracovává podklady pro jednání programového výboru,
 zpracovává znění záměru místní akční skupiny,
 zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činnosti
Společnosti.

Plénum
Plénum tvoří statutární zástupci členů místní akční skupiny.
Plénum se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání pléna
svolává ředitel společnosti. V případě potřeby svolává plénum její člen pověřený alespoň
jednou třetinou členů místní akční skupiny.
Plénum rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
Plénum má tyto pravomoci:
 schvaluje strategii dalšího rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ,
 ukládá úkoly programovému výboru,
 schvaluje záměr místní akční skupiny,
 Plénum projednává výroční zprávu o činnosti Společnosti a případně i audit
Společnosti,
 Plénum předkládá správní radě návrh na obsazení a doplnění správní a dozorčí rady
Společnosti.
Soukromý sektor
Název subjektu

Sídlo/adresa
trvalého bydliště

IČ/RČ

V Drahách 867
763 26 Luhačovice

730730/415
8

1. Nesázal, Marek,
Mgr.

Mgr. Marek
Nesázal

2. MDP GEO, s.r.o.

Mudrák, Stanislav, Masarykova 202
Ing.
763 26 Luhačovice

3. Zálesí, a.s.

Ing. Josef Hampl

4. Nadace Jana

Mgr. Božena

Uherskobrodská
119
763 26 Luhačovice
Horní náměstí 111
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25588303

00135143
65792424

Kontakt
hotelradun.cz
marek@nesazal.cz
777 788 200
mdpgeo.cz
mudrak@mdpgeo.c
z
608 866 310
zalesi.cz
hampl@zalesi.cz
602 545 790
pivecka.cz
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Pivečky

Filáková

763 21 Slavičín

5. TJ Sokol
Pozlovice

Ing. Stanislav
Jurák

Pozlovice 361
763 26 Pozlovice

6. Koudelka,
František

František
Koudelka

Podhradí 44
763 2
Podhradí

7. Zemědělské
družstvo vlastníků
Strážná

MVDr. Josef
Slovák

Březůvky 253
763 45 Březůvky

25349082

8. INTER
ZNOJEMIA Group,
a.s.

Ing. Ivan Klajmon

A. Václavíka 336
763 26 Pozlovice

26910420

9. Hotel Vega, s.r.o.

Ing. Marian Ležák

Pozlovice 99
763 26 Pozlovice

64509761

10. Tkáč, Adam

Adam Tkáč

Nivy I. 259
763 26 Pozlovice
Průmyslový areál
0288
763 21 Slavičín

18810748

740802/414
1

870523/456
0

11. Intec, s.r.o.

Jaroslav Pečeňa

12. Slavičínské lesy,
s.r.o.

Ing. Antonín
Gbelec

13. Skládal, Libor

Libor Skládal

14. R-ego

Mgr. Naděžda
Zemánková

15. BiFU

Stanislav Duháň

Nádražní 298
763 26 Luhačovice

69669724

16. ZO ČSŽ
Pozlovice

Marta Vlková

Nivy II. 274
763 26 Pozlovice

00442801

17. Svízela, Josef

Josef Svízela

Velký Ořechov 215
763 07 Velký
Ořechov

690809/416
0

18. Žák, Jan

Jan Žák

Poteč 89
766 01 Valašské
Klobouky

850718/453
2

Ing. Petra

Ant. Václavíka 341

Osvobození 25
763 21 Slavičín
Lipová 89
763 21 Slavičín
Osvobození 19
763 21 Slavičín
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filakova@pivecka.c
z
603 271 904
tjsokolpozlovice.cz
sjurak@pozlovice.c
z
736 287 467
obecpodhradi@volny.cz
723 601 718
zdvstrazna.cz
zdv.strazna@volny.
cz
577 994 027
niva.cz
info@niva.cz
577 131 284
hotelvega.cz
hotelvega@hotelve
ga.cz
602 756 914

60912189

26962161

intec-sro.cz
firma@intec-sro.cz
603 512 535
lesy1@mestoslavicin.cz
603 945 814

721119/419
9
708 85 605

pc.r-ego@tiscali.cz
732 713 014
bifu.cz
stanaduhan@gmail.
com
777 571 044
vlkova.marta@avon
et.cz
728 471 590
josefsvizela@centru
m.cz
602 500 672
farmarudimov.cz
info@farmarudimo
v.cz
603 271 463
chvilova@krocil.cz
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19. Kročilová, Petra,
Ing.

Kročilová

763 26 Pozlovice

845418/414
5

20. Černíčková,
Šárka, Mgr.

Mgr. Šárka
Černíčková

Nevšová 128
763 21 Slavičín

655212/081
7

21. Gergelová, Eva,
Ing.

Ing. Eva
Gergelová

Nivy I. 255
763 26 Pozlovice

846004/414
2

Václav Sedlář
starší

Mladotická 738
763 21 Slavičín
K Přehradě 38
763 26 Pozlovice

580929/027
8

24. Sedlář, Václav,
mladší

Václav Sedlář,
mladší

K Přehradě 38
763 26 Pozlovice

890302/446
0

25. Lázně
Luhačovice, a.s.

MUDr. Eduard
Bláha

Lázeňské náměstí
436
763 26 Luhačovice

46347828

26. Služby městyse
Pozlovice s.r.o.

Ing. Miroslav
Papoušek

Hlavní 51
763 26 Pozlovice

29218934

27. SHD Podhradí

Alois Skovajsa

Podhradí 53
763 26 Podhradí

68729677

28. Charita sv.
Vojtěcha

Mgr. Milena
Tománková

Komenského 115
763 21 Slavičín

70435618

29. Charita Svaté
rodiny Luhačovice

Mgr. Lenka
Semelová, DiS.

Hradisko 100
763 26 Luhačovice

73633071

30. TJ Sokol
Petrůvka

Ing. Miroslav
Maca

Petrůvka 90
763 21 Petrůvka

15549399

31. Junák - svaz
skautů a skautek
ČR, 14. středisko

Oskar Bartoš

Pod Větrníkem 98
763 26 Pozlovice

62180118

Zdeněk Džoganik

Kelníky 28
763 07 Velký
Ořechov

25558021

22. Tenisový klub
Slavičín, o.s.
23. Sedlář, Václav,
starší

32. System plus Zlín,
s.r.o

Ing. Petr Unzeitig
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723 288 009
sarkacernickova@s
eznam.cz
732 439 608
EvaRichterova@sez
nam.cz
577 133 651
tkslavicin.cz
604 227 793
vsedlar@avonet.cz
731 011 227
stolarstvipozlovice.
wz.cz
sedlar.vaclav@atlas
.cz
731 250 119
lazneluhacovice.cz
blaha@lazneluhaco
vice.cz
577 120 703
papousek@pozlovic
e.cz
577 131 002
obecpodhradi@volny.cz
724 245 065
slavicin.charita.cz
charita@unart.cz
739 344 107
luhacovice.caritas.c
z
reditel@luhacovice.
charita.cz
731 402 043
petruvka.unas.cz
urad@obecpetruvka
.cz
577 341 289
junakpozlovice.skauting.c
z
Oskar.Bartos@sezn
am.cz
605 547 206
systemplus@system
plus.cz
603 471 628
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Veřejný sektor
Název
subjektu

Zástupce

Sídlo/adresa

33. Biskupice

Vojtěch Josefík

Obecní úřad Biskupice
120
763 41 Biskupice

34.
Bohuslavice u
Zlína

Ing. arch. Jana
Puskáčová

Obecní úřad Bohuslavice
u Zlína 185
763 51 Bohuslavice nad
Zlínem

35. Březnice

Josef Hutěčka

36. Březůvky

František Kolařík

37. Dobrkovice

Břetislav
Šuranský

38. Dolní
Lhota

Jaroslav Masař

39. Doubravy

Ing. Jiří Šulák

40. Horní
Lhota

Ladislav
Jakubčák

Obecní úřad Březnice
485
760 01 Zlín
Obecní úřad Březůvky 1
763 45 Březůvky
Obecní úřad Dobrkovice
61
763 07 Dobrkovice
Obecní úřad Dolní Lhota
1
763 23 Dolní Lhota
Obecní úřad Doubravy
45
763 45 Doubravy
Obecní úřad Horní Lhota
27
763 23 Horní Lhota
Obecní úřad Hřivínův
Újezd 50
763 07 Hřivínův Újezd

IČ/RČ
283771

biskupice.cz
oubiskupice@volny.cz

00283789

bohuslaviceuzlina.est
ranky.cz
bohuslaviceuzl@quic
k.cz

48471828
283843
568538

dolni-lhota.cz
obec@dolni-lhota.cz

283886

doubravy.eu
doubravy@volny.cz

568554

horni-lhota.cz
obec@horni-lhota.cz

Josef Pospíšil

42. Kaňovice

Jiří Mikel

Obecní úřad Kaňovice 49
76341 Kaňovice

26238

43. Kelníky

Zdeněk Džoganik

Obecní úřad Kelníky 1
763 07 Kelníky

568589

44. Ludkovice

Stanislav Bartoš

45. Luhačovice

Ing. Marie
Semelová

46. Petrůvka

Ing. Josef Pučalík

55

breznice-zlin.cz
starosta@breznicezlin.cz
brezuvky.cz
brezuvky@iol.cz
dobrkovice.cz
dobrkovice@volny.c
z

283878

41. Hřivínův
Újezd

Obecní úřad Ludkovice
44
763 41 Ludkovice
Městský úřad
Náměstí 28. října 543
763 26 Luhačovice
Obecní úřad Petrůvka 90

KONTAKT

283983

284157

284165
68731957

hrivinuvujezd.cz
starosta@hrivinuvuje
zd.cz
kanovice.cz
kanovice@kanovice.
cz
kelniky.eu
obec.kelniky@tiscali.
cz
ludkovice.cz
Ludkovice@volny.cz
luhacovice.cz
semelova@mesto.luh
acovice.cz
obecpetruvka.cz
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763 21 Petrůvka
47. Podhradí

František
Koudelka

48. Pozlovice

Ing. Olga
Tkáčová

49. Provodov

Ing. Marek
Prachař

50. Rudimov

Ing. Stanislav
Franc

51. Sehradice

Silvie Pospíšilová

52. Slavičín

Ing. Jaroslav
Končický

53. Slopné
54. Velký
Ořechov
55.
Mikroregion
Luhačovské
Zálesí
56.
Gymnázium
Jana Pivečky a
SOŠ Slavičín
57. SOŠ
Luhačovice

Obecní úřad Podhradí 41
763 26 Podhradí

48471798

urad@obecpetruvka.c
z
obec-podhradi.cz
obecpodhradi@volny.cz
pozlovice.cz
starosta@pozlovice.c
z
provodov.cz
starosta@provodov.c
z
rudimov.net
rudimov@seznam.cz
sehradice.cz
starostka@sehradice.
cz
mesto-slavicin.cz
koncicky@mestoslavicin.cz
slopne.cz
starostaslopne@voln
y.cz
velkyorechov.cz/
velkyorechov@vekyo
rechov.cz

Úřad městyse Pozlovice
51
763 26 Pozlovice
Obecní úřad Provodov
233
763 45 Provodov
Obecní úřad Rudimov 81
763 21 Rudimov
Obecní úřad Sehradice
64
763 23 Sehradice
Městský úřad
Osvobození 25
763 21 Slavičín

4627050

Antonín Váňa

Obecní úřad Slopné 112
763 23 Slopné

568732

Ing. Miroslav
Majíček

Obecní úřad Velký
Ořechov 19
763 07 Velký Ořechov

284637

Ing. Miroslav
Papoušek

Náměstí 28. října 543
763 26 Luhačovice

70287201

info@luhacovskezale
si.cz

Mgr. Josef
Maryáš

Školní 822
763 21 Slavičín

46276327

gjpslavicin.cz
gyslav@gjpslavicin.c
z

PaeDr. Karel
Milička

Masarykova 101
763 26 Luhačovice

61715999

sosluhac.cz
vedeni@sosluhac.cz
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568708

284378

568724

284459
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8. Spolupráce
Meziregionální spolupráce
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s, aktivně přistupuje k meziregionální spolupráci. Dne
26. 6. 2007 v Lidečku se připojilo k Memorandu Místních akčních skupin Zlínského kraje.
Seskupení MAS působících na území Zlínského kraje si klade za jeden z cílů: koordinovat
spolupráci mezi MAS ve Zlínském kraji, organizovat vzdělávací a informační setkání,
prezentovat výsledky práce a projektů na celostátní a mezinárodní úrovni.
Mezinárodní spolupráce
MAS Magura Strážov
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. spolupracuje na základě Dohody o partnerské
spolupráci místních akčních skupin ze dne 24. června 2008 se slovenskou MAS Magura –
Strážov. V rámci spolupráce s MAS Magura – Strážov se doposud uskutečnila návštěva
zástupců MAS LZ, o.p.s. na Slovensku, a to v obci Kanianka dne, kde byly 22. února 2008
předjednány podmínky možné spolupráce. Recipročně byla uskutečněna návštěva slovenské
MAS, a to ve dne 24. června 2008, kdy byla oficiálně podepsána Dohoda o partnerské
spolupráci MAS. Dále zde byly blíže specifikovány možnosti spolupráce a vyměnila se celá
řada názorů a rad ohledně fungování MAS. Zástupci slovenské MAS Magura – Strážov se
taktéž zúčastnili semináře „Zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů“,
který se uskutečnil 4. září 2008 v Pozlovicích.
Spolupráce obou MAS je navržena v oblasti podpory vzájemné spolupráce
samosprávných orgánů, využívání prostředků EU ve společných projektech, regionálního
rozvoje a územního plánování, oblasti plánování a realizace dopravní a technické
infrastruktury, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, rozvoje cestovního ruchu,
propagace mezi regiony, hospodářských činností malých a středních podnikatelů, aj.
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