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Projekt přeshraniční spolupráce odstartoval 
dvoudenním setkáním
Již v polovině roku 2016 začala 

probíhat první jednání mezi čtyř-
mi místními akčními skupinami (za 

ČR: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
a MAS Moravský kras z.s.; za SR: MAS 
Vršatec a Kopaničiarsky región – mie-
stná akčná skupina) k připravované-
mu projektu spolupráce Interreg V – A 
Slovenská republika – Česká republi-
ka. „Vidiek bez hraníc“, jak zní název 
projektu, pak oficiálně odstartoval  
1. srpna 2017 a bude pokračovat až 
do října 2018. Je zaměřen především 
na podpora kulturního a přírodního 
dědictví, regionálních producentů, 
volnočasových aktivit a jiných projek-
tů spolupráce. Nosnými aktivitami jsou 
čtyři dvoudenní vzdělávací setkání za 
rovnoměrné účasti zástupců všech za-
pojených MAS.
Ve dnech 26. a 27. září se zástupci MAS 
spolu se zástupci regionálních výrobců 

a poskytovatelů služeb z území Vizovic-
ka a Slušovicka vydali na první vzdě-
lávací akci. Dějištěm konání tohoto 
setkání bylo území MAS Moravský kras. 
Zejména pak zámek ve Křtinách, kde 
již první den byly nachystány prezen-
tace týkající se činnosti jednotlivých 
zapojených Místních akčních skupin či 
představení regionální značky cestov-
ního ruchu v podobě kreslené posta-
vičky šneka Krasíka. Vrcholem vzdělá-
vací části pak bylo školení věnující se 
samotným inovativním trendům v mar-
ketingu regionálních produktů, kdy 
zástupkyně Kariérního centra Masa-
rykovy univerzity v Brně seznámila pří-
tomné s marketingovými nástroji a tipy 
pro lepší propagaci výrobků a služeb. 
Kromě části teoretické byl nachystán 
zajímavý program poznávací, neboť 
na oba dny bylo připraveno hned 
několik návštěv místních producentů, 

kteří ochotně představili své výrobky  
a zodpověděli nejrůznější dotazy. Kro-
mě ochutnávek byla také možnost 
tyto výrobky zakoupit. K vidění byly 
dvě farmy, jedna kozí v Šošůvce a dru-
há pštrosí v Doubravici nad Svitavou. 
Součástí programu byla i pálenice v 
Rudicích, mlékárna v Otinovsi či muze-
um v Senetářově. Všichni zúčastnění 
měli také možnost prezentace vlastní 
výroby v rámci společenského večera, 
při kterém docházelo ke sdílení dobré 
praxe a k získávání nových kontaktů. 
Doplňkovou aktivitou pak byla návště-
va propasti Macocha a Punkevních 
jeskyní.
Druhá vzdělávací akce proběhne na 
našem území v dubnu 2018. Tématem 
dvoudenního setkání bude  komunitní 
škola - komunitní obec a bude urče-
no zejména představitelům obcí a za-
městnancům škol.

Komunitní plánování sociálních služeb  
na Vizovicku a Slušovicku
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. za-

čne od 1. ledna 2018 s realizací projektu s názvem 
„Podpora procesu komunitního plánování sociál-

ních služeb na Vizovicku a Slušovicku“.  Pro co nejlepší vy-
povídací hodnotu Střednědobého plánu sociálních služeb 
je potřeba zapojit do procesu 
orgány veřejné správy i širokou 
veřejnost. Smyslem Střednědo-
bého plánu rozvoje sociálních 
služeb je zajistit potřebné soci-
ální programy a služby, po kte-
rých je na Vizovicku a Slušovic-
ku poptávka, a zajistit vysokou 
kvalitu jejich poskytování. Soci-
ální oblast a poskytování sociál-
ních služeb se dotýká každého  
z nás. Všichni se jednoho dne 
můžeme dostat do situace, kdy 
budeme pomoc druhých potřebovat, proto je nutné vy-
tvořit služby pro ty, kteří nás v této věci předešli.
Základem projektu je aktivní zapojení všech relevantních 
subjektů, tj. poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociál-

ních služeb z území ORP Vizovice. Tito aktéři budou rozdě-
leni do tří pracovních skupin, konkrétně pracovní skupina 
zaměřená na seniory a osoby se zdravotním postižením, 
pracovní skupina zaměřená na rodiny s dětmi a pracovní 
skupina zaměřená na osoby ohrožené sociálním vylouče-

ním. Pracovní skupiny pak budou 
mít za úkol podrobně prozkoumat 
sociální problémy v těchto  oblas-
tech a pokusit se najít jejich nejlepší 
řešení.
Pro děti základních škol bude vy-
hlášena soutěž o logo komunitní-
ho plánování sociálních služeb.  
V únoru roku 2018 proběhne první 
veřejné setkání, kde nejen členové 
pracovních skupin, ale skutečně 
široká veřejnost bude moci vyslovit 
všechny problémy v oblasti sociál-

ních služeb, které je na území Vizovicka a Slušovicka tíží a 
trápí. Na tomto veřejném setkání se bude také hlasovat o 
nejlepší logo, které děti ze základních škol namalují, a vý-
herce bude odměněn.
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V sobotu 11. 11. 2017 ve Vizovi-
cích proběhl již 7. ročník Svato-
martinského trhu, který byl pořá-

dán pod záštitou ministra zemědělství 
Mariana Jurečky. Už od půl deváté 
byly nachystány stánky plné regionál-
ních výrobků, kde bylo možno kromě 
tradičních výrobků nakoupit několik 
novinek – např. ručně vyráběnou čo-
koládu, štramberské uši, medovinu či 
nejrůznější druhy majonéz a dresinků. 

Hudební doprovod zajistily dva soubo-
ry - Young Moravia Jazzband a Gajdo-
ši z Kašavy. Svatý Martin na bílém koni, 
který cestou zajel pozdravit obyvatele 
domu s pečovatelskou službou, dojel  
o půl jedenácté na náměstí, kde do-
vezl mladé víno určené k požehnání. 
Této úlohy se zhostil místní katolický 
kněz. Poté měli zúčastnění příležitost 
tato vína ochutnat a mohli využít mož-
nosti udělat si fotku s Martinem a jeho 

koněm. Pro děti bylo připraveno malo-
vání na obličej či speciální svatomar-
tinské omalovánky. Poprvé zpříjemnila 
náš trh přítomnost kováře, který přímo 
na místě vyráběl podkovičky.
Pořadatelé děkují všem, bez nichž by 
trh nemohl být uskutečněn, a kteří se 
postarali o jeho hladký průběh. Vel-
ký dík však také patří lidem, kteří akci 
navštívili, neboť jejich počet překonal  
i předchozí velmi úspěšné ročníky.

Zaplněné vizovické náměstí přivítalo  
svatého Martina
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Ve Slušovicích a Jasenné mají nová dětská 
hřiště
V V závěru loňského roku jsme po-

máhali se zpracováním žádostí 
o dotaci na vybudování dět-

ských hřišť pro obec Jasenná a město 
Slušovice. Dotační program Minister-
stva pro místní rozvoj, v rámci kterého 
byly žádosti podávány, požadoval ak-
tivní zapojení dětí a mládeže při zpra-
cování projektového záměru. A tak  

i díky jejich návrhům, zpracovaných ve 
formě obrázků, modelů z kostek či bás-
niček, byly žádosti úspěšné.  Na samot-
nou realizaci potom došlo především 
během prázdnin. V Jasenné je hřiště 
vybudováno v areálu mateřské školy 
a je vybaveno např. kladovými hou-
pačkami, čtyřhranem nebo hrazdič-
kami. Hřiště ve Slušovicích se nachází 

vedle základní školy a mezi herní prvky, 
které mohou školáci i veřejnost nově 
využívat, patří: lanovka, rozhledna se 
skluzavkou, řetízková houpačka nebo 
vrkoč. Výše získané dotace v obou pří-
padech činila 70% celkových způsobi-
lých výdajů. Věříme, že se dětem nová 
hřiště líbí a budou přispívat k jejich roz-
voji i odpočinku.

Nový automobil 
pro Dotek o.p.s.

Společnost Dotek o.p.s., poskytu-
jící terénní pečovatelské služby 
na území ORP Vizovice, uspěla s 

žádostí o dotaci na nákup nového au-
tomobilu. Ten bude využíván za úče-
lem přepravy pracovníků společnosti 
za klienty nebo pro zajištění kontaktu 
klientů se sociálním prostředím (ná-
vštěva lékaře, úřadu, obchodu, boho-
služeb atd.). Celkově se tak přispěje k 
tomu, aby klienti mohli setrvat ve svém 
přirozeném prostředí co nejdéle. Aktu-
álně bude probíhat výběrové řízení na 
dodavatele automobilu, který bude 
úspornější a bezpečnější oproti stáva-
jícímu již dosluhujícímu vozu.

Devět projektů uspělo v  
dotačním programu MZe
Na přelomu března a dubna bylo 

s naší pomocí podáno devět 
projektů v rámci dotačního titulu 

Údržba a obnova kulturních a venkov-
ských prvků pro rok 2017. Novinkou pro 
letošní rok byla mimo jiné podpora ob-
novy hasičských zbrojnic (postavených 
do konce roku 1992). Této možnosti vy-
užili dvě obce - Ublo a Veselá. Vzhle-
dem k dlouhému procesu hodnocení 
bude většina projektů realizována až  
v příštím roce. Výjimkou jsou projekty 
ŘKF Bratřejov a Města Vizovice, jejichž 
realizace je již ukončena. Výše dotace 
u všech projektů činí 70% celkových 
způsobilých výdajů.

• Obec Bratřejov - vybudování od-
počinkových míst

• Město Slušovice - rekonstrukce 
hřbitovní zdi

• Obec Ublo - rekonstrukce hasičské 
zbrojnice

• ŘKF Bratřejov - rekonstrukce fasády 
kostela v Bratřejově

• Město Vizovice - rekonstrukce hřbi-
tovní zdi

• ŘKF Hvozdná - obnova vstupních 
dveří kostela

• Obec Hvozdná - rekonstrukce kříže
• Obec Veselá - rekonstrukce hasič-

ské zbrojnice a vybudování odpo-
činkového místa
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První schválené dotace pro zemědělce  
a podnikatele
Od 2. 8. 2017 do 16. 8. 2017 probíhal příjem žádostí do 1. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova. Ve dvou fichích, které 
byly v rámci výzvy vyhlášeny (Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby, Fiche 4: Podpora investic do zakládání a 
rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh) bylo přijato celkem 7 žádostí s celkovou výší dotace 2 952 
252 Kč. Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor na svém zasedání dne 7. 9. 2017, že v 1. výzvě 
PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko uspělo celkem 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 1 555 260 Kč.

Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) Číslo Fiche Body

Petr Jarcovják 02849755 Moderní stroje pro zemědělskou 
činnost Kašava 1 90

Petr Tomšíček 69669538 Nákup techniky pro ošetřování TTP Neubuz 1 90

Štěpán Macek 75156105 Nákup techniky pro živočišnou 
výrobu Lutonina 1 75

POLMER, spol. s r.o. 60741953 Nákup přepravníku zvířat Vizovice 1 65

Jaroslav Pavliš 66830532 Zkvalitnění výroby stolařských prací Zádveřice - Raková 4 67

Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5)

Číslo 
Fiche Body

DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ 46971483  ZLEPŠENÍ USTÁJENÍ PRO TELATA Zádveřice - Raková 1 60

RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. 03976025 Ovocnářský traktor Vizovice 1 50

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Předpokládané termíny
Datum vyhlášení výzvy: 9. 1. 2018

Zahájení příjmu žádostí na MAS: 16. 1. 2018
Konec příjmu žádostí na MAS: 6. 2. 2018

Registrace žádostí na RO SZIF Olomouc: 20. 3. 2018

Příprava 2. výzvy MAS v Programu rozvoje  
venkova
Na přelomu prosince a ledna 2018 bude vyhlášena v pořadí druhá výzva MAS v Programu rozvoje venkova. Celkem bude 
možné podávat žádosti do 3 Fichí:
• F1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace cca 3 250 000 Kč)
• F2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (alokace cca 260 000 Kč)
• F4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh –ne-

zemědělské činnosti (alokace cca 860 000 Kč)
Pro žadatele budou také uspořádány dva semináře, kde budou seznámeni s konkrétním zaměření jednotli-
vých fichí,  s celým procesem hodnocení a výběrem projektů. Budou představena preferenční kritéria, pravi-
dla pro zadávání veřejných zakázek, a také budou žadatelé upozorněni na nejdůležitější termíny. 
Doporučujeme sledovat webové stránky MAS (www.
masvas.cz), především sekci SCLLD 2014+, PRV a 
také facebookové stránky, kde vždy najdete ty nej-
aktuálnější informace k výzvám.

Konzultace projektů
Ing. Ondřej Štach

tel: 732 688 651
email: ondrej.stach@masvas.cz

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
tel: 777 304 299

email: manazer@masvas.cz
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Více než 50 pedagogů absolvovalo kurz 
první pomoci
V  rámci projektu Naše škola – naše radost zprostřed-

kovala MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. pět ško-
lení, která se věnovala první pomoci. Mezi účastní-

ky byli většinou pedagogičtí pracovníci, nechyběli však 
ani zástupci neziskových organizací a těch, kteří se starají  
o naše seniory. Role lektora se ujal ve dvou případech Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže Zlín, kdy byl pro zú-
častněné připraven čtyřhodinový seminář. Zbylá tři setkání 
proběhla pod vedením společnosti První pomoc Nanečis-
to, která se specializuje na zážitkové kurzy – byla zvolena 

osmihodinová varianta. Účastníci školení si mohli vyzkou-
šet modelové situace, které by je mohly potkat, a to jak 
ve svém profesním, tak i osobním životě. Jednalo se např.  
o resuscitaci, zastavení masivního krvácení, záchranu člo-
věka v bezvědomí, epileptické záchvaty apod. Akce po-
sloužila rovněž jako neformální setkání, kdy byla možnost k 
vzájemnému seznámení a ke sdílení nejrůznějších poznatků 
z praxe. Jsme rádi, že se mnozí z našich pedagogů a vycho-
vatelů nezalekli a našli si čas k tomu, aby se naučili novým 
znalostem, či si alespoň připomněly ty dříve získané.

Co nového v MAPu!
O realizaci projektu Naše škola – naše radost (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000012), tj. místního akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání na území Vizovicka a Slušovicka, jsme informovali již v několika zpravodajích MAS. Jedná se o projekt, jehož hlavním 
výstupem je strategický dokument popisující vývoj školství (a obecně vzdělávání) na území Vizovicka a Slušovicka. Udá-
vá priority do budoucích let až do roku 2023. Od dubna 2017 začal být tvořen roční akční plán vzdělávání na školní rok 
2017/2018, kdy školy společně plánovaly aktivity spolupráce (na nich se podílí více škol nebo jiné organizace). Dále každá 
škola do akčního plánu měla uvést své aktivity, jak ty individuální měk-
ké, tak i plánované infrastrukturní. Schválení akčního plánu bylo jedním 
ze závazných výstupů projektu. Dalším výstupem je realizace vzdělá-
vacích akcí. Na základě diskuzí a témat MAP jsme v druhé polovině 
roku 2017 pro pedagogické pracovníky i dobrovolníky z neziskových 
organizací uspořádali:
• 2x čtyřhodinové školení první pomoci
• 3x osmihodinové zážitkové kurzy první pomoci
• seminář „Jak založit školní čtenářský klub“
• seminář „Krizový management pro ředitele škol“
• seminář „Aktuální problematika školské legislativy“
•  příběhy pana Tydýta
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Příběhy pana Tydýta
Jedná se o interaktivní program (určený pro děti z posledního ročníku MŠ a 1.–2. ročník ZŠ) o odlišnosti, přijetí, kamarádství 
a pravých životních hodnotách. Celkem bude realizováno 18 programů v 9 základních školách zapojených do MAP. 
Realizace proběhla již šestkrát, a to v Základní škole Slušovice a Základní škole Vizovice. Zbývající se uskuteční v prosinci 
či začátkem roku 2018. V případě zájmu pedagogů, kteří program se svými třídami absolvují, bude pro ně uspořádáno 
školení, aby mohli s Tydýtem pracovat i nadále.

Ohlasy ze škol
ZŠ Vizovice

Žáci druhých tříd se účastnili představení Příběh pana Ty-
dýta, který byl realizován v rámci projektu zaměřeného na 
problematiku inkluze ve školách. Žáci byli velmi poutavým 
způsobem začleněni do příběhu plyšových hraček, které se 
vydaly do světa hledat kamaráda, kterého předtím z ko-
lektivu vyčlenily. Hračky, děti i paní učitelky společně řešily 
nejrůznější úkoly a situace, které měly jasný cíl, a to posílit 
vztahy v kolektivu a vzájemně si vážit druhých i sám sebe. 
Celý projekt je zaměřen především na stmelení třídního 
kolektivu - všech dětí bez rozdílů.  Děti, i paní učitelky byly  
z představení nadšeny. Každá třída si odnesla svého ply-
šového Tydýta, placky a paní učitelky získaly velké množ-
ství inspirativních materiálů, jak s problematikou inkluze dál 
zajímavě a poutavě pracovat. Děkujeme MAS Vizovicko  
a Slušovicko, o.p.s. i Sdružení D.

ZŠ Slušovice
Program v každé 1. třídě trval dvě vyučovací hodiny, byl re-
alizován dvěma pracovníky Sdružení D v budově ZŠ Slušovi-
ce formou dramatické výchovy. Projekt poskytl návod, jak 
řešit konflikty v žákovském kolektivu, rozvíjet spolupráci mezi 
sebou a pomáhat dětem, aby přijímaly odlišnost svou i dru-
hých jako běžnou součást života. Žáci se aktivně účastnili 
děje, pozorně poslouchali, navrhovali různá řešení, aktivně 
spolupracovali a posuzovali chování jednotlivých účast-
níků příběhu. Hravou formou se dozvěděli, jaké problémy 
mohou mít jejich spolužáci a jak se mají k takovým dětem 
chovat. Na závěr dostali od pana Tydýta dárek. Celý pro-
gram se nám moc líbil, a protože jsme byli šikovní, dostali 
jsme pana Tydýta (plyšovou hračku) do svých tříd. Teď ve 
třídách sedí a hlídá, jak se k sobě chováme. Někdy je trošku 
smutný, ale věříme, že se to brzy správně naučíme, jak se k 
sobě chovat, a pan Tydýt se bude už jenom usmívat.

Národní konference Venkov 2017
Také v letošním roce se uskutečnila Národní konference Venkov, jejíž hostitelem byl Pardubický kraj a obec Dříteč. Termín 
byl zvolen na začátek listopadu a ukázal se velmi příhodný, jelikož bylo už po volbách a atmosféra byla uvolněná a svo-
bodná.

Ústředním tématem byla slova „Spojujeme venkov“. 
Hlavní myšlenkou velmi kvalitního příspěvku hejtma-
na kraje Martina Netolického bylo, že „považujeme 

obce a kraje za základ regionálního rozvoje ve všech de-
mokratických státech“. V jeho kraji se zcela konkrétně snaží 
o to, aby život a všechny jeho složky byly co možná nejlé-
pe zajišťovány na co nejnižší úrovni tak, 
aby byly schopny reagovat na reálné 
potřeby venkovského prostoru. Bylo na-
bídnuto několik mimořádných příkladů, 
od rozdělování prostředků na malé projekty občanských 
iniciativ přes MAS (znají asi nejlépe území a jeho vazby) až 
po fenomenální sdružení Neratov. Velmi silné bylo i osobní 
vyznání již končícího ministra zemědělství Mariana Jurečky, 

který všechny aktivity svého rezortu cílil na komplexní roz-
voj venkovského prostoru a posilování domácí produkce. 
Diecézní biskup Jan Vokál hovořil o všech kořenech venko-
va jako o kořenu a sloupu rozvoje národa. 
Jednání letošní konference vycházelo ze zásad „Evropské 
charty místní a regionální samosprávy“, která připomíná re-

spekt k základnímu ústavnímu principu 
práva, a tím je právo na samosprávu, 
vycházejícího z historie a tradice české-
ho, moravského a slezského venkova. 

Celé setkání nám připomnělo základní předpoklad k úspě-
chu: zásadní je spolupráce jak centra s lokální úrovní, tak 
všech účastníků. A to, co spojuje nás všechny, je potřeba 
snižování administrativní a byrokratické zátěže. 

„považujeme obce a kraje za zá-
klad regionálního rozvoje ve všech 

demokratických státech“
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