
Zpravodaj MAS 1 /2013 

 Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko  1 

Vážení spoluobčané, 
přijměte srdečné přání do tohoto letního a prázdninového času. Dovolte, abych Vás krátce seznámil se současnými aktivitami Místní akční skupiny Vizovicko a 
Slušovicko. 
Na přelomu roku 2012 – 2013 jsme vyhlásili již 6. výzvu k předkládání projektů, pro kterou jsme měli připravený zatím největší finanční objem prostředků, téměř 
4,75 mil. Kč. Úspěšných žadatelů bylo celkem 16, a někteří již svůj projekt začali realizovat. V oblasti neziskového sektoru se nám hlásí nejvíce projektů, ale 
některé bohužel nemůžeme uspokojit. Ze zemědělců, kteří si žádali o dotaci, uspěli všichni, podobně tomu bylo u obcí nebo mezi podnikateli. 
Připravili jsme Projekt spolupráce na obnovu krojů na Vizovicku, o jehož realizaci se bude rozhodovat v měsíci září. Ve stádiu posuzování výběrového řízení je 
projekt kompostérů do každé rodiny, kterého se zúčastnilo 11 obcí. Připravujeme strategické dokumenty na nové plánovací období a rozšiřujeme oblasti, ve 
kterých nabízíme podporu rozvoje našeho regionu. Uspěli jsme s projektem stáže pro mladé a vytváříme prostředí pro zlepšení úspěchu mladých na trhu práce. 
Nové plánovací období EU na roky 2014 – 2020 je sice provázeno mnoha nejasnostmi, ale rozpočty jsou ze strany EU již schválené. U nás se pracuje na přípravě 
operačních programů, jednotného metodického prostředí a na Dohodě o spolupráci. Čeká se na politické rozhodnutí o výši alokací pro jednotlivé oblasti. 
Koncem měsíce června jsme se zúčastnili mezinárodního LEADERFESTU ve Velkém Meziříčí, kde se setkali zástupci mnoha místních akčních skupin a také hosté ze 
zahraničí. Při letmém pohledu na život venkova vidíme obrovské množství pozitivních plodů práce, kreativitu a schopnost přizpůsobovat se podmínkám a 
využívat možnosti rozvoje. Přesto, že vidíme mírné a pokračující snižování úrovně života na venkově, zaujaly nás inspirativní zkušenosti ze zahraničí, jejich 
projekty tvorby pracovních míst, místní pěstování i chov, prodej regionálních potravin a podpora života venkova i v mnoha dalších projevech (volný čas, 
neziskovky, obce, podnikatelé), ale třeba i myšlenka z úspěšného Polska: „V době krize nakupuj odvedle“, která připomíná zodpovědné utrácení v místě, kde 
žijeme za místní služby a výrobky, a tím dát šanci přežít v době ekonomických turbulencí místním výrobcům a také sami sobě. 

Petr Žůrek, projektový manažer 

 

 

 Šestá výzva k předkládání 

projektů  

Dne 20. 12. 2012 byla Místní akční skupinou 

vyhlášena v pořadí již 6. výzva k předkládání 

žádostí o dotaci ve všech 5ti dotačních 

oblastech v rámci Programu rozvoje venkova 

ČR. Během měsíce ledna 2013 bylo do 

kanceláře dodáno 20 žádostí o dotaci 

s celkovou výši požadované dotace 5 743 150 

Kč. Jedna ze žádostí byla ovšem žadatelem 

záhy stažena. Celkový objem prostředků u 

podaných projektů činil 9,250 mil. Kč.  

Šestá výzva 
 

V únoru proběhla ze strany MAS 

administrativní kontrola žádostí a 

v některých případech jejich doplnění 

samotnými žadateli. Své projekty pak 

prezentovali na veřejné obhajobě dne 19. 2. 

formou PowerPoint prezentací nebo 

mluveným projevem, kdy seznámili 

Výběrovou komisi s obsahem svých 

projektů. Na Valné hromadě dne 22. 2. bylo, 

na základě bodového ohodnocení Výběrové 

komise, vybráno 16 úspěšných projektů 

v celkové výši alokace 4 747 265 Kč. Seznam 

úspěšných projektů naleznete na zadní 

straně Zpravodaje. 

 

Rozhovor s Markem Dostálem 

Skautské středisko ve Slušovicích funguje již 

čtyřiadvacátým rokem a za tu dobu 

vychovalo z mnoho dětí skauty a skautky. 

V 5. výzvě Programu rozvoje venkova ČR 

Skauti uspěli s projektem za 173 340 Kč. 

Požádali jsme vedoucího střediska Marka 

Dostála o krátký rozhovor. 

 

Stanové městečko 
 

Skaut ve Slušovicích je již od roku 1989. Jak 

se od té doby změnil? 

Samotná organizace byla obnovena ihned 

po Sametové revoluci pod oficiálním 

názvem Junák – svaz skautů a skautek ČR. 

Naše středisko bylo založeno 28. 12. 1989 

především díky Petrovi a Blance Lisovským. 

V prvních letech mělo středisko kolem 300 

členů, což bylo nejspíš způsobeno novou 

volností, která byla všude kolem. Já jsem byl 

tehdy na světě necelý rok, takže tuto dobu 

znám jen z vyprávění starších vedoucích. 

Dalo by se říci, že jsme původně byli 

střediskem katolických skautů, ale to se 

postupem času změnilo. Nyní je ve středisku 

přibližně stejný počet věřících jako 

nevěřících. To velmi ovlivnilo naše smýšlení 

a směr, jímž se výchova dětí ubírá. 

Samozřejmě naše skautské ideály zůstaly 

stále nezměněny, ale i my musíme jít 

s dobou a inovovat. Umět zacházet 

s buzolou a mapou je jedna ze základních 

dovedností každého skauta, ale kdo z nás ji 

při řízení auta použije? Musíme se zaměřit i 

na využívání moderních technologií, které 

lidem ulehčují spoustu práce, a proto je 

dobré umět zacházet i s GPS, místo 

nebozízku a šroubováků umět chytnout do 

ruky aku vrtačku atp. 

Žádalo v minulosti Vaše středisko o 

nějakou dotaci, a jak bylo úspěšné? 

Za svého jedenáctiletého působení ve 

středisku si pamatuji pouze jedinou žádost o 

dotaci. V roce 2011 jsme žádali o finanční 

podporu Nadační fond pro rozvoj a podporu 

Slušovic při pořizování razidel do kůže. 

Jednalo se tehdy o částku 10 000 Kč a 

Nadační fond nám velmi vřele vyšel vstříc. 

Od této doby pořádáme kožedělné kurzy 

pro veřejnost a ve středisku si vyrábíme 

spoustu užitečných výrobků. Nedávno jsem 

si vyrobil originální obal na elektronickou 

čtečku knih. 

 

Jak jste se dozvěděli o MAS VaS a možnosti 

dotací? 

Naše středisko je dlouholetým členem MAS 

VaS díky Blance Lisovské, která byla jeho 
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místopředsedkyní a také vedoucí našeho 

střediska. 

Vaše dotace byla na vybavení střediska. Co 

jste za tuto dotaci pořídili? 

Hlavním důvodem žádosti o dotaci byla 

nutnost pořídit nový hangár (velkokapacitní 

stan) a modernizovat naše vybavení. 

Hangár, který jsme doposud používali, byl 

z vyřazených vojenských zásob, a nejspíš byl 

pořízen při založení střediska. Předloni jsme 

zažili dvoutýdenní tábor, kdy nám téměř 

pořád pršelo, a zjistili jsme, že je nejvyšší čas 

pořídit nový, abychom mohli s dětmi 

pracovat i při silné nepřízni počasí. Ale kde 

na nový hangár, který stojí kolem 50 000 Kč, 

naše středisko sežene peníze? A tak jsme si 

řekli, že je načase vše pořádně 

zmodernizovat a zkusit zúročit naši 

dlouholetou členskou účast v MAS VaS. 

Bohudík jsme uspěli a mohli jsme v duchu 

jednoho ze skautských zákonů (skaut je 

hospodárný) modernizovat. Vzhledem 

k širokému záběru naší organizace se 

nejednalo o velké objednávky, ale spíše o 

spoustu malých. Kromě hangáru jsme 

pořídili nové indiánské tee-pee, spacáky, 

dva stany, přičemž jeden je stavěn pro zimní 

přespávání v přírodě. Dále nezbytné 

vybavení k chodu střediska a táborů, jako je 

aku vrtačka, el. hoblík, příčná pila, tiskárna, 

nářadí, kuchyňské nádobí atp. Nemohli jsme 

zapomenout na sportovní aktivity, takže 

máme nové míče, volejbalovou síť, luky, 

badminton, speedminton a turistickou GPS. 

A abychom měli stále na paměti, kdo jsme, 

a byli jednotní, pořídili jsme několik 

skautských krojů. Pro zlepšování paměti, 

postřehu a strategického uvažování 

zábavnou formou jsme koupili deskové a 

karetní hry, které si bude moci kdokoliv 

přijít zahrát v rámci večerů deskových a 

karetních her. Tyto večery máme v plánu 

pořádat od nového školního roku. 

Středisko má 57 členů. Uvítaly děti nové 

vybavení? 

Modernizace střediska úspěšně skončila 

začátkem léta a doposud jediná velká akce, 

kdy děti měly možnost seznámit se 

s veškerým vybavením, byl letní tábor. 

Samozřejmě s některými věcmi si děti 

nedělají vůbec starosti, takže to, že máme 

nové pánvičky a kastroly, někteří nejspíš ani 

nepostřehli. Ale sportovní vybavení, 

deskové a karetní hry, tee-pee a teplé 

spacáky přijaly všechny děti s velkou 

radostí. Taktéž naše každodenní nástupy, při 

kterých se všemi poctami vytahujeme 

českou vlajku na stožár, mají v krojích tu 

správnou vážnost. 

 

Letní skautské tábory 
 

Jaké zkušenosti jste měli se získáním 

dotace od MAS VaS a jak složitá byla celá 

administrace? 

Když jsme začali uvažovat o modernizaci 

střediska, naše zkušenosti s dotacemi byly 

nulové. Nicméně nám v tomto směru velmi 

pomohl manažer MAS VaS pan Petr Žůrek, 

který byl vždy ochotný nám s čímkoliv 

pomoci. Samotná administrace byla pak 

časově velmi náročná. Hlavně marketingový 

průzkum trhu zabral neskutečně moc času, 

ale to bylo způsobeno velkým množstvím 

malých položek, jež náš projekt zahrnoval. 

Ovšem vezmeme-li v potaz, kolik toho naše 

středisko získalo a jaké nové možnosti se 

nám díky této dotaci dostalo, tak času, který 

jsme nad projektem strávili, nelitujeme.  

Chtěli byste se v budoucnu pokusit o 

získání další dotace?  

Díky této dotaci jsme získali tolik peněz, o 

kterých se nám ani nesnilo. Protože jsme 

nezisková organizace a i přesto, že jsme se 

podíleli na spolufinancování pouze z 10 %, 

bude nám trvat několik let, než znovu 

našetříme dostatečné množství peněz, 

abychom se mohli znovu zajímat o další 

dotace. Osobně si však myslím, že dalších 20 

let nebudeme potřebovat nový hangár ani 

tee-pee, takže žádné velké výdaje nebudou 

potřeba. Pokud se ovšem bude počet 

mladých členů zvyšovat a objevil by se jeden 

či dva sponzoři, tak bychom se další dotaci 

nebránili, ale při aktuální velikosti střediska 

si myslím, že je více potřebnějších 

organizací než my. 

 

Výsledky fotosoutěže 

V rámci projektu spolupráce Od Trnkové 

stezky k Jižnímu Valašsku proběhla od února 

do května  tohoto roku fotosoutěž „Poznej 

krásy Jižního Valašska“.  Do čtyř soutěžních 

kategorií bylo zasláno přes internetový 

portál Jižního Valašska více než 100 

fotografií. Odborná komise vybrala vždy tři 

nejlepší z každé kategorie a rozhodla se 

udělit také speciální ocenění pro 

nejkrásnější krajinu. 

Celkové výsledky fotosoutěže: 

 

kategorie „Historie a příroda“: 

1. místo Ludmila Janečková 

2. místo Dominika Gábová 

3. místo Tomáš Heczko 

kategorie „Kulturní tradice“: 

1. místo Petr Švach 

2. místo Martin Pavelka 

3. místo Simona Kafková 

kategorie „Nová média“: 

1. místo Renata Bednářová 

2. místo Veronika Holíková 

3. místo Veronika Stopková 

 

vítězný „FOTOMARATON“: Marie a Petr 

Ponížilovi 

speciální kategorie „Nejkrásnější valašská 

krajina“: Adéla Košáková 

 

Slavností vyhodnocení fotosoutěže 

proběhlo v rámci Společenského večera 

Jižního Valašska, který se uskutečnil 

v sobotu 11. května v Sokolovně ve 

Vizovicích. Této události se zúčastnili nejen 

výherci soutěže, ale také zástupci a členové 

MAS VaS  a široká veřejnost. Pro stovku 

návštěvníků byl připraven bohatý kulturní 

program s řadou vystoupení souborů a také 

hudební doprovod skupinou Kolíci.  Celý 

večer provázela dobrá nálada všech 

účastníků, kteří se díky bannerům a 

propagačním materiálům dozvěděli jak o 

činnosti naší MAS, tak i o projektech 

Spolupráce. Věříme, že tato akce započne 

tradici setkávání se občanů se zástupci MAS 

při podobných příležitostech. 

 

Noví členové MAS 

Řady členské základny MAS byly rozšířeny o 

dva nové členy. Valná Hromada souhlasila 

se vstupem těchto členů dne 22. listopadu 

2012 ve Vizovicích, tam se také noví členové 

krátce prezentovali. 
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O členství požádali: 

JASNO, spol. s. r. o. 

Petr Tomšíček, Neubuz 

V současnosti má naše MAS 49 členů, z toho 

je 20 obcí. Celkový počet obyvatel se blíží ke 

20 tisícům.  

 

Stáže pro mladé v MAS 

V rámci projektu Ministerstva práce a 

sociálních věci Stáže pro mladé, se nám 

podařilo uspět s žádostí o dotaci na stážistu. 

Díky tomuto projektu se mladí studenti 

posledních ročníků VŠ hlásí na stáže do 

firem, kde získávají zkušenosti v oborech, 

které studují. Náklady na finanční odměnu 

stážisty a částečnou refundaci mzdy 

mentora hradí Fond dalšího vzdělávání. 

V naší MAS byla po osobních pohovorech 

vybrána na pozici Administrativního 

pracovníka slečna Renata Bednářová, která 

svou dvouměsíční stáž zahájila v měsíci 

červenci. 

 

 

 

Kategorie: Historie a příroda 1. místo – Ludmila 
Janečková 

Kategorie:  Nová média 1. místo – Renata 
Bednářová 

 

Nejkrásnější valašská krajina 

Kategorie: Kulturní hranice 1. místo – Petr Švach 
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Dotace od Zlínského kraje 

V roce 2013 Místní akční skupina 

Vizovicko a Slušovicko, o.s. požádala 

Zlínský kraj o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského 

kraje na zpracování integrovaných 

strategií rozvoje území. Na tento záměr 

nám Zlínský kraj poskytl 100 000 Kč. 

Prostředky budou vyúčtovány do 

15.12.2013. 

Místní akční skupiny připravují strategie, 

které jim umožní čerpat prostředky pro 

rozvoj území v budoucím plánovacím 

období. Předpokládané výdaje na první 

část strategie, tzv. integrovanou strategii 

rozvoje území, předpokládáme v objemu 

267 000 Kč a budou hrazeny z příspěvků 

členů MAS. Výše zmíněná účelová 

neinvestiční dotace Zlínského kraje 

snížila objem vlastních vložených 

prostředků MAS na 167 000 Kč. 

Zveřejněno: 9. 11. 2013 

 Seznam vybraných žádostí – 6. výzva  

Název žadatele 
Místo 

realizace 
Název projektu 

Dotace 
(Kč) 

OBEC DEŠNÁ Dešná Oprava obecní komunikace ke hřišti 173 250 

OBEC KAŠAVA Kašava Obnova místní komunikace   347 175 

OBEC VLČKOVÁ Vlčková "Nad točnou" sa zatočíme 309 207 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ V JASENNÉ 

Jasenná 
Rekonstrukce multifunkčního sálu ve sborovém domě ČCE 
v Jasenné 

390 456 

SDH VESELÁ Veselá 
Zajištění vybavenosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Veselá pro mimoškolní aktivity dětí 

238 709 

OREL VIZOVICE Vizovice Zkvalitnění zázemí v Orlovně 347 002 

JEZDECKÝ KLUB KRÁSNO CHRÁMEČNÉ, O. S. Bratřejov Rozvoj jezdeckého sportu  270 000 

AGRODELTA Hvozdná Teplovod u bioplynové stanice Hvozdná 450 000 

SLUŠTÍK VLADIMÍR Kašava Modernizace zemědělské techniky 365 000 

MACEK ŠTĚPÁN Lutonina 
Modernizace pícninářské linky na výrobu krmiva a 
ošetřování travních porostů 

498 000 

TOMŠÍČEK PETR Neubuz Nákup pícninářských strojů pro rozvoj a modernizaci farmy 244 020 

KAMENČÁK PAVEL Bratřejov Kvalitním krmivem ku kvalitnímu masu 168 200 

ARBOREA BŘEZOVÁ, S.R.O. Březová Firemní sídlo = dobrá vizitka 278 400 

PAVELKA ROMAN Kašava Modernizace opravny aut 139 348 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ V ZÁDVEŘICÍCH-RAKOVÉ 

Zádveřice Obnova varhan 118 710 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLUŠOVICE Slušovice Obnova Slušovického kostela 409 788 

Celkem     4 747 265 

 


