
                        

                                       

TISKOVÁ ZPRÁVA – 24. 6. 2021 
 
MAS Moravská cesta oslavila 15 let! A jedeme dál, zaznělo na valné hromadě 
 
Valnou hromadu uspořádala MAS Moravská cesta ve středu 23. června v areálu Sobáčovského rybníka v 
Sobáčově. Její součástí byly oslavy 15 let od založení místní akční skupiny, důležitým bodem programu 
bylo rovněž odsouhlasení koncepční části strategie pro příští programovací období.    
 
Patnáctka je hezká holka 
 
„Patnáctka je hezká holka, která právě dostala občanský průkaz. Myslím, že ta naše MASka je opravdu velmi 
hezká holka. Dokonce si troufnu říct, že na patnáct let i značně vyspělá,“ řekla předsedkyně MAS Julie 
Zendulková, která zároveň vyjádřila uznání přítomným zástupcům obcí, díky jejichž spolupráci s MAS se 
povedl odvést velký kus práce. „Když dnes projedeme obcemi, které MAS sdružuje, uvidíme neuvěřitelný 
rozdíl, rozkvět, rozvoj. Mnoho proměn k lepšímu. Upravených staveb, nových staveb, návsí, komunikací, 
cyklostezek, zeleně,“ zmínila dále a připomněla, že nejde jen o viditelné proměny. „Je tu také řada tzv. 
měkkých projektů, které obohatily naše životy společensky, kulturně, které vzdělávají, díky kterým můžeme 
leccos dobrého ochutnat, podpořit,“ dodala.  
 
Koncepční část strategie pro příští období má zelenou 
 
Na valné hromadě zazněla řada důležitých informací, přítomní členové schválili rozpočet na rok 2021, 
odsouhlasili také koncepční část nové strategie pro příští programovací období v letech 2021 až 2027. 
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS zahrnuje všechny potřeby regionu. Investice na 
cyklostezky, podporu škol, neziskovek, ekologických aktivit či sociálních služeb a řadu dalších,“ vyjmenovala 
Julie Zendulková s tím, že při tvorbě pomohlo autorům dotazníkové šetření, do kterého se mohl zapojit 
kdokoliv z území. Významným přínosem pro zjištění potřeb, plánů a problémů jednotlivých obcí byly ale také 
vycházky se starosty, které představitelky MAS podnikaly od loňského podzimu.  
 
Za posledních šest let 93 milionů! 
 
Z další rekapitulace se účastníci valné hromady dozvěděli, že od roku 2014 do loňska rozdělila MAS v rámci 
stávající strategie mezi žadatele až 93 milionů korun. Také, že v šesté výzvě Programu rozvoje venkova 
podpořila MAS 34 projektů za bezmála deset milionů korun. A nechyběly ani informace o místních akčních 
plánech vzdělávání a všech podstatných aktivitách, které se uskutečnily nebo plánují v oblasti školství.   
 
Díky Sobáčovskému rybníku 
 
K dobré pohodě na valné hromadě spojené s oslavami výročí přispělo nejen počasí. „Příjemnou atmosféru 
dokreslil krásný areál a vstřícný personál Sobáčovského rybníka, za což moc děkujeme,“ vzkazuje 
organizátorka akce Julie Zendulková. 
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