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ZEMĚDĚLCI A PODNIKATELÉ BUDOU VÍCE  
KONKURENCESCHOPNI

Dne 26 2. 2019 byla vyhlášena v pořadí třetí výzva MAS v Programu rozvoje venko-
va. Během příjmu žádostí, který probíhal od 1. 3. do 1. 4. 2019, bylo do 2 Fichí podáno  
celkem 12 projektů. Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor 
na svém zasedání dne 23. 9. 2019, že  v 3. výzvě PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko uspělo 

celkem 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 851 913  Kč. V rámci 3. výzvy byly vyhlášeny následující fiche:
• F1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby
• F4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh –nezemě-

dělské činnosti

NOVÉ DOTAČNÍ 
MOŽNOSTI PRO  
SPOLKY A OBCE

V roce 2020 čeká naší MAS podstatná změna při čerpání 
alokace Programu rozvoje venkova (PRV). Prostřednictvím 
zařazení čl. 20 PRV bude nově možné podpořit z tohoto 
dotačního titulu nejen zemědělce a podnikatele, ale také 
obce, církve či neziskové organizace. MAS může podpořit 
projekty na rekonstrukci či výstavbu veřejného prostran-
ství, opravu hasičských zbrojnic nebo na obnovu kulturní-
ho dědictví venkova. Díky získané dotace budou moci také 
obce rekonstruovat obecní knihovny nebo muzea a nezis-
kové organizace pořídit vybavení pro spolkovou činnost 
(vč. rekonstrukce kulturního a spolkového zařízení).  Pří-
prava výzvy bude závislá na rozdělení aktuální zůstatkové 
alokace pro všechny fiche PRV a také na administrativních 
postupech schválení evaluace strategie a její změně (roz-
šíření o čl. 20).

Název projektu Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

INVESTICE DO ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY 1 210 000,-

Nákup technologií pro Dřevosk-
lad Vizovice s.r.o. 4 80 208,-

Nákup olepovačky hran 4 244 005,-

Nákup měřícího setu pro revizní
techniky elektro 4 93 600,-

POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO 
VOZIDLA VIZOVICE 4 224 100,-

Název projektu Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

Nový stroj pro hospodaření a
údržbu pozemků 1 337 953,-

Pořízení přepravní techniky 1 181 500,-

Modernizace farmy v Trnavě 1 238 800,-

Manipulační ohrady - ovce
Bratřejov 1 78 481,-

Nákup zemědělské techniky 1 299 940,-

Nákup stroje 1 138 000,-

Nákup obráběcího centra 4 669 497,-

Seznam vybraných žádostí o dotaci Seznam nevybraných žádostí o dotaci

Konzultace projektů IROP
Ing. Pavel Elšík
tel: 777 304 299

email: pavel.elsik@masvas.cz

Konzultace projektů OPŽP
Eva Přehnalová
tel: 603 398 704

email: eva.prehnalova@masvas.cz

Konzultace projektů PRV
Ing. Ondřej Štach

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

3. VÝZVA

V rámci Programu rozvoje venkova byly doposud vyhlášeny 3 výzvy, jejichž alokace 
činila cca 7 mil Kč. Bylo podpořeno celkem 21 projektů, které získaly více než 6,6 mil. 

Kč dotace. Průměrná výše dotace na jeden projekt činí 315 tis. Kč.i
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DÍKY IROPU SE ZLEPŠÍ STAV CHODNÍKŮ  
A ZMODERNIZUJÍ UČEBNY VE ŠKOLÁCH

V rámci 2. výzvy, která byla zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích 
věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání, bylo podáno celkem 5 
projektů, přičemž ve čtyřech případech se jednalo o projekty základních škol a v jednom 
případě o zájmové a neformální vzdělávání. Všechny projekty prošly úspěšně procesem 

hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR, byly schváleny Řídícím orgánem IROP k financování. 
Na podporu vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku tak byla rozdělena částka přesahující 5 mil. Kč.

2. VÝZVA

Do 3. výzvy IROP, kterou vyhlásila MAS Vizovic-
ko a Slušovicko byly přijaty 4 žádosti o dotaci. 
Všechny projekty byly zaměřeny na aktivitu Bez-
pečnost dopravy. Nejčastěji se jedná o výstavbu 

či rekonstrukci bezbariérových chodníků, které doplňuje realizace přechodů 
pro chodce a veřejného osvětlení. Po provedeném hodnocení rozhodl Progra-
mový výbor, že budou podpořeny všechny projekty, což následně schválil i Ří-
dící orgán IROP. Na zlepšení bezpečnosti dopravy v obcích tak poputuje dotace 
ve výši téměř 8,5 mil Kč.

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 7. 10. 2019 již 4. výzvu v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu. Ta je zaměřena na podporu rozvoje sociálních služeb. 
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 31. 12. 2019 a k rozdělení je připravena částka 
1,5 mil. Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 000 Kč maximální potom 1 mil Kč. 

Míra podpory činí 95%. Veškeré důležité informace a dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS (www.
masvas.cz/vyzvy-mas/4-vyzva-mas-v-irop).

Dne 25. 10. 2019 byla vyhlášena 5. výzva MAS v IROP. Hlavním zaměřením je podpora 
sociálního bydlení. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 31. 12. 2019 a je alokována 
částka 1 mil. Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 000 Kč maximální potom 1 mil 
Kč. Míra podpory činí 95%. Veškeré důležité informace a dokumenty jsou k dispozici na 

webových stránkách MAS (www.masvas.cz/vyzvy-mas/5-vyzva-mas-v-irop). 

3. VÝZVA

4. VÝZVA

5. VÝZVA

Název projektu Žadatel CZV Kč

Centrum pro všechny Bratřejov Římskokatolická farnost Bratřejov 749 951

Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny Obec Trnava 1 000 844

Modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice Základní škola Slušovice 1 048 569

Přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Kašava Obec Kašava 1 050 030

Modernizace odborného technického vzdělávání v 
ZŠ Vizovice Základní škola Vizovice 1 245 892

Název projektu Žadatel CZV Kč

Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: 
chodník podél silnice I/69, II. etapa Obec Jasenná 2 105 263 Kč

Všemina – dobudování chodníku podél silnice 
III/4915 - horní konec obce Obec Všemina 3 000 000 Kč

ZÁDVEŘICE – silnice III/4885 - chodník a veřejné 
osvětlení Obec Zádveřice-Raková 2 631 579 Kč

Modernizace chodníku v obci Kašava Obec Kašava 1 029 171 Kč

Do konce roku 2019 vyhlásila MAS 5 výzev v IROP, jejichž celková alokace činila cca 
19,5 mil Kč. Bylo podpořeno 9 projektů, které získaly více než 13 mil. Kč dotace. Prů-

měrná výše jednoho projektu byla cca 1,4 mil Kč.i
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BYLY VYHLÁŠENY PRVNÍ VÝZVY Z OPŽP
Dne 14. 3. 2019 byla vyhlášena v první výzva MAS v Operačním programu životní pro-
středí (OPŽP). Celkově bylo na projekty zaměřené na zakládání veřejné zeleně připraveno  
3 000 000 Kč. Do konce příjmu žádosti tj. 30. 9. 2019 se z důvodu změny pravidel ze strany 
OPŽP nepřihlásil žádný projekt. Na což reagoval MAS vyhlášením nové výzvy č. 3.

1. VÝZVA

Do 2. výzvy OPŽP, kterou vyhlásila MAS Vizovicko a Slušovicko byla přijata 1 žádost o 
dotaci. Tento projekt je zaměřen na zlepšení biodiverzity prostřednictvím vybudování mo-
křadu. Nyní bude následovat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, po které bude 
výběrová komise MAS hodnotit projekt dle předem stanovených kritérií.

2. VÝZVA

Třetí výzva MAS byla vyhlášena dne 31. 10. 2019 a měla stejné zaměření jako výzva č. 1 s 
tím rozdílem, že se řídila aktualizovanými pravidly, které jsou pro potencionální žadatele 
výhodnější a nabízí širší zaměření. Příjem žádostí potrvá do 3. 1. 2020. Ke všem vyhlášeným 
výzvám se uskutečnily semináře, jejichž cílem bylo poskytnout žadatelům nejdůležitější 

informace pro úspěšné podání žádosti o podporu.

3. VÝZVA

STAROSTOVÉ ZÍSKALI INFORMACE, JAK ZLEPŠIT 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A KVALITU OVZDUŠÍ
První seminář, který se uskutečníl v půlce září byl určen pro 
zájemce, kteří chtějí čerpat dotace nejen prostřednictvím 
výzev MAS VaS – Realizace sídelní zeleně, ÚSES a protie-
rozní opatření, ale také mají zájem čerpat na tyto oblasti 
podpory z velkého OPŽP. Aktivity z Prioritní osy 4 – Ochra-
na přírody přijeli prezentovat zástupci Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR – Ing. Buchwaldková a Ing. Šándor. Zá-
roveň byl vyhrazen prostor pro diskuzi a konzultace kon-
krétních projektových záměrů. Nemalá část semináře byla 
věnována dotačním příležitostem v oblasti energetických 
úspor a zlepšení kvality ovzduší. Tuto důležitou a pro sta-
rosty zajímavou problematiku ochrany životního prostředí 
představil ředitel odboru ochrany ovzduší  SFŽP ČR pan 
Ing. Bohdan Polak.
Druhý seminář se věnoval tématice nakládání s odpady. 
Prezentovat tuto oblast Operačního programu životní pro-
středí přijela našim starostům paní Ing. Martina Jiroutová 
z Odboru Odpadového hospodářství SFŽP ČR. Nejprve se 
dozvěli obecné informace o prioritní ose č. 3 - Zpracování 
odpadů a následně byli seznámeni s podmínkami aktuálně 
vyhlášené výzvy č. 126, zaměřené na separaci odpadů (ná-
kup popelnic, nádob do sběrných hnízd, velkoobjemových 
kontejnerů či monitorovacích systémů). Důležitost téma-
tu nakládání s odpady si starostové dobře uvědomují a i 
proto se oba mikroregiony rozhodly, že podají projektové 
žádosti do této výzvy. 

MAS POMÁHÁ ŠKOLÁM SE ŠABLONAMI
5 580 milionů korun – to je částka, kterou využívají školy, 
kromě hlavního města Prahy na realizaci aktivit podpo-
rovaných Šablonami II z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Na území MAS VaS spolupracujeme 
s 8 školami a školkami, jejichž souhrnná výše dotace činí  
5 211 072 Kč. Jedná se především o menší částky, ta se od-
víjí od počtu dětí/žáků ve škole. MAS pomáhá čtyřem zá-
kladním školám a pěti mateřským školám. Nejčastěji jsou 
využívány aktivity projektových dnů ve škole i mimo ško-
lu, kde díky financím může být zaplacen odborník z praxe, 
který s dětmi/žáky pracuje. Například se může jednat o ře-
meslníky, cestovatele, historiky, IZS apod. Dále lze peníze 
použít na nákup materiálů, odměn a u projektových dnů 
mimo školu také dopravu. Často jsou také využívány aktivi-
ty na vzdělávání pedagogů či na uhrazení úvazků školních 
asistentů, psychologů, speciálních pedagogů nebo chův. 

Oceňovanou aktivitou je také výuka ICT, kde školy v rámci 
této šablony nakoupily notebooky nebo čtečky, které vyu-
žívají v běžné výuce po dobu půl roku až dva roky.

Daní za tyto přínosy škole, pedagogům, dětem a žákům je 
každých osm měsíců povinnost vypracovat Zprávu o re-
alizaci, se kterou se školám snažíme maximálně pomoci, 
stejně tak jako po celou dobu realizace projektu.

Poslední informace z MŠMT jsou, že na jaře 2020 by měly 
být vyhlášeny Šablony III, kde však nebude možné již volit 
aktivity vzdělávání pedagogů, ale naopak by měly být nově 
možnosti výjezdů pro žáky i pedagogy do zahraničí. Jak-
mile budeme mít relevantní informace, budeme školy kon-
taktovat a opět jim budeme nápomocni při volbě jednot-
livých šablon, jejich výkladu a podání žádostí o podporu.
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SVATOMARTINSKÝ TRH NOVĚ V PROSTŘEDÍ  
VIZOVICKÉHO ZÁMKU
Jako každoročně, tak i letos, tento-
krát však v areálu Státního zámku ve 
Vizovicích, se dne 16. listopadu od 
9:00 do 15:00 hodin uskutečnil již po 
deváté Svatomartinský trh. Přestěho-
vání akce z Masarykova náměstí do 
prostředí vizovického zámku dalo akci 
zcela nový rozměr. A i když počasí ne-
bylo ideální, našel si na nádvoří zámku 
cestu rekordní počet návštěvníků. Zde 
byla převážná část prodejních stánků 
regionálních produktů, ale nechyběly 
ani zabijačkové speciality či burgery 
s husím trhaným masem. Přilehlá Ga-
lerie Mariette byla plná živých ukázek 
tradičních řemesel a vánočních ozdob. 
K vidění byli také největší pavouci ve 
střední Evropě. Ti vznikali pod ruka-

ma mistra dráteníka Pavla Adamce. 
Svou zručnost předvedly přadleny  
s kolovraty a za pozornost stála i 
ukázka výroby vizovského pečiva. Zá-
mecká čokoládovna nabídla komen-
tované prohlídky. Jako každoročně 
jsme přivítali nejen svatého Martina a 
ochutnali letošní vína, které po krát-
kém proslovu Pavla Elšíka z MAS VaS,  
požehnal místní kněz Vít Hlavica. Zá-
žitkem bylo vystoupení středověkého 
alchymisty s jeho neuvěřitelnými po-
kusy. Děti zaujaly také soutěže a díl-
ničky DDM Zvonek, výroba odznaků, 
zrcátek a přívěsků ve stánku MAS Vi-
zovicko a Slušovicko nebo ukázka zví-
řat ze záchranné stanice v Hošťálkové. 
K tomu všemu zahrála cimbálová mu-

zika Vizovský Juráš, kterou vystřídal 
folk rock Pavla Tabáska a dobová hud-
ba v podání Karla Dvořáčka. Hudební 
produkci doplnil gajdoš Petr Sovják  
s dudáckou muzikou. Celou akcí pro-
vázel svým moderováním Jan Čada, 
který také v hudebních pauzách zpo-
vídal některé prodejce. Návštěvníci se 
tak dozvěděli více o jejich podnikání 
a produktech. Novinkou bylo loso-
vání rozdaných programů, kdy hlavní 
cenou bylo svatomartinské menu pro 
dvě osoby v Zámecké vrátnici. 
Akce se konala pod záštitou ministra 
zemědělství Miroslava Tomana a byla 
zároveň připomenutím památky vizo-
vického řezbáře Petra Jahůdky.
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PŘEDVÁNOČNÍ SNÍDANĚ STAROSTŮ
V úterý 3. 12. 2019 uspořádala MAS v 
komunitním centru ve Vizovicích dru-
hý ročník Snídaně se starosty. Zhruba 
dvacítka starostů a místostarostů se 
během předvánočního dopoledne do-
zvěděla informace o aktuálně vyhláše-
ných dotačních titulech MZe a MMR. 

Prezentovat svoji činnost a možnost 
spolupráce přijeli zástupci destinač-
ní společnosti Zlínsko a Luhačovicko. 
Závěr setkání byl věnován informacím 
z MAS. Pavel Elšík seznámil přítom-
né s aktuálním čerpáním alokace v 
jednotlivých operačních programech 

(IROP, PRV), vyhlášenými výzvami a s 
plány do nového roku, kdy se bude 
projednávat změna strategie a přidá-
ní článku 20. Za celoroční spolupráci 
jsme starostům poděkovali drobným 
dárkem a těšíme se na další společné 
aktivity v novém roce.

PROVOZ MIKROJESLÍ KOMÍNEK BYL ZAHÁJEN

Díky úspěšnému projektu z dotačního programu Mini-
sterstva práce a sociálních věcí otevřela MAS Vizovicko  
a Slušovicko, o.p.s. od 1. července 2019 Mikrojesle s ná-
zvem Komínek. Ty jsou umístěny v budově Římskokatolické 
fary. Dětem maminek, které potřebují zajistit péči po dobu, 
kdy pracují, hledají nové zaměstnání nebo studují, se tu 

věnují dvě tety – chůvy, denně v době od 7 do 15 hodin i 
v době prázdnin. Pravidla projektu umožňují současný po-
byt 4 dětí ve věku od 6 měsíců do dne před čtvrtými na-
rozeninami. Ty mohou pobývat v jesličkách minimálně tři 
hodiny denně a mohou se v docházce různě střídat podle 
potřeb rodičů, ale samozřejmě s ohledem na kapacitu zaří-
zení. Proto je nutné docházku plánovat a zapisovat. Aktu-
álně navštěvují jesle děti ve věku 17 až 30 měsíců, tomuto 
věku je přizpůsoben provoz i program. Po příchodu si děti 
hrají a učí se vzájemně komunikovat a spolupracovat se 
svými kamarády. Společně se nasvačí a připraví na pobyt 
venku, který tráví většinou v přilehlém zámeckém parku, 
nebo na farním hřišti. Po návratu do jesliček jim tety připra-
ví oběd, který si přinesly z domu stejně, jako svačinky a pití. 
Po obědě některé děti odchází domů, a některé naopak 
teprve přicházejí na odpolední odpočinek, který následuje. 
Po spinkání se děti mohou nasvačit a při hraní čekat, až 
si je rodiče vyzvednou. Cílem projektu je pomoc rodinám 
s malými dětmi, hlavně maminkám sladit pracovní a sou-
kromý život.

MASKY ZE ZLÍNSKÉHO 
KRAJE SE SEŠLY VE 
VIZOVICÍCH

V průběhu října se u nás ve Vizovicích v Komunitním centru 
uskutečnilo setkání MAS Zlínského kraje. Skoro třicítka zá-
stupců MAS se sešla, aby se seznámila s novinkami v rámci 
Programu rozvoje venkova, zejména pak se zařazením člán-
ku 20, změnou strategie, plněním indikátorů či rušením opat-
ření. Část workshopu byla věnována i Operačnímu programu 
životní prostředí. Závěr patřil sdílení zkušeností s realizací 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
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MAP PODPORUJE NEJEN PEDAGOGY, ALE TAKÉ 
ŽÁKY I RODIČE
V lednu se sešli na svém jednání zá-
stupci škol – tzv. manažeři, kde byli se-
známeni se svojí rolí v projektu MAP 
II. a s dosavadní činností jednotlivých 
pracovních skupin.
Začátkem února jsme uspořádali pro 
pedagogy z MŠ a prvních dvou roč-
níků základní školy seminář na téma 
matematické a čtenářské pregramot-
nosti s paní lektorkou Mgr. Bínovou. 
Seminář se setkal s velmi příznivým 
ohlasem a již máme rezervován u 
paní lektorky termín na další seminář 
v březnu příštího roku. V březnu pro-
běhla 3. jednání pracovních skupin, 
která byla zaměřena na aktualizaci 
SWOT analýzy. Členové PS se zamýš-
leli nad platností jednotlivých bodů 
stávající analýzy, aktuální situací ve 
vzdělávání a ve svých školách a defi-
novali své požadavky. 
Na konci března jsme se rovněž při-
pojili k aktivitě s názvem „Jedu v tom 
taky“, v rámci které probíhá sdílení a 
výměna zkušeností k různým téma-
tům vztahujícím se k realizaci povin-
ných i implementačních aktivit MAPů 
mezi manažery MASek z celé Moravy. 
V dubnu se uskutečnil odložený semi-
nář velmi uznávané dětské psycholož-
ky PhDr. Pekařové s tématem „Tresty a 
odměny, sociální a citové týrání dětí“, 
na který se nám podařilo zajistit 10 

míst v rámci spolupráce s agenturou 
Mgr. Blechové. Na seminář jsme ob-
drželi ze strany účastnic také velice 
příznivé ohlasy. 
V posledním květnovém týdnu se pra-
covní skupiny sešly na svém 4. jednání 
a zabývaly se prioritizací cílů k tvorbě 
Akčního plánu na další rok. Členové 
jednotlivých pracovních skupin si při-
pravili konkrétní návrhy na realizaci 
implementačních aktivit v rámci svých 
zájmových oblastí. 
V rámci spolupráce s projektem SRP 
(Strategické řízení a plánování) se pra-
videlně manažeři projektu účastní se-
tkání, která jsou pro nás metodickou 
podporou a zdrojem důležitých infor-
mací a novinek. Také jsou pro nás pří-
ležitostí potkávat se s kolegy manaže-
ry nejen z okolních MAPů a vzájemně 
si vyměňovat informace, nápady a 
zkušenosti. Souběžně s tím probíhá 
spolupráce s Krajským akčním plánem 
na tvorbě Školské inkluzivní koncepce 
kraje. 
Podařilo se nám navázat spolupráci s 
projektem Malé technické univerzity, 
který v loňském školním roce absol-
vovalo 11 našich škol. Podle ohlasů 
pedagogů, ale zejména dětí, jde o 
projekt velice zajímavý a přínosný, 
děti si lekce užily a odnesly si z nich 
spoustu důležitých poznatků do dal-

šího života. I v letošním školním roce 
mají školy možnost v tomto programu 
pokračovat. 
Nezahálelo se ani o prázdninách, kdy 
probíhalo vyhodnocování výsledků 
dotazníkového šetření potřeb jed-
notlivých škol, pro vytvoření Akční-
ho plánu na rok 2019/2020. Výstupy 
z dotazníkového šetření byly předsta-
vili členům pracovních skupin pro čte-
nářskou a matematickou gramotnosti 
a PS pro rovné příležitosti na dalším, 
v pořadí již pátém jednání. Návrhy na 
aktivity a činnosti pro další rok, které 
vzešly i z tohoto setkání, se promítnou 
právě do nového Akčního plánu. Ještě 
před tím s nimi ale budou seznámeni 
členové pracovní skupiny pro finan-
cování, aby je podpořili nebo vyloučili 
k zařazení do připravovaného doku-
mentu. 
Z jednání pracovních skupin vzešel 
požadavek na zvyšení informovanosti 
žáků o nebezpečí na internetu. Z toho 
důvodu jsme zajistili pro úplné základ-
ní školy vzdělávací program Zodpo-
vědně v digitální džungli poskytovaný 
společností Zvol si info. Žáci byli se-
známeni s pojmy jako hoax, fakenews, 
konspirace, deziformace a také jak se 
jim bránit. 
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SEMINÁŘ DR. PEKAŘOVÉ PŘILÁKAL VÍCE NEŽ 
STOVKU POSLUCHAČŮ

Dne 7.listopadu 2019 se více než stovka rodičů, 
pedagogů a zástupců různých organizací pracu-
jících s dětmi a mládeží, sešla v Kulturním domě 
ve Vizovicích na přednášce známé psycholožky 
PhDr. Lidmily Pekařové s tématem Rodičovství 
nové doby. Paní doktorka na praktických příkla-
dech osvětlovala klasické přístupy žen – matek i 
mužů – otců k výchově a jejich dopady na děti. 
Snažila se přítomné přivést k zamyšlení nad tra-
diční a současnou rolí matek a otců v rodinách 
a jak se následně jejich přístupy promítají do 
přístupů a chování jejich potomků v dospělosti. 
Atmosféru podtrhovaly ojedinělé, či skupinové 
salvy smíchu, podle toho, jak se kdo v jejích pří-
bězích identifikoval. Z úsměvů na tvářích a živé 
diskuse účastníků o přestávce se dalo odtušit, 
že se přednáška líbí. Což se potvrdilo po jejím 
skončení, kdy se odcházející ptali, zda plánuje-
me další. Správný výběr tématu dokazovala také skutečnost, že někteří příchozí neváhali přijet i 50 km. Proto bychom 
rádi paní doktorku přivítali i v budoucnosti. 

ŘEDITELÉ A UČITELÉ NAVŠTÍVILI ŠKOLY NA 
OPAVSKU
V rámci implementačních aktivit projektu MAP II. „Naše škola – naše radost“ se ředitelé, pedagogové a zástupci 
zřizovatelů zúčastnili ve dnech 25. a 26. března exkurze do zajímavých škol na Opavsku. 
Ve spolupráci s tamější MAS Opavsko jsme pro účastníky 
připravili návštěvu úplné základní školy v Háji ve Slezsku, 
sousední Mateřské školy, malotřídní vesnické školy v Žimro-
vicích a úplné alternativní školy Labyrint ve Lhotě u Opa-
vy. Pod vedením pana ředitele Hubáčka v Háji ve Slezsku, 
navštívili účastníci exkurze ukázkové hodiny podle svého 
výběru. Mohli tak porovnat vzdělávací přístupy a metody  
v hodině přírodopisu, inspirovat se tandemovou výukou AJ 
a prací v čtenářské dílně. Se školou sousedí mateřská škola 
se třemi heterogenními třídami, která provozuje kuchyni k 
zajištění stravování právě i pro školu. Odpolední program 
zahájil pan ředitel přednáškou o řízení a vedení školy a 
uvedl příklady dobré praxe. Později jsme se přesunuli do 
místa ubytování – Hotel Belaria Resort, kde probíhal semi-
nář s Ing. Divákovou na téma Komunikace s rodiči. Druhý 
den exkurze jsme zahájili návštěvou malotřídní vesnické 

školy v Žimrovicích, která je úspěšným několikanásobným 
držitelem titulu EKOŠKOLA. Zdejší pan ředitel nás provedl 
nejen krásnou starobylou budovou školy, přírodní zahra-
dou s kamenným amfiteátrem u potůčku a jezírkem, ale i 
nově vystavěnou budovou polytechnické učebny s pracov-
ními ponky a keramickou pecí. Vedle budovy se nachází 
také altánek s chlebovou pekárnou. Po obědě jsme ještě 
zavítali do vesnické alternativní školy LABYRINT ve Lhotě 
u Opavy. Školou nás po skupinkách provázeli přímo žáci 
školy. Vyučuje se zde po trojročích, a to 1-3 třída, 4-6 třída 
a 7-9 třída a vyučující jsou zde nazýváni průvodci. Žáci jsou 
vzděláváni formou kombinací přístupů z různých alterna-
tivních vzdělávacích směrů, z nichž stěžejní je montessori 
pedagogika. Po společné diskusi v jídelně školy jsme se 
vydali na cestu domů.
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MAS VYJÍŽDÍ DO OBCÍ, ABY PROPAGOVALA SVOJI 
ČINNOST A PROJEKTY
Naše MAS se snaží propa-
govat svoji činnost, projekty  
a strategii také na nejrůznějších udá-
lostech v členských obcí. Letos jsme 
navštívili 7 akcí, kde jsme mimo nej-
různějších propagačních materiálů  
a ukázek realizovaných projektů vyu-
žili také nově pořízený lis na výrobů 
odznaků (buttonků), který má za cíl 
podporovat polytechnické a EVVO 
vzdělávání. Tento tzv. buttonkovač 
si mají možnost zapůjčit všechny 
školy a školky zapojené do projek-
tu MAP Naše škola - naše radost 
a obohatit tak své projektové dny  
a jiné školní aktivity. Poprvé jsme bu-
ttonkovač představili na před Veliko-
nočním jarmarku v Kulturním domě 
ve Vizovicích. Pro děti jsme připravili 
k vymalování šablony s velikonočními 
a jarními motivy. Ty si pak mohly vy-
razit na speciálním vyřezávacím zaří-

zení, které je součástí sady na výrobu 
buttonků. K dispozici byly různé sady 
komponentů. Pro maminky a babičky 
měly děti možnost vyrobit zrcátko, pro 

sebe odznáček a pro všechny mag-
netku. Další akcí, kde jste nás mohli 
s našim pomocníkem potkat, byl Ve-
likonoční jarmark v Bratřejově. Roz-
šířili jsme nabídku komponentů ještě 
o magnetický otvírák, který se setkal  
s velikým úspěchem zejména u tatín-
ků. Během roku si mohli ti, které tvo-
ření buttonků zaujalo, vyzkoušet svoji 
kreativitu a zručnost také na Dnu Mi-
kroregionu Slušovicko, na oslavách 
Dne dětí v Dešné a v Neubuzi, na Vše-
minských slavnostech, na našem Sva-
tomartinském trhu. Pro adventní Jar-
mark Mikroregionu Slušovicko jsme 
si připravili z buttonků novou aktivitu  
s názvem „Bez práce nejsou koláče“. 
Ta má především děti seznámit se 
vznikem pokrmů, jaké suroviny jsou k 
jejich výrobě potřeba a odkud se be-
rou. Stroj využily pro své aktivity i děti 
z letního tábora v Bratřejově.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook    www.masvas.cz       Instagram
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PŘIPRAVUJEME REGIONÁLNÍ UČEBNICI
Se záměrem prohloubení zájmu dětí 
a žáků o region, o místo, kde se nar-
odili a kde mohou plnohodnotně žít 
jsme se nechali inspirovat příkladem 
dobré praxe od spřátelené MAS a rádi 
bychom se pokusili vytvořit pro naše 
školy a školky regionální učebnici 
zaměřenou na oblast Valašska a pod-
robněji na náš region.  Již v lednu 2019 
na setkání manažerů škol jsme tuto 
myšlenku představili zástupcům škol  
a setkali se u nich s příznivým ohlasem. 
Pedagogové by uvítali souhrnný ma-
teriál, ze kterého by mohli čerpat 
napříč různými předměty. Od břez-
na 2019 jsme postupně oslovovali 
různé instituce i jednotlivce v dané 
oblasti a podařilo se nám vytvořit 
předběžný tým zájemců o spoluprá-

ci na tomto projektu. Patří mezi ně 
například Muzeum regionu Valašsko 
ve Vsetíně, občanské sdružení Líska 
pro EVVO a osvětu ve Vsetíně, Město 
Vsetín, ZŠ Kašava, ZŠ Neubuz a další. 
Koncem měsíce srpna proběhl úvod-
ní seminář k tvorbě regionální učeb-
nice s lektorkou Dášou Zouharovou 
z ekocentra Lipka v Brně. Na prvních 
jednáních minitýmu byla vytvořena 
předpokládaná struktura a předběžný 
obsah materiálu. Plánujeme tedy vy-
tvořit metodickou příručku, o kterou 
by se pedagogové při výuce opírali  
a součástí by měl být i sdílený prostor  
v internetovém prostředí k vzá-
jemnému sdílení námětů na aktiv-
ity a činnosti, ale i další aplikace  
a vzdělávací programy. Přínosem to-

hoto materiálu by měla být motivace 
dětí a žáků k poznání rodného kra-
je, návrat ke kořenům a vytvoření či 
posílení vztahu k regionu, což by mohlo 
významně přispět k udržení mladých 
lidí v rodišti. Pedagogům pak materiál 
může přinést inspiraci k netradičním 
a zábavnějším formám výuky, navíc 
přímo v přírodě na čerstvém vzduchu, 
ale i efektivnější využívaní moderních 
technologií a zařízení, která jsou dnes 
již běžnou součástí života dětí, ale jsou 
jimi používána především jako zdroj 
zábavy a nezdravého trávení volného 
času. V současné době jsme se zam-
ěřili na vyhledávání možných zdrojů 
financování tohoto projektu – snad se 
nám dílo podaří.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
NA VIZOVICKU A SLUŠOVICKU

I v roce 2019 realizova-
la MAS Vizovicko a Slušovicko  
a město Vizovice, jako partner, projekt 
Podpora procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb na Vizovicku  
a Slušovicku, který je financován z OP 
Zaměstnanost. 
V rámci projektu byly realizovány  
2 vzdělávací semináře a veřejná setká-
ní. Dne 21.5.2019 se uskutečnil seminář  
s názvem Zapojování veřejnosti do 
procesu KPSS prostřednictvím soci-
álních sítí zaměřený na Efektivní po-
užívání Facebooku. Zde, byli účastníci 
semináře detailně seznámeni s mož-
nostmi využití, výhodami a úskalími 
používaní facebookového profilu v ob-
lasti komunitního plánování sociálních 
služeb. A dne 8.10.2019 se uskutečnil 
vzdělávací seminář s názvem Metody 
a postupy prezentování komunitní-
ho plánu sociálních služeb zaměřený 
na prezentování komunitního plánu  
a oslovování veřejnosti. Závěrečné ve-
řejné setkání KPSS proběhlo 7.11.2019 

v zasedací místnosti MěÚ Vizovice. Na 
tomto setkání byl k dispozici k připo-
mínkování Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb na Vizovicku a Slu-
šovicku. Setkání se zúčastnila i radní 
Zlínského kraje Michaela Blahová. Do 
střednědobého plánu sociálních slu-
žeb, který je hlavním výstupem pro-
jektu, byly zahrnuty zjištěné potřeby v 
území vyplývající 
z analýz probí-
hajících na pře-
lomu loňského  
a letošního roku. 
Každá pracovní 
skupina defino-
vala cíle a priority 
pro svou cílovou 
skupinu. V prů-
běhu roku byla 
vytvořena podo-
ba letáku, tiště-
ného katalogu  
i webových strá-
nek, které patří 
také mezi výstu-
py projektu KPSS.  
I přesto, že pro-
jekt 31.12.2019 
konči, členové 
všech pracovních 
skupin se na spo-
lečném závěreč-
ném jednání dne 
17.12.2019 do-

hodli, že v říjnu příštího roku proběh-
ne setkání, na němž dojde k evaluaci 
všech výstupů projektu.
Všechny informace o projektu, jeho 
výstupech, ale hlavně přehled po-
skytovatelů sociálních služeb na 
Vizovicku a Slušovicku nalezne-
te na přehledném webu na adrese  
www.kpssvizovice.cz
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POZNÁVALI JSME CHORVATSKÉ MASKY
S cílem seznámit se s fungováním a podmínkami práce MASek v Chorvatsku se vydaly Alena Rasochová  a Renata 
Štachová ve dnech 9. – 14. června 2019 na exkurzi pořádanou Centrem pro komunitní práci za podpory (CpKP) 
střední Morava a PS Mezinárodní spolupráce a Platformou NNO. 

Podařilo se nám začlenit se do pro-
gramu Česko – chorvatské spoluprá-
ce, kdy je možno propojit české MAS-
ky s těmi chorvatskými a pomoci jim 
vzájemně navázat spolupráci a sdílení 
zkušeností v různých oblastech země-
dělské činnosti, zejména pak co se týká 
lokálních produktů. Pro účely projek-
tu spolupráce byly založeny webové 
stránky  http://cz-hr-lags.eu/ , kde 
jsou prezentovány jednotlivé MASky 
zajímající se o možnosti spolupráce. 
Nejdříve jsme se seznámili se zástupci 
LAG (Local Action Group – Místní akč-
ní skupina) Laura ve města Biograd na 
Moru a shlédli prezentaci jejich LAGu. 
Pak i my, zástupci jednotlivých MASek 
z ČR jsme prezentovali svoje MASky 
tak, jako ještě několikrát během celé 
exkurze na různých místech. Druhý 
den jsme navštívili projektové záměry 

členských organizací LAG Laura. Zaví-
tali jsme mimo jiné na farmu soukro-
mého producenta vína a olivového 
oleje „Maslina i vino“. Ve středu jsme 
se přemístili do vesnice Duga Resa, v 
oblasti města Karlovac, kde probíha-
la prezentace a sdílení příkladů dobré 
praxe z realizace úspěšných projektů 
LEADER dalších chorvatských part-
nerů – LAG Lika a LAG Vallis Colapis. 
Absolvovali jsme také plavbu lodí po 
tamní řece Kupa, přičemž tato loď je 
produktem sociálního podniku Auro-
ra Colapis. Dále jsme navštívili farmu 
soukromého farmáře Marinkoviche – 
chovatele krav, koz a drůbeže. Jeho 
paní nám představila keramiku vlastní 
výroby, kdy nechyběly tradiční konvič-
ky na kravské mléko, máselničky, sol-
ničky, pekáče, ale třeba i krásné talíře 
a hrnečky. Čtvrtý 
den exkurze jsme 
zahájili návštěvou 
Evropské komise 
v Zagrebu s té-
matem konferen-
ce LEADER/CLLD 
a rozvoj venkova 
v podmínkách 
ČR a Chorvatska. 
Naším hostitelem 
byl velvyslanec 
ČR v Chorvatsku, 
ředitel ekono-
mického odboru 

Dr. Petr Kašička. Odpoledne nás při-
vítali zástupci LAG Prizag v městečku 
Novi Marof na setkání s představite-
li okolních LAGů. Dalším sociálním  
podnikem, který jsme navštívili, byla 
rodinná výrobna přírodní kosmetiky. 
Používají zde tradiční dostupné byliny, 
jako jsou máta, meduňka, levandule, 
smil,… Poté jsme se přemístili do ve-
dlejší vesnice, kde po večeři probíha-
la neformální diskuse o možnostech 
spolupráce a nastartování pilotních 
projektů přeshraniční mezinárodní 
spolupráce. Ve večerních hodinách 
jsme se rozloučili s našimi hostiteli  
a vydali se na cestu zpět do ČR. 
Exkurze byla velmi přínosná zejména 
díky prezentacím příkladů dobré pra-
xe chorvatských, ale i českých kolegů 
z MASek (LAGů).


