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O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA  
JE STÁLE VELKÝ ZÁJEM

Od 3. 2. 2020 do 27. 2. 2020 probíhal příjem žádostí do čtvrté výzvy MAS v Progra-
mu rozvoje venkova.  Alokace činila 1 568 628 Kč a projekty mohly být podávány do  
Fiche 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby a Fiche 4 - Podpora investic do zakládání 
a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh - nezemědělské činnosti. 

Celkem bylo přijato 15 projektů. Na základě provedeného hodnocení bylo vybráno k podpoře 7 projektů s celkovou výší 
požadované dotace přesahující 1 milion korun.

Název projektu Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

Technika na obnovu a údržbu 
travních porostů 1 81 000

Pořízení techniky do ŽV 1 137 214

Nákup diskového podmítače 1 219 000

Nákup zemědělské techniky 1 120 000

Modernizace 2020 1 266 000

nákup sušárny řeziva 4 49 810

Nákup deskového laminovacího 
stolu 4 151 425

Název projektu Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

Nákup strojů pro výrobu a zkvalit-
nění krmiva 1 282 000

Pořízení vleku za traktor 1 252 000

Manipulační ohrady - ovce Bratře-
jov 1 77 682

Nákup zařízení pro rozvoj farmy 1 30 020

Nákup malé linky na vylévání 
forem 4 448 987

Nákup dodávky N1 do 3,5t 4 224 550

Inovace softwaru pro evidenci 
výroby 4 112 500

Nové ubytování ve Slušovicích 4 450 000

Seznam vybraných žádostí o dotaci Seznam nevybraných žádostí o dotaci

4. VÝZVA

5. VÝZVA NA VYBAVENÍ SPOLKŮ A OBECNÍCH 
BUDOV POSKYTNEME 1,9 MIL. KČ

Od 22. 6. 2020 do 21. 8. 2020 probí-
hal příjem žádostí o dotaci ve Fichi 6 
Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech. Jednalo se  
o novou dotační příležitost především 
pro neziskové organizace a také obce 
v následujících oblastech: kulturní a 
spolkové zařízení vč. knihoven, ob-

chody pro obce a vybrané kulturní 
památky. Do výzvy bylo přijato 8 pro-
jektů v celkové výši dotace přesahující 
částku 1,9 mil. Kč. Díky vysoké alokaci 
finančních prostředků byly vybrány 
všechny projekty k podpoře. Finance 
Evropské unie tak podpoří nákup po-
třebného vybavení pro rozvoj 4 nezis-

kových organizací, rekonstrukci obec-
ního obchodu, nové vybavení obecní 
knihovny či dovybavení komunitního 
centra. Podpora neziskových organi-
zací a obcí bude probíhat také v roce 
2021, ve kterém se plánuje vyhlášení 
výzvy v období únor-březen v celkové 
alokaci cca 3,2 mil. Kč.

Název projektu Číslo Fiche Dotace Kč

Nákup nového vybavení knihovny v Dešné 5 112 928

Židle a stoly Komunitní centrum Neubuz 5 394 388

Nové vybavení pro činnost Centra pro rodinu Vizovice 5 45 200

Nové topení v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích 5 239 583

Nové vybavení pro spolkovou činnost SDH Bratřejov 5 239 764

Nové vybavení pro areál Lovka 5 62 400

Rekonstrukce obchůdku v Uble 5 534 994

Nákup zvukové aparatury 5 279 810
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MAS PODPOŘÍ VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH  
UČEBEN A VZNIK KOMUNITNÍHO CENTRA

Dne 9. 3. 2020 vyhlásila MAS svou 6. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). Do této výzvy, která byla zaměřena na aktivitu Zlepšení bezpečnosti do-
pravy, byl přijat jeden projekt. Po provedené kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti  
a věcném hodnocení, byl projekt schválen k podpoře a předán k závěrečnému ověření 

způsobilosti na Centrum regionálního rozvoje.

6. VÝZVA

Do  7. výzvy - Vzdělávání II, která byla zaměřena na zlepšení infrastruktury v základních 
školách a organizacích věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání, 
bylo podáno celkem 5 žádostí o podporu. Všechny splnily podmínky formálních náležitostí 
i věcného hodnocení. Vzhledem k požadavkům projektů, které převyšují alokaci této výzvy, 

však nebude možné podpořit všechny žádosti. O tom, které projekty budou či nebudou doporučeny k financování roz-
hodne na svém jednání Programový výbor.

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 7. 10. 2019 již 8. výzvu v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu. Ta byla zaměřena na podporu rozvoje komunitních 
center. Příjem žádostí o dotaci probíhal do 30. 9. 2020 a alokace činila 2 241 900 Kč. Do 
této výzvy byl podán jeden projekt, který úspěšně splnil podmínky formálních náležitostí i 

věcného hodnocení. Následovat bude závěrečná kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj.

7. VÝZVA

8. VÝZVA

Název projektu Žadatel CZV Kč

Udržitelná doprava Vizovice Město Vizovice 3 000 000

Název projektu Žadatel CZV Kč

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Kašava Obec Kašava 990 000

Modernizace učebny fyziky na ZŠ Trnava Obec Trnava 749 999

Modernizace učebny matematiky na ZŠ Trnava Obec Trnava 749 999

Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ 
Hvozdná ZŠ a MŠ Hvozdná 747 000

Multimediální učebna ZŠ Slušovice ZŠ Slušovice 644 466

Do konce roku 2020 vyhlásila MAS 8 výzev v IROP, jejichž celková alokace přesahovala 
částku 30 mil Kč. Bylo podpořeno 11 projektů, které získaly více než 16 mil. Kč dotace. 

Dalších 6 projektů za cca 6,1 mil. Kč je v procesu hodnocení.i

Název projektu Žadatel CZV Kč

Komunitní centrum Všemina Obec Všemina 2 241 900
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z VÝZEV IROP
V průběhu roku došlo k fyzické realizaci a ukončení některých projektů, které byly schváleny v prvních výzvách IROP. 
Jednalo se především o projekty zaměřené na zlepšení infrastrukty základních škol a organizací věnujících se zájmovému  
a neformálnímu vzdělávání. 

FARNOST BRATŘEJOV
CENTRUM PRO VŠECHNY BRATŘEJOV
Primárním cílem projektu bylo zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové a 
neformální vzdělávání v obci a modernizace odborných učeben. Díky projektu 
vznikla nová, plně vybavená cvičná kuchyň a místnost pro výuku cizích jazyků.
Celkové výdaje: 749 951 Kč | Výše dotace: 712 453,45 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE
MODERNIZACE ODBORNÉHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V ZŠ VIZOVICE
Cílem projektu byla modernizace polytechnické učebny, do které byl zakoupen 
potřebný nábytek a vybavení. Jednalo se např. o dílenské stoly, nářádí, sou-
struh, pásovou pilu, robotickou soupravu, 3D tiskárnu či 3D skener.
Celkové výdaje: 1 240 143,4 Kč | Výše dotace: 1 178 136,22 Kč

OBEC TRNAVA
REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Cílem projektu bylo zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní škole 
Trnava, a to díky modernizaci počítačové učebny. Ta bude sloužit pro výuku 
cizích jazyků a informatiky. V rámci projektu byly pořízeny nové počítače, inter-
aktivní tabule, robotická soustava nebo 3D tiskárna.
Celkové výdaje: 1 000 844 Kč | Výše dotace: 950 801,80 Kč

OBEC KAŠAVA
PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA ZŠ A MŠ KAŠAVA
Cílem projektu byly drobné stavební úpravy a nákup vybavení do přírodovědné  
učebny. V rámci projektu byly pořízeny nové počítače, mikroskopy, videopro-
jektor, interaktivní tabule, model lidského těla či vestavné skříně pro uložení 
modelů a exponátů.
Celkové výdaje: 1 050 030 Kč | Výše dotace: 997 528,50 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUŠOVICE
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLUŠOVICE
Hlavním cílem projektu byly drobné stavební úpravy a pořízení vybavení do  
2 odborných učeben - Mulitmediální učebna a cvičný byt (kuchyňka). V cvičné 
kuchyni vzniklo 6 samostaných pracovišť pro přípravu pokrmů. Pořízen byl také 
videoprojektor či keramická tabule.
Celkové výdaje: 1 048 569 Kč | Výše dotace: 996 140,55 Kč
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OBCE ZÍSKAJÍ DOTACE NA REVITALIZACI ZELENĚ
Na začátku roku skončil příjem žádos-
tí do 3. výzvy MAS v OPŽP – Realiza-
ce sídelní zeleně II, která měla stejné 
zaměření jako 1. Výzva MAS v OPŽP 
– Realizace sídelní zeleně, ovšem jen  
s tím rozdílem, že se řídila zaktualizo-
vanými pravidly, které byly pro poten-
cionální žadatele výhodnější a nabíze-
ly širší zaměření. Do výzvy byly podány  

4 projekty z obcí Jasenná, Dešná, Hro-
bice a Trnava. Obec Trnava nakonec 
od žádosti odstoupila. Do kontroly 
formálních náležitostí a přijatelnos-
ti postoupily tedy tři projekty, které  
dne 31. 8. 2020 Výběrová komise MAS 
vyhodnotila dle předem stanovených 
kritérií. Následně zasedl Programový 
výbor, který na doporučení Výběrové 

komise vybral tyto tři projekty k finan-
cování. Poté byly předány k dalšímu 
hodnocení na nadřazený kontrolní 
orgán AOPK ČR a na hlavní řídící or-
gán MŽP ČR, který všechny projek-
ty schválil. Realizace budou probíhat  
v první polovině roku 2021, přičemž 
se počítá i s následnou péčí do roku 
2023.

ROK 2020 PŘINESL NOVÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI  
I VÍCE PENĚZ PRO ŽADATELE
Letošní rok znamenal pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje několik významných změn, 
které přináší spoustu nového a otevírájí další možnosti.

V rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) došlo 
ke zrušení některých aktivit, o které 
nebyl v území zájem a zároveň pře-
sun financí do těch oblastí, po kterých 
byla zejména ze strany obcí největší 
poptávka. K nemalým změnám do-
šlo také v programovém rámci PRV. 
Tou nejvýznamější bylo zařazení tzv. 
článku 20, který přináší investice do 
základní infrastruktu-
ry obcí. Tím se nově 
otevírá větší možnost 
čerpání prostředků z 
PRV pro obce a také 
se podstatným způ-
sobem rozšiřuje okruh 
způsobilých žadatelů 
například z řad církve, 
spolků a neziskových 
organizací. Mezi nově 
podporované aktivity 
patří rozvoj obcho-
dů pro obce, obnova 
vybraných kulturních 
památek a rozvoj kul-
turních a spolkových 
zařízení vč. knihoven.
V průběhu ledna 2020 
rozhodlo Minister-
stvo zemědělství ČR 
o navýšení alokace 
programového rám-
ce Programu rozvo-

je venkova pro ty MAS, které splnily 
podmínku vyčerpání více než 50 % 
alokace do konce roku 2019. 
Díky dobrému naplánování a podpoře 
žadatelů při čerpání alokace se i naše 
MAS stala jednou ze 43 MAS, kterým 
byla navýšena alokace pro PRV. Na 
základě rozlohy a počtu obyvatel nám 
byla navýšena alokace o 5,6 milionu 
Kč. Tyto prostředky budou rozděleny 

mezi projekty zemědělců a podnika-
telů, ale především do nových oblastí, 
které si členové MAS sami zvolili. Část 
financí byla vyčerpána v rámci 5. vý-
zvy PRV, nicméně větší polovina bude 
k dispozici žadatelům na začátku roku 
2021, kdy bude vyhlášena výzva č. 6.
Pozitivní zprávou je, že aktivity z čl. 20 
budou podporovány i v novém pro-
gramovém období 2021+.

Název projektu Žadatel CZV Kč

Obecní sbírkový ovocný sad, obec Jasenná, k.ú. Jasenná na 
Moravě Obec Jasenná 143 188,80

Realizace sídelní zeleně obec Hrobice, k.ú. Hrobice na Moravě Obec Hrobice 490 228,45

Realizace sídelní zeleně obec Dešná, k.ú. Dešná u Zlína Obec Dešná 362 829,93
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SPLNILI JSME PODMÍNKY STANDARDIZACE 
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 
2021-2027
V rámci příprav na nové programové období 2021-2027 je ne-
zbytné, aby MAS prošly procesem standardizace. Standardy 
MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby moh-
la žádat o podporu implementace SCLLD a podporu administra-
tivních kapacit MAS z evropských fondů. 
Dne 23. 10. 2020 získala osvědčení o splnění standardizace  
i naše MAS a dostali jsme se tak mezi prvních 30 MAS (ze 180) 
z celé České republiky, které splnily požadavky Ministerstva pro 
místní rozvoj na složení partnerství, kompetence rozhodovacích 
a kontrolních orgánů a nastavení procesů v souvislosti s udělo-
váním dotací v následujících letech.
Splnili jsme tak první krok v přípravě na nové programové ob-
dobí 2021-2027. Dalším krokem, který nás v následujících měsí-
cích čeká, je předložení koncepční části připravované strategie 
CLLD ke schválení MMR. Zde budou pojmenované problémové 
oblasti našeho území a navržena potřebná opatření pro jeho 
udržitelný a vyvážený rozvoj.
Do nového programového období se rozšíří území naší MAS. 
Jednadvacátou obcí, která schválila zařazení svého území do 
působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, je Držková. Po úspěšné 
spolupráci s MŠ Držková v projektu MAP se tak těšíme na spo-
lupráci celé obce Držková a dalších subjektů. 
Našim cílem je, co nejdříve zvládnout tento proces a pokračovat 
ve vyhlašování nových výzev.
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SVATOMARTINSKÝ TRH NETRADIČNĚ - ONLINE
Letošní rok byl, co se týká pořádání 
společenských akcí, velice složitý díky 
proti koronavirovým opatřením, což 
nám znemožnilo také uspořádat Sva-
tomartinský trh v tradiční podobě. 
Náš tým MAS Vizovicko a Slušovicko, 
o.p.s, který trh organizuje, neváhal 
a na situaci rychle zareagoval. Roz-
hodli jsme se vyzkoušet něco nového  
a jubilejní desátý ročník Svatomartin-
ského trhu realizovat online formou 
prostřednictvím facebookové událos-
ti. Propagace probíhala zároveň na 

Instagramu a také na webu Regiony 
sobě, na kterém jsou prezentováni 
producenti nejen z území Vizovicka  
a Slušovicka, ale také z jiných regionů 
republiky.
V týdnu od 8. listopadu jsme průběžně 
zveřejňovali příspěvky zaměřené na 
jednotlivé producenty. Ti krátce před-
stavili sebe a své produkty prostřed-
nictvím fotografií a krátkých informací 
s kontakty pro objednání. Vzniklo tak 
více než 20 virtuálních stánků. Každý, 
koho produkt zaujal, měl možnost 

jednoduše nakoupit buď skrze odkaz 
na e-shop nebo na uvedeném kontak-
tu. Zájemci si vybírali z řady domácích 
regionálních produktů – k objednání 
byly například domácí cidery, sirupy, 
ručně tkané koberce, česnek, bio po-
vidla a spoustu dalšího. Nabídku jsme 
obohatili také o tipy na svatomartinské 
husí hody nabízené blízkými restaura-
cemi. Díky tomuto jednoduchému, ale 
efektivnímu systému propagace se 
nám podařilo Svatomartinským trhem 
oslovit téměř 50 000 potencionálních 
zákazníků! A nechyběl ani doprovod-
ný program, který bývá nedílnou sou-
částí klasických trhů. Proběhla soutěž 
o regionální produkty, online žehná-
ní vína, ukázka tradičního řemesla ve 
formě výroby vizovického pečiva, při-
dali jsme recept na svatomartinské ro-
hlíčky a o hudební vložku se postarala 
Cimbálová skupina Cyril.
Děkujeme všem, kteří podpořili místní 
producenty a objednali si jejich výrob-
ky, ale i těm, kteří naši událost třeba 
jen “posunuli” dál sdílením. Akce se 
konala pod záštitou ministra země-
dělství Miroslava Tomana.

NOVÝ PROJEKT MAS CÍLÍ NA PODPORU  
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V REGIONU
S činností spolků a nejrůznějších občanských sdružení jsme se ve svém každodenním životě setkali ve svých 
obcích téměř všichni. Málokdo ale už ví o reálných problémech, se kterými se musí dobrovolníci při své práci 
potýkat.  Ať už se jedná o nedostatek finančních prostředků nebo nedostatek znalostí, informací a kontaktů  
v oblastech, jimž se spolky věnují. 

Z toho důvodu vznikl projekt „Dobro-
družství na dosah každému je učení 
se“, který si klade za cíl výše uvedené 
problémy řešit a poskytnout tak ne-
ziskovému sektoru kvalitní základ pro 
jeho činnost a další rozvoj.
V rámci projektu bylo vypsáno několik 
aktivit, do nichž se mohli zástupci ne-
ziskových organizací našeho regionu 
přihlásit. Jednalo se např. o vzdělá-
vání pracovníků v neformálním vzdě-
lávání, sdílení zkušeností mezi nimi, 
zavádění nových metod výuky, orga-
nizace klubů a projektových dnů atd. 
O formální stránku projektu se stará 
MAS Vizovicko a Slušovicko, která 
metodicky jednotlivé účastníky vede  
a řeší s nimi povinné administrativní 
úkony. Samotná realizace je pak již na 
jednotlivých účastnících.
O projekt je v našem regionu zájem, 
účastní se ho celkem 8 neziskových 
organizací – soubor valašských písní  

a tanců Vizovjánek, národopisný sou-
bor Klobučan, Junák Slavičín, Centrum 
pro rodinu Vizovice, Orel Drnovice 
a Orel Vizovice, Mateřské a rodinné 
centrum BERUŠKA a Mládež Dolní 
Lhota. Účastníci mají za úkol si jednot-
livé vzdělávací akce domluvit (kurzy, 
lektory, místnosti), uspořádat projek-
tové dny a neformální setkání (mezi 
účastníky i externími spolky a jednot-
livci) atd. Vše je pouze nich a na jejich 
aktivitě. Veškeré náklady jsou předem 
hrazeny z rozpočtu projektu, který je 
podpořen z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realiza-
ce projektu potrvá až do 31. 8. 2023 a 
MAS na něj získala 100% dotaci. Věří-
me, že přispěje k propojování území a 

různých aktérů, přenášení zkušeností 
mezi formálním a neformálním vzdě-
láváním a podporě komunitního způ-
sobu života.
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ŠKOLY MAJÍ NAŠI PODPORU I V DOBĚ  
DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Letošní rok je pro nás všechny velmi atypický. Pandemie koronavirová se promítla negativně i do realizací aktivit 
našeho Akčního plánu projektu Naše škola – naše radost II na rok 2020. Uzavření a omezený provoz školských 
zařízení nám zkomplikovalo práci na poměrně dlouhé období. I přesto se však podařilo zrealizovat spoustu zají-
mavých a důležitých aktivit. 

Byli jsme nuceni zrušit například na-
plánovanou velmi zajímavou exkurzi 
našich ředitelů a pedagogů do škol 
na Vysočině. Přesunuli jsme semináře 
oblíbené lektorky Mgr. Bínové. Bylo 
přesunuto i tradiční pololetní setkání 
ředitelů s panem Valentou v Luhačo-
vicích.  Nedošlo ani k realizaci všech 
smluvených lekcí Malé technické 
univerzity, které mají školky a školy  
v území možnost již druhým rokem 
dopřávat svým žákům. Ředitelé, uči-
telé, žáci i rodiče se museli poprat  
s výukou na dálku – přes počítače, 
tablety, telefony. Snažili jsme se jim 
poskytnout podporu ve formě předá-
vání informací a inspirací ohledně dis-
tanční výuky přes různé komunikační 
prostředky a aplikace.
V lednu proběhlo pravidelní jednání 
pracovních skupin s hlavním tématem 
podoby regionálního materiálu pro 
školy. V tomto měsíci jsme také podá-
vali Zprávu o realizaci projektu a další 
pak v červenci.
Ještě v únoru jsme se zúčastnili ce-
lonárodní konference „Současné a 
budoucí trendy regionálního školství  
a akčního plánování“ v pražských 
Emauzích, kde byly představeny vý-
sledky šetření ČŠI o úrovni českého 
školství a další plány a vize v oblasti 
školství. 
Během léta a prázdnin jsme praco-
vali na aktualizaci strategického do-
kumentu, kterým se budeme řídit  
v dalším období realizace. Rovněž 
jsme podávali zprávu o realizaci a Žá-
dost o platbu za první pololetí.
Na výjezdním jednání Pracovní skupi-

ny pro vzdělávání při Národní síti MAS 
– tentokrát v Krkonoších, které jsme 
také členem, jsme se zúčastnili disku-
ze k aktuálním tématům vzdělávání v 
ČR. K diskutovaným tématům patřil 
například střední článek ve vzdělává-
ní, Strategie vzdělávání 2030, projekt 
MAP III, a další. 
Nechyběli jsme ani na setkání plat-
formy Jedu v tom taky v Kroměříži, 
kde pravidelně sdílíme příklady dob-
ré i „špatné“ praxe s kolegy z dalších 
MAPů Zlínského i Moravskoslezského 
kraje. 
O prázdninách se také konaly některé 
odložené akce v okolních obcích. Děti 
v Neubuzi a v Dešné si mohly opět 
vyrobit krásné buttonky v podobě od-
znáčků, magnetek, otvíráků a zrcátek 
díky stroji, který jsme vloni z projektu 
zakoupili nejen pro školy. 

Po celou dobu prázdnin byl k dispo-
zici i náš IT technik, jehož služby také 
některé paní ředitelky či páni ředitelé, 
využili.  Zabýval se například poříze-
ním nového i opravou a reinstalací 
stávajícího  vybavení k výuce, ale i ad-
ministrativní práci pedagogů. 

Nový školní rok jsme odstartovali 
21.9.2020 jednáním pracovních sku-
pin projektu, na kterém jsme hodnotili 
minulý Akční plán a zároveň navrho-
vali aktivity pro ten další. Účastníci 
jednání byli také seznámeni s infor-
macemi o programu IROP ve vazbě 
na vzdělávání pro nové programové 
období. 
Vztahy ve školách a třídách jsou stá-
le aktuálním tématem a pedagogové 
vítají podporu i v této oblasti. Proto 
jsme se rozhodli navštívit olomouckou 
společnost Sdružení D, která se tvor-
bou a realizací preventivních progra-
mů úspěšně zabývá. Sdružení D jsme 
rovnou oslovili  s žádostí o vytvoření 
nabídky pro naše školy. 
Všechny školy i školky, zapojené  
v projektu Naše škola – naše radost 
jsme se rozhodli podpořit také část-
kou 3.000 Kč na nákup metodického 
materiálu – knih a pomůcek. 
Další aktivity projektu musely být bo-
hužel odloženy. Seminář a přednáška 
dětské psycholožky a soudní znalkyně 
Mgr. Mariky Kropíkové jsou přelože-
ny na březen. Plánované setkání asi-
stentů pedagoga se zástupkyní Peda-
gogicko – psychologické poradny ve 
Zlíně je odloženo na neurčito. Na lis-
topad jsme měli pro rodiče i další zá-
jemce připraveno ve vizovickém kině 
promítání známého dokumentu V Síti, 
jako součást osvěty o hrozbách inter-
netového prostředí. 
I přes omezení v podobě vyhlášených 
vládních opatření je za námi spousta 
viditelné i té neviditelné práce a máme 
z ní radost. Ale už se všichni těšíme, až 
se s Vámi opět setkáme.
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KLOKANOVY KAPSY 
A KUFR MÍŘÍ DO MŠ
Ve druhém říjnovém týdnu proběhlo za zvýšených hygie-
nických opatření  školení k didaktickým souborům Kloka-
nův kufr a Klokanovy kapsy, které budou sloužit učitelkám 
v MŠ k diagnostice a práci s dětmi. Jelikož se koronavirus 
přímo dotkl i provozu některých mateřských škol, budou 
tyto soubory teprve školkám postupně poskytovány.

UČENÍ NA ČERSTVÉM 
VZDUCHU
Pro zájemce z řad základních škol jsme ještě zakoupili 
soubor metodických příruček Učíme se venku pro vzdě-
lávací aktivity EVVO. Jedná se o soubor 9 metodik pro ZŠ 
včetně námětů pro družiny. Jednotlivé lekce jsou v příruč-
kách nejprve popsány, následuje fotopříloha, a pokud je 
třeba, je k dispozici i pracovní list.

ZÁSTUPCI MAS ZLÍNSKÉHO KRAJE SE OPĚT 
SEŠLI VE VIZOVICÍCH
Manažeři MAS Zlínského kraje se dne 10. června 2020 sešli v prostorách 
Komunitního centra ve Vizovicích.  Cílem setkání bylo především pro-
jednání stanoviska NS MAS k zamýšlenému vytvoření středního článku 
ve školství.  Vedení této diskuze se ujal Mgr. Petr Kulíšek z MAS Sdru-
žení Splav, který se na tomto procesu podílí na národní úrovni. Výstupy  
z jednání byly poté prezentovány na celorepublikovém setkání zástupců 
MAS. Účastníci si dále vyměnili  zkušenosti z realizace CLLD 2014–2020 
a zabývali se také přípravou nového programového období 2021–2027. 
Zazněly i aktuální informace z některých projektů NS MAS ČR (MASky  
v obraze, akademie LEADER, REGIONY SOBĚ).

INSPIRUJEME SE A SDÍLÍME ON-LINE
Nedílnou součástí naší práce je  
i sdílení zkušeností a předávání in-
formací. Za tímto účelém funguje 
velmi dobře   facebooková skupina 
Naše škola - naše radost. Pedago-
gičtí pracovníci a všichni, kteří se na 
Vizovicku a Slušovicku věnují výchově  

a vzdělávání dětí, žáků a mládeže, 
se  zde mohou dozvědět důležité in-
formace, nápady a aktuální nabíd-
ky na zajímavé webináře. V on-line 
prostředí probíhá povinná spoluprá-
ce se systémovým projektem SRP  
a Národním pedagogickým institu-
tem ČR i jednání Pracovní skupiny 
pro vzdělávání. Účastníme se také dle 
možností webinářů s různými tématy, 
abychom se dále vzdělávali i obohatili 
o nové poznatky a informace.  On-line 
formou proběhl také celorepublikový 
inspirativní Tematický den Pracovní 
skupiny pro vzdělávání s cílem pre-
zentovat úspěšné propojování dal-
ších operačních programů (IROP, PRV, 
OPZ, OPŽP,…) se vzděláváním. Tato 

akce jejíž součástí byla i prezentace 
propojení oblasti školství s projekty 
IROP na území MAS Vizovicko a Slu-
šovicko, zaznamenala velký úspěch.
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MIKROJESLE KOMÍNEK
Jak se daří dětem v našich Mikrojeslích Komínek na vizovické faře? Teď už zase lépe, mohly se totiž vrátit zpět do 
jesliček. Stejně jako na jaře, i v podzimní vlně Covidu, jsme byli nuceni provoz na nějaký čas přerušit. 

Na jaře opustily děti prostory mikro-
jeslí na dlouhých 10 týdnů. Nyní, na 
podzim to bylo na štěstí podstatně 
méně. I tak máme zprávy od mami-
nek, že se děti na ostatní i na tety moc 
těšily. 
V polovině roku se s námi rozlouči-
ly 4 z 8 docházejících dětí z důvodu 
stěhování nebo přijetí k docházce do 

mateřské školy. Podle maminek byl 
dětem pobyt v našich jesličkách vel-
kým přínosem a navštěvovaly je rády. 
Což nás velmi těší. 
Volná místa se podařilo naplnit téměř 
okamžitě, neboť děti ve věku kolem 
dvou let mají jen velmi malou šanci se 
dostat do MŠ. Maminky takto malých 
capartů, které potřebují nastoupit do 
práce, mají tedy možnost umístit je 
právě k nám. Nově jsme přijali 5 dal-
ších dětí docházejících opět jen někte-
ré dny v týdnu podle potřeb rodičů. 
Provoz jesliček byl zajištěn samozřej-
mě i o prázdninách.
V červenci jsme navštívili naše kole-
gy z mikrojeslí v Zašové a vzájemně 
se obohatili o zkušenosti a informa-
ce spojené s provozem i administrací 
projektu. 
Postupně pořizujeme nové hračky, di-
daktické pomůcky a výtvarný materiál 
pro děti. Instalovali jsme na zahradě 
pískoviště a od prázdnin „vaříme“  

v nové kuchyňce. V pátek 4.12. navští-
vil naše jesličky Mikuláš se svým An-
dělem a nadělil dětem samé dobroty. 
Děti jim za to přednesly básničky a 
zazpívaly koledu. Blíží se Vánoce, tak 
už máme připraven dopis pro Ježíška 
se seznamem toho, co by nám udělalo 
radost i co bychom potřebovali. Snad 
nám přání vyplní.

REGIONÁLNÍ  
UČEBNICE
Začátkem měsíce září nás přijal ve své 
kanceláři krajský radní pro vzdělávání  
Mgr. Petr Gazdík, za jehož podpory jsme 
podali  žádost o individuální dotaci na 
projekt námi zamýšleného vytvoření re-
gionálního materiálu k výuce ve školách. 
Měli jsme pak v říjnu velkou radost, když 
nám byla Zlínským krajem dotace ve výši 
100.000,- schválena. V současné době 
vznikají videa s tématikou valašských tra-
dic a řemesel, která budou následně sou-
částí celého souboru materiálů. 

OBLÍBENÁ LEKTORKA OPĚT U NÁS
Vzrůstající agresivita v předškolním a mladším školním věku byla 
tématem zářijového semináře s oblíbenou Mgr. Lenkou Bínovou 
pro učitelky MŠ a prvního stupně ZŠ. Účastnice získaly poznatky 
o  možných příčinách vzniku, spouštěcích mechanismech agrese, 
ale také měly možnost vyjádřit své názory o tzv. volné výchově 
v rodinách. Další část semináře byla věnována vymezování hra-
nic chování dětí rodičem i učitelem. Diskutovalo se i o agresi 
předcházející šikanování a profilu agresora i oběti. Odpoledne se 
sešly paní učitelky prvních ročníků ZŠ s paní lektorkou nad téma-
tem Specifické poruchy učení v kostce. Kromě terminologického 
vymezení seznámila lektorka pedagožky s možnými příčinami 
vzniku, základními projevy specifických poruch učení a s prevencí 
a předcházení pozdější školní neúspěšnosti. Část semináře byla 
věnována i formám práce a možnostem hodnocení těchto žáků. 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ANEB 
BAVÍME SE V KARANTÉNĚ
V dubnu proběhla soutěž pro 
naše školáky v podobě luštění 
osmisměrky. Cílem bylo najít 
část valašského kroje. Z téměř 
padesáti správných odpovědí 
jsme vylosovali výherce, kte-
rý od nás obdržel společen-
skou hru Krycí jména. V květ-
nu připravili tajenku, ve které 
se skrývalo valašské přísloví. 
Výherkyni jsme odměnili hrou 
Dixit.
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VZDĚLÁVACÍ EXKURZE NA OLOMOUCKO  
NABÍDLA MNOHO INSPIRATIVNÍCH
PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE
Ve dnech 23.–25. září se zúčastnili zástupci Mikroregionu Slušovicko a MAS Vizovicko a Slušovicko vzdělávací 
exkurze za poznáním do obcí v Olomouckém kraji. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se na exkurzi 
vypravilo téměř 30 účastníků.
První zastávkou nabitého programu 
byl městys Dub nad Moravou. Tam-
ní starosta s místostarostou nás mile 
uvítali, seznámili s fungováním městy-
se a provedli po významných místech  
a projektech. Zajímavý projekt nám 
byl představen ve škole – nová pří-
stavba, která ve vnitřních prostorech 
nabízí jazykovou učebnu a na střeše 
venkovní učebnu vč. vyvýšených zá-
honů. Nemohli jsme opomenout ne-
daleký poutní kostel, který je vyhlášen 
jako kulturní památka. Následně jsme 
se přesunuli do obce Troubky, která 
byla nejvíce postiženou obcí povod-
němi v roce 1997. Kromě opravené 
obce po povodních, hasičského vyba-
vení vč. motorového člunu nás zaujal 
sportovní areál, který nabízí několik 
druhů hřišť.
Druhý den nás v Šumperku na radnici 
přivítal pan místostarosta a předsta-
vil nám historii města, jeho projekty 
a spolupráci s jinými městy, mikrore-
giony a místními akčními skupinami. 
Díky procházce po městě s průvod-
cem a výhledem z radniční věže jsme 

si o městě udělali dokonalý obraz. 
Odpoledne jsme pak každý trávili dle 
vlastního výběru ve Velkých Losinách 
– část účastníků v termálních lázních  
a část v tamějším zámku.
Třetí a zároveň poslední den jsme se 
vydali do obce Rapotín. Byť se jedná  
o obec s cca 3 300 obyvateli, její pro-
jekty a rozvoj byly vidět na každém 
kroku – rekonstruovaný sportovní are-
ál, aktuálně budovaný golfový areál, 
který má sloužit nejen členům klubu, 
školám, turistům ale i široké veřejnos-
ti. Nadále se zde dokončují význam-
né práce na protipovodňových opat-
řeních – úprava koryta řeky, stavidla, 
povodňový park apod. Za zmínku stojí 
také svazková škola, která je zde zříze-
na mikroregionem Svazek obcí údolí 

Desné. Po obědě v tamějším kultur-
ním domě (s kapacitou hlavního sálu 
až 356 míst) jsme vyrazili do posled-
ní obce naší cesty – Hrabové. Nejvíce 
účastníky zaujala malá hvězdárna ve 
věži evangelického kostela a obec-
ní palírna ovocných destilátů. Kromě 
toho také sběrný dvůr a prozatím ne-
zkolaudovaný komunitní dům pro se-
niory. Na závěr jsme navštívili místní 
školku, především pak její venkovní 
učebnu.
Po třech dnech plných inspirace  
a příkladů dobré praxe jsme se vrátili 
domů. Každý z účastníků si s sebou do 
své obce jistě odnesl zajímavý nápad, 
který by chtěl zrealizovat. Věříme, že 
příští rok se exkurze opět uskuteční  
a my se jí budeme moci zúčastnit.
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SPOLUPRÁCE S MAS NENÍ JEN O ZÍSKÁVÁNÍ 
DOTACÍ, ŘÍKÁ PETR TOMŠÍČEK Z FARMY  
TOMŠÍČKOVI
Pan Petr Tomšíček spolu s manželkou Martinou provozují v obci Neubuz rodinnou farmu. Ve své prodejně nabízí 
především výrobky z vlastní produkce, jejichž vysokou kvalitu znají nejen místní, ale dokazují to i získaná oceně-
ní. Od letošního listopadu navíc spustili nový e-shop, kde si můžete objednat ze širokého sortimentu produktů  
a nechat si je poslat až domů.
Od kdy v soukromém zemědělství 
podnikáte a na jaké oblasti se pře-
devším soustředíte?
Začali jsme v roce 2002. Stádečko ovcí 
později doplnilo pár krav. Teprve ne-
dávno, před pěti lety, zvítězila myš-
lenka a touha vyrábět vlastní výrobky, 
které by přinášely radost nejen nám, 
ale i spokojeným zákazníkům. Začalo 
to zpracováním ovoce z vlastních sadů 
na BIO jablečný mošt, pokračuje výro-
bou kozích sýrů a možná přijde něco 
dalšího.....
Patříte mezi dlouhodobé partnery 
MAS. Kolik žádostí o dotaci jste na 
MAS doposud podali a kolik z nich 
bylo úspěšných?
S MAS opravdu spolupracujeme té-
měř od jejich začátků a je pravda, že 
s její pomocí jsme mohli zrealizovat 

projekty, na které bychom jinak nedo-
sáhli. Pokud správně počítám, projek-
ty byly tři, všechny úspěšné.
Poslední dotaci jste získali na Ná-
kup traktoru. Bylo pro Vás její získá-
ní nezbytné k dalšímu fungování? 
Jak byste postupovali v případě, že 
by Vaše žádost byla zamítnuta – re-
alizovali byste projekt i z vlastních 
zdrojů?
Dnešní doba je plná změn, které naši 
práci ovlivňují, ať už třeba klimatic-
kých nebo technologických. Náš prv-
ní moderní traktor, který po prvních 
šesti letech vystřídal starý Zetor, byl 
už na hraně svých možností a byl čas 
jej vyměnit. Dotace přes MAS nám po-
mohla o pár let zkrátit jeho výměnu  
a umožnila zrychlit a zefektivnit práci 
na farmě. 
Jak vnímáte roli MAS VAS v rozvoji 
venkova (např. při podpoře země-
dělců a drobných podnikatelů)?
Myslím, že MAS VAS má v našem re-
gionu nenahraditelné postavení při 
podpoře malých podnikatelů. Přináší 
do regionu peníze z dotačních pro-
gramů, díky nimž mohou i malí pod-
nikatelé obměnit staré stroje nebo 
získat moderní technologie pro svoje 
podnikání, na které by jinak jen stěží 

mohli dosáhnout. 

Pokud bychom nyní nebrali v potaz 
výše zmiňované dotace, je zde i jiná 
oblast, ve které je pro Vás spoluprá-
ce s MAS VAS přínosná?
Ano, není to jen získávání dotací. MAS 
VAS působí i jako poradce, koordiná-
tor a pořadatel při všemožném míst-
ním kulturním dění v regionu, ať už 
to je třeba dnes již tradiční Svatomar-
tinský trh, podpora a propagace míst-
ních výrobců a služeb nebo zprostřed-
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kovatel setkání a exkurzí za inspirací 
a zkušenostmi do jiných regionů ČR  
i Slovenska.
Jaké jsou vaše plány do budoucna  
v rozvoji farmy?
Snažíme se udržet kvalitu našich vý-
robků, ale také je zdokonalovat, 
zlepšovat a získávat další spokojené 
zákazníky, kteří se k nám budou rádi 
vracet. Další plány určitě jsou, zvláště 
když nejstarší syn studuje na Mende-
lově univerzitě v Brně zemědělství, ale 
raději zatím zůstanou doma pod po-
kličkou.
Co byste závěrem vzkázal občanům 
mikroregionů Vizovicka a Slušovic-
ka a čtenářům našeho zpravodaje?

Když jsme v polovině roku 2018 ote-
vírali naši faremní prodejnu, byl jsem 
velmi potěšen a rád, že nás místní 
podporují, chodí nakupovat, někdy 
jen na kus řeči zeptat se jak to jde... 
Připadal jsem si jako v Rakousku, kde 
tradice nebyla přetržena čtyřiceti lety 
komunismu, kde jsem jim tu soudrž-
nost a podporu místním výrobcům na 
dědině někdy až tiše záviděl. A teď v 
této nelehké době, která nám přináší 
mnoho nečekaného, obtíže, překážky, 
které jsme neznali, je o to důležitější  
v podpoře neustat. Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří se starají o nemocné, 
vyučují naše děti na dálku, ale i těm, 
kteří nezapomněli na místní a lokální 
výrobce a prodejce a podporují je.

MALOTŘÍDKA NA VESNICI? PROČ NE?!
Do našeho projektu místního akč-
ního plánu s názvem „Naše škola – 
naše radost II“ financovaného MŠMT  
z Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání  je zapojeno 21 školských 
zařízení. Jde o školy mateřské, smí-
šená zařízení MŠ a ZŠ, základní školy 
malotřídní a 4 úplné. Některé z ma-
lotřídních vesnických škol každým ro-
kem balancují na hranici udržitelnosti 
kvůli nedostatku dětí. Mezi veřejností 
však již naštěstí pomalu začíná vzrůs-
tat povědomí o výhodách vesnických 
malotřídních škol. 
Co znamená malotřídní? V této škole 
se vzdělávají děti ze dvou či více roční-
ků společně. Někteří rodiče mají před-
stavu, že takovéto vzdělávání je méně 
kvalitní, než vzdělávání v klasické ško-
le a že děti odchází dále nepřipraveny. 
Děti v takovýchto malých vesnických 
školách jsou vzdělávány v klidné, čas-

to až rodinné atmosféře, s menším 
počtem dětí, což umožňuje respek-
tování individuálních potřeb každého 
dítěte a to je velkým plusem zejména 
pro děti se specifickými vzdělávacími 
potřebami.  Nezřídka zde učí pedago-
gové, kteří mají k místu i osobní vztah, 
znají se s rodiči a o každém dítěti mají 
dobrý přehled. Děti jsou tak pro uči-
tele čitelnější. Mohou snáze reago-
vat i na drobné změny v náladách či 
chování dětí a lépe pracovat s celým 
třídním kolektivem. Další výhodou ta-
kovéto formy vzdělávání je budování 
větší samostatnosti a tolerance dětí 
mezi sebou. Je dobré si uvědomit, že 
na spojování dětí různých ročníků jsou 
založeny i dnes tolik vyhledávané ško-
ly se vzděláváním formou alternativ-
ních směrů. „Jsem připravena se svý-
mi kolegyněmi využívat specifických 
forem výuky a promyšlené a připra-

vené střídání aktivit, využívání didak-
tických pomůcek, interaktivní tabule, 
a počítačových výukových progra-
mů pro samostatnou práci dětí. Péče  
o nejen o slabší děti nad rámec výuky 
je u nás běžnou praxí. Máme radost 
z toho, když se nám společně podaří 
zvládnout a překonat problémy dětí  
z různých oblastí“, říká Mgr. Petra Vý-
chopňová, ředitelka ZŠ Neubuz.
Bohužel je smutnou realitou, že ven-
kovské školy bojují o své přežití. Při-
tom tyto školy jsou nedílnou součástí 
kulturního života obce. Podporují ven-
kovskou komunitu jako vzácné spole-
čenství a vytváří příležitost ke zkva-
litnění mezigeneračního soužití. 
Přispívají k udržení místních tradic, 
zvyků, kulturních a společenských 
akcí. „Při naší škole funguje také škola 
komunitní, která zajišťuje mimo jiné 
cvičení pro různé věkové skupiny, vý-
uku anglického jazyka a další aktivity“, 
dodává paní ředitelka. 
Hlavní příčinou problémů malotříd-
ních škol je nedostatek dětí. Kvůli 
obavám z přechodu na větší základní 
školu umisťují rodiče své děti raději 
rovnou do větších – úplných základ-
ních škol. Argumentují tím, že děti 
mají s tímto přechodem pak problém. 
Samozřejmě, každé dítě je jinak na-
stavené, jinak citlivé, jinak adaptabilní.
Tudíž může mít pak problémy spojené 
s přechodem na velkou školu, kde se 
bude pravděpodobně potýkat s větší 
anonymitou a soutěživostí.  Pokud je 
však na malé škole dítě dobře vedeno 
kvalitními pedagogy, je schopno pře-
chod úspěšně zvládnout a tato zkuše-
nost může mít velice zásadní a kladný 
význam pro jeho další vývoj. 
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NAŠE OBEC-NAŠE RADOST, ANEB TO NEJLEPŠÍ  
Z MIKROREGIONŮ
Společně se zástupci obcí z obou mikroregionů sdružených v naší MAS jsme se v neděli 13. září 2020 zúčastnili 
přehlídky mikroregionů a prožili příjemný a inspirativní den na luhačovické kolonádě.
Destinační společnost Zlínsko – Lu-
hačovicko zde uspořádala za spo-
luúčasti mikroregionů  Luhačovské 
Zálesí, Slušovicko, Vizovicko, Valašské 
Klobouky a měst Zlín, Uherský Brod  
a Bojkovice a Otrokovice setkání s ná-
zvem Naše obec – naše radost. Pre-
zentovali se zde jednak lokální produ-
centi, ale také zástupci z oblasti kultury  
a společenského života. Naši oblast za-
stupovali Pivovar Vraník, Farma Tom-
šíčkovi – obojí jsou čerstvými držiteli 
ocenění Perla zlínska za své výjimeč-
né produkty a Přírodní pečivo Staňky 
Elšíkové, jejíž dobroty můžete zakou-
pit v různých koutech naší republiky  
a dokonce i na Slovensku. Svou hu-
dební produkcí obohatila dopolední 
program dechová hudba Trnkovjan-
ka z Kašavy a slunečné odpoledne 
zpříjemnili tanečníci souboru Portáš 
z Jasenné za doprovodu cimbálovky 
Vizovský Juráš. Návštěvníci projevili  
o náš region velký zájem, o čemž 
svědčí i velké množství rozdaných 
propagačních materiálů. Zajisté je 
zaujalo i vystoupení našeho místního 

gajdoše Petra Sovjáka, doprovázené-
ho jeho družinou. Oživili přítomným 
tradice našeho kraje nejen muzikou, 
ale i výkladem k historii a podobě 
valašského kroje. Atmosféra celého 
dne byla velmi příjemná a srdečná. 
Jsme rádi za možnost podílet se na 

rozvoji našeho území a spolupracovat  
s partou nadšenců, jakými bezespo-
ru jsou nejen samotní představitelé 
obcí, ale i členové jejich rodin. Velmi 
nás těší také to, že můžeme pomoci 
svojí činností lokálním producentům, 
zemědělcům, živnostníkům i firmám.
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MAS PODPORUJE MÍSTNÍ EKONOMIKU – 
VIZOVICKO A SLUŠOVICKO SOBĚ!
Regiony sobě, neboli nová iniciativa Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR, díky které může mnoho malých pro-
ducentů, řemeslníků nebo majitelů restaurací získat nové 
zákazníky a znovu se tak vrátit k normálu po koronavirové 
krizi. Také naše MAS Vizovicko a Slušovicko se zapojila do 
této kampaně. Prvním krokem bylo vytvoření informační-
ho plakátu VIZOVICKO A SLUŠOVICKO SOBĚ, který tento 
projekt prezentuje na webových stránkách, facebookovém 
i instagramovém profilu a byl také distribuován do všech 
obcí MAS.
Hlavním výstupem je potom vznik webové stránky  
www.regionysobe.cz  (pro naši MAS slouží unikátní odkaz 
www.regionysobe.cz/masvas), která mapuje, propaguje  
a propojuje místní producenty s veřejností. Základem je in-

teraktivní mapa, kde si zákazník vybere území, které jej zajímá.  
V detailu pak nalezne konkrétní nabídky, základní infor-
mace o produktech, odkaz a kontakty. Prostřednictvím 
webu je také možné koupit voucher na jednotlivé výrobky 
či služby.
Cílem je motivovat občany k zájmu o svůj region a nastar-
tovat lokální ekonomiku. Díky webu má veřejnost možnost 
se lépe zorientovat v nabídce našich regionálních produ-
centů a svým nákupem je podpořit. Vznikne zároveň data-
báze toho nejkvalitnějšího, co nám Vizovicko a Slušovicko 
nabízí. Web může také dobře posloužit při plánování do-
volené nebo víkendového pobytu. 
Máte-li zájem o propagaci ozvěte se nám na  
info@masvas.cz, a my vás na web zdarma přidáme.



16|MAS Vizovicko a Slušovicko 

KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev.

www.masvas.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili

naši stabilitu a soběstačnost!

Nabídněte své 
přebytky, pokud máte 
více, než spotřebujete. 
Pronajměte přes léto 
horní patro vašeho 
domu nebo nabídněte 
výpěstky ze zahrádky. 
Máte-li čas, staňte se 
dobrovolníky. Nebo 
sledujte poptávky po 
brigádách místních 
firem, zemědělců, 
spolků a institucí.

Přemýšlejte na škále: 
vyrobeno v naší obci 
– v našem regionu 
– v našem kraji – 
v naší zemi – na 
našem kontinentu. 
Až to bude možné, 
dopřejte si v blízké 
restauraci pořádný 
oběd, navštivte 
regionální muzeum či 
sportoviště. Nákupem 
lokálních produktů 
a služeb podpoříte 
zaměstnanost 
a ekonomickou 
prosperitu v regionu!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! 

Pátrejte a objevujte, 
co všechno se 
u nás v regionu 
vyrábí, nabízí 
a koná. Zajeďte si 
do okolních obcí, 
prozkoumejte 
internet. Pestrost 
nabídky vás překvapí 
a poznáte spoustu 
báječných lidí.

Pozvěte své známé na 
dovolenou do našeho 
regionu a připravte 
jim plán, co všechno 
mohou poznat 
a zažít. Nakupte 
dárky od lokálních 
výrobců, řemeslníků, 
zemědělců či 
poskytovatelů 
služeb. Sdílejte na 
sociálních sítích vše, 
co se v regionu vyrábí, 
nabízí či koná. 

Podpořte
region
finančně

Poznejte lépe 
svůj region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

Propagujte
region

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

VIZOVICKO A
SLUŠOVICKO SOBĚ!


