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Vážení spoluobčané, vážení přátelé venkova. 
Mnohé z Vás informujeme maily, při osobních setkáních nebo díky vstřícnosti obcí a místních zpravodajů. Každoročně se snažíme také o vydání několika čísel 
našeho vlastního zpravodaje. Dovolte, abychom Vás na těchto stránkách krátce seznámili s aktivitami Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko zvláště v druhé 
polovině roku 2013. 
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 nakonec 16. Na konci roku 2013 jsme vyhlásili poslední 7. výzvu, její administrace bude pokračovat v roce 2014. Z oblasti 
neziskového sektoru se nám stále hlásí nejvíce zájemců a projektů, a my bohužel, podobně jako v minulosti, můžeme pomoci jen některým.  
Důležité jsou pro nás projekty spolupráce, u kterých se nám daří jak inspirovat tak realizovat mnoho zajímavých aktivit. U některých, kde jsme nebyli úspěšní se 
daří alespoň propojovat místní aktivity a aktéry, kteří pak často spolu nadále zůstávají v kontaktu nebo realizují dílčí části neúspěšných projektů. Dokončili jsme 
projekt kompostérů do každé rodiny, kterého se zúčastnilo 11 obcí a jehož odezva je velmi pozitivní. Pokračujeme v přípravě strategického dokumentu na nové 
plánovací období a stále posilujeme spolupráci a partnerství do dalších oblastí. Dokončili jsme úspěšně projekt stáže pro mladé, který nejen vytváří prostředí pro 
zlepšení úspěchu mladých na trhu práce, ale také pomáchá zodpovědnosti všech aktérů s doprovázením nových zaměstnanců na začátku jejich pracovního 
života. 
Nové plánovací období EU na roky 2014 – 2020 je již za dveřmi. V ČR se pracuje na přípravě operačních programů, jednotného metodického prostředí a na 
Dohodě o spolupráci. Čekají se politická rozhodnutí o výši alokací pro jednotlivé oblasti a také volby do Evropského parlamentu. 
V podzimních měsících jsme dokončili změnu právní formy MAS na obecně prospěšnou společnost.  
Vážení a milí přátelé, zachovejme přízeň našemu venkovu a spolupracujme na jeho rozvoji. MASky jsou tu pro Vás.  

Tým MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 

Sedmá výzva k předkládání 

projektů 

 V rámci 20. kola příjmu žádostí                   

z Programu rozvoje venkova ČR budou 

dočerpány zbylé finanční prostředky, 

které MAS VaS zůstaly na realizaci místní 

rozvojové strategie. Časový harmonogram 

výzvy bude následující: 

 vyhlášení výzvy 20. 12. 2013 

 školení žadatelů 3. 1. 2014  

 příjem žádostí od 10. 1. 2014 do  

31. 1. 2014 do 12 hod. 

Při předkládání projektů je potřeba se 

domluvit na konkrétním dnu a čase, 

administrace žádosti trvá přibližně 80 min. 

Seznam vyhlášených Fichí – opatření: 

1. Udržitelný rozvoj venkova 

4. Rozvoj drobného podnikání 

Všechny důležité informace naleznete na 

stránkách www.masvas.cz 

Rozhovor s Petrem Tomšíčkem 

Zemědělství v České republice již dlouhá 
staletí netvoří největší podíl na HDP ani 
na zaměstnanosti. Avšak pro některé lidi 
může být důležitým zdrojem příjmů. 
Proto je také jednou z FICHÍ MAS VaS 
Moderní zemědělství. Jedním ze 
zemědělců, který prostřednictvím MAS 
VaS získal dotaci, je i Petr Tomšíček 
z Neubuze, kterého jsme se zeptali na 
následující otázky. 
 

 

Proč jste se rozhodl podnikat v 

zemědělství? 

Na začátku to byla snaha vytvořit zdravé 

prostředí pro těžce nemocného syna, pro 

kterého byl pobyt mezi zvířaty a na 

čerstvém vzduchu, po měsících 

strávených v nemocnici, tou největší 

radostí. Potom to bylo také dědictví po 

předcích a v neposlední řadě také 

nadšení, které mě neopustilo dodnes. 

Co chováte a pěstujete? 

Zabýváme se chovem ovcí masného 

plemene Suffolk. Produkujeme jednak 

plemenné beránky a jehničky do dalších 

chovů a také jehňata na maso. Máme 

ovocný sad, kde pěstujeme jabloně, 

hrušky, trnky, oskeruše. Všechna naše 

produkce má certifikát BIO.   

Využil jste možnosti dotace na nové 

stroje. Jak dlouho jste psal žádost             

o dotaci? 

Myslím, že mi to zabralo cca 5 hodin.  

Jak probíhala kontrola ze SZIF?  

Po ohlášení kontroly ze strany SZIF 

Olomouc bylo nutné připravit veškeré 

podklady k žádosti a k nakoupeným 

strojům, které při kontrole pánové se 

SZIFu opravdu pečlivě prostudovali. 

Potom následovala fyzická kontrola 

nakoupených strojů na farmě a podpis 

zápisu z této kontroly.  

Byl celý proces získání dotace obtížný? 

Při první informativní schůzce na MAS 

VaS mi připadal úspěch  získání této 

dotace jako nereálný. Ale s odstupem 

času, potom kdy do toho začnete trošku 

lépe vidět a rozumět, to hodnotím velmi 

kladně. Pokud chcete dosáhnout na 

evropské peníze, musíte proto něco 

udělat.   

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 

Především bych chtěl navýšit základní 

stádo ovcí na cca 50 ks, šlechtěním zvýšit 

jeho kvalitu, což je ale, jak mnozí 

chovatelé ví, běh na dlouhou trať.           

A potom je tady myšlenka umět 

zpracovat svoji vlastní produkci ovoce, 

kterou bychom měli začít naplňovat 

nákupem technologie pro jeho 

zpracování – vaření marmelád a džemů   

a výrobou moštů a sirupů, které bychom 

rádi nabídli jako produkty z naší farmy. 

Myslíte, že některé z Vašich dětí 

hospodářství převezmou? 

To je jistě přání každého, kdo hospodaří, 

aby měl komu hospodářství předat.         

U nás je to daleko, děti chodí ještě do 

základní školy. Doma se snažíme 

používat i při vaření potraviny z vlastní 

produkce a ukazovat dětem rozdíl mezi 

těmi ze supermarketu. Což už především 

ti starší chápou, i když ví, že za každou 

takovou potravinou je víc dřiny, než 

projet s košíkem supermarket. Snažíme 

se o to, aby k hospodaření měly kladný 

vztah, věděly, jak se co dělá, kde co 

roste, že bez práce nejsou koláče. 

Zapojujeme je do života na farmě, aby se 

dílo podařilo, a snažíme se tím také 

posilovat rodinné vztahy. Doufám, že 

v každém z dětí zůstane kousek tohoto 

odkazu, který se jim snažíme 

s manželkou předat.   

http://www.masvas.cz/
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Svatomartinský trh 

Frgály, sýry, uzeniny, svatomartinské 

víno a mnoho dalšího si mohli vychutnat 

účastníci již třetího ročníku 

Svatomartinského trhu ve Vizovicích. 

Akce vzniklá za přispění MAS Vizovicko    

a Slušovicko, města Vizovice                      

a Ministerstva zemědělství ČR se 

uskutečnila v sobotu 9. listopadu od 8 do 

12 hodin a přilákala ke stánkům na 

vizovickém náměstí mnoho návštěvníků. 

V 10 hodin přijel na koni sv. Martin, po 

jehož přivítání panem starostou Ing. 

Romanem Persunem se přítomní 

dozvěděli více o tradici Svatomartinských 

hodů. Následovalo žehnání vína, kterého 

se letos zhostil pan farář Mgr. Emil 

Matušů ze Slušovic. 

Mimo jiné zde promluvil i ředitel Místní 

akční skupiny Mgr. Petr Žůrek, který        

k akci řekl: „Svatomartinský trh a akce 

jemu podobné vidím jako ideální způsob 

pro prezentaci venkova. Za tři roky, které 

tento trh spolupořádáme, 

zaznamenáváme zvyšující se zájem o 

regionální produkty a tradice                     

s venkovem spojené, což nás spolu          

s pozitivními reakcemi od návštěvníků 

motivuje k další činnosti“. 

V průběhu celého dopoledne 

zpříjemňovalo atmosféru vystoupení 

gajdoše z Neubuze a zejména k radosti 

dětí přispěla možnost fotografování se 

sv. Martinem a jeho koněm. 

Na závěr byli všichni návštěvníci pozváni 

do restaurace „Café Retro Vizovice“, 

která si pro tento den připravila husí 

speciality. 

 

Noví členové MAS 

V průběhu roku 2013 se řady Místní 

akční skupiny rozšířily o 12 nových členů. 

Tito se jednotlivě prezentovali na 

zasedáních Valné hromady, při kterých 

byli následně přijati. Členská základna 

nyní čítá 57 členů z toho je 20 obcí. 

 

Seznam nových členů: 

 Martin Kašpárek, Trnava 

 Vladimír Sluštík, Kašava 

 SDH Bratřejov 

 SDH Vizovice 

 Roman Pavelka, Kašava 

 SDH Veselá 

 Arborea Březová, s.r.o 

 39. Přední hlídka Royal Rangers 

v Kašavě 

 Komunitní škola Kašava 

 Ochotnický spolek Kašava, o.s 

 SDH Březová 

 Kosmopolitní občanské sdružení 

hudebníků 

Operační program Zaměstnanost 

V listopadu 2013 představilo MPSV ČR 

zatím poslední verzi operačního 

programu Zaměstnanost 2014 – 2020. 

Další verze programu by měla být 

zpracována v lednu 2014. Cílem 

navrhovaného OP je zajištění efektivního 

trhu práce pro zajištění udržitelné 

a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR 

a zároveň snižování sociálního vyloučení 

s důrazem na začleňování 

znevýhodněných resp. ohrožených 

skupin obyvatelstva do trhu práce. 

S ohledem na způsobilost výdajů 

financovaných z Evropského sociálního 

fondu podporuje Operační program 

Zaměstnanost (OPZ) intervence 

nehmotného charakteru. 

Struktura prioritních os OP 

Zaměstnanost je následující:  

PO 1  Podpora zaměstnanosti            

a adaptability pracovní osy 

Daná prioritní osa se zejména zaměří na 

zvýšení zaměstnanosti podpořených 

osob prostřednictvím realizace nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci 

opatření na podporu snížení rozdílů 

v postavení žen a mužů na trhu práce, na 

zvyšování znalostí, dovedností                     

a schopností zaměstnanců                           

a konkurenceschopnosti firem a 

podniků. Dále se zaměří na realizaci 

cílených opatření na podporu 

zaměstnanosti mládeže. 

PO 2  Sociální začleňování a boj 

s chudobou 

Tato prioritní osa je zaměřena na zvýšení 

uplatnitelnosti osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu 

práce, na rozvoj sociálních, zdravotních 

služeb, služeb pro rodiny a děti, na 

podporu sociálního podnikání a na 

podporu rozvojových strategií řízených 

na místní úrovni zaměřených na prevenci 

a řešení problémů v oblasti sociálního 

začleňování. 

PO 3  Sociální inovace a mezinárodní 

spolupráce 

Prioritní osa 3 se zaměřuje na sociální 

inovace a mezinárodní spolupráci 

v oblastech přístupu k zaměstnání pro 

uchazeče a neaktivní osoby včetně 

místních iniciativ zaměstnanosti 

a mobility pracovní síly a aktivního 

začleňování zejména s cílem zvýšení 

zaměstnanosti. Dále se zde jedná i o 

zvyšování efektivity veřejné správy. 

PO 4  Efektivní veřejná správa 

Daná prioritní osa je zaměřena na 

zvýšení efektivity a transparentnosti 

veřejné správy, snížení administrativní 

zátěže a zefektivnění řízení lidských 

zdrojů ve veřejné správě. 

PO 5  Technická pomoc 

V rámci prioritní osy Technická pomoc 

budou financovány zejména akce na 

podporu řízení, kontroly, monitorování, 

hodnocení a publicity OP Zaměstnanost. 

 

Předpokládá se, že OP Zaměstnanost 

bude předložen vládě ke schválení do 

konce měsíce března 2014 před 

oficiálním předložením Evropské komisi 

a zahájením formálního vyjednávání. 

Změna právní formy MAS Vizovicko 

a Slušovicko v roce 2013 

Již v roce 2012, kdy jsme začali 

připravovat strategii rozvoje pro budoucí 

plánovací období, jsme se začali také 

intenzivně zabývat změnou právní formy. 

Nejvhodnější se nám jevila forma obecně 

prospěšné společnosti, u které jsme také 

měli informace, že se pro občanská 

sdružení připravuje zákon o změně 

právní formy, který jsme později také 

využili (zák. 68/2013 Sb., účinný od 

1.4.2013). Vzhledem k očekávanému 

novému občanskému zákoníku (od 

1.1.2014) bylo zřejmé, že musíme 

připravit řešení, které by co nejlépe 

umožnilo pokračování činnosti MAS, pro 

kterou byla založena. S přípravou změny 
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právní formy také vznikly některé nové 

struktury uvnitř MAS, především správní 

rada a pozice ředitele, který je nově 

statutárním orgánem. Navržené změny 

mají zlepšit vnitřní chod a zvýšit úroveň 

transparentnosti, rovného přístupu, 

kontroly a oddělení výkonné části od 

rozhodovací (řídících, kontrolních             

a monitorovacích struktur). 
Na Valné hromadě dne 23. 4. 2013 byly 

projednány změny a navrženy osoby do 

nově formovaných rad. První jednání 

správní rady se uskutečnilo 10. 9. 2013, 

podobně jako jednání Dozorčí rady MAS 

(vyčkávali jsme na doplňující informace 

ke změně právní formy od našich 

nadřízených orgánů). Zakladateli MAS 

Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. se 

z rozhodnutí této Valné hromady staly 

oba členské mikroregiony, které sdružují 

takřka všechny obce a tím i reprezentují 

téměř všechny občany. Zakladateli tedy 

jsou Dobrovolný svazek obcí – 

Mikroregion Slušovicko a Mikroregion 

Vizovice. 

Dne 5. 11. 2013 Krajský soud v Brně 

schválil založení MAS Vizovicko                 

a Slušovicko, o.p.s. a zároveň 

transformoval některé stávající orgány. 

Po vyřízení všech formalit byla svolána 

první Valná hromada na 17. 12. 2013.  

Nový název a sídlo společnosti: 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice 

IČ: 270 56 660 

Veškeré závazky a pohledávky zůstávají 

beze změny, vč. historie MAS 

Projekty spolupráce v roce 2013 

Naše MAS pravidelně vyhledává náměty 

na projekty, které mohou být přínosem a 

obohacením pro naše občany a území. 

Každoročně administrujeme několik 

projektů, které lze charakterizovat jako 

projekty spolupráce nebo vedoucí 

k integraci (integrované projekty). 

Hlavním operačním programem je pro 

nás Program rozvoje venkova 2007 – 

2013 a jeho osa 4.2.1, která významně 

podporuje spolupráci mezi MAS v ČR i se 

zahraničím. 

V roce 2013 byla podána Žádost o 

proplacení projektu Trnková stezka 2 a 

bylo realizováno její třetí pokračování 

nazvané „Od Trnkové stezky k Jižnímu 

Valašsku“. Dalším připravovaným 

projektem spolupráce měl být projekt 

„Valašský folklórní rok“, který však nebyl 

Hodnotitelskou komisí vybrán k podpoře. 

 

Trnková stezka 2 

V tomto roce byla podána Žádost             

o proplacení k projektu „Trnková stezka 

2, aneb Trnky kam se podíváš!“ Tento 

projekt byl pokračováním již ukončené 

„Trnkové stezky“ a byl zaměřen 

na zefektivnění a zkvalitnění cestovního 

ruchu předchozího projektu. Díky 

projektu byla zkvalitněna a rozšířena 

webová prezentace, realizoval se tzv. 

„Trnkový den“ a vytvořily se „Trnkové 

pasy“ a „Cyklopointy“ (speciálně 

vybavená cyklistická a turistická místa 

regionu). 

Na projektu spolupracovaly MAS VaS, 

Luhačovské Zálesí, o.p.s. a Místní akční 

skupina Ploština.  

Celkové výdaje projektu: 1 213 000,- Kč 

Dotace: 1 093 300,- Kč 

 

 

Od Trnkové stezky k Jižnímu 

Valašsku (Trnková stezka 3) 

Trnková stezka 3 se stala pokračováním 

Trnkové stezky 2 a na její realizaci se 

podílely MAS VaS, Luhačovské Zálesí, 

o.p.s., MAS Ploština a MAS 

Hornolidečska, o.s.  

 

 
 

V rámci projektu proběhla od února do 

května roku 2013 fotosoutěž s názvem 

„Poznej krásy Jižního Valašska.“ 

Fotosoutěž byla rozdělena do 4 kategorií 

s názvy: Historie a příroda, Kulturní 

tradice, Nová média, Fotomaraton. 

Do fotosoutěže se zapojilo mnoho 

zájemců, kteří přes internetový portál 

Jižního Valašska zaslali více než 100 

fotografií. O tom, kdo získá hodnotné 

odměny v jednotlivých kategoriích, 

rozhodla komise složená ze členů MAS.  

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v rámci 

„Společenského večera Jižního 

Valašska“, který se uskutečnil v sobotu 

11. 5. 2013 ve vizovické sokolovně. Pro 

více než stovku návštěvníků, kterou 

tvořili jak výherci fotosoutěže, zástupci 

MAS, tak i široká veřejnost, byl připraven 

bohatý program s řadou vystoupení. 

K poslechu a tanci zahrála skupina Kolíci, 

která se všem velmi líbila.  

Náklady na pořádání fotosoutěže: 

50 000,- Kč 

Celkové výdaje projektu: 2 155 160,- Kč 

Dotace:  1 876 644,- Kč 

Podání Žádosti o proplacení je prozatím 

stanoveno na 30. 6. 2014. 

 

 

Valašský folklórní rok 

V průběhu roku 2013 se připravoval také 

projekt spolupráce s názvem „Valašský 

folklórní rok“, na kterém spolupracovala 

naše MAS s MAS Rožnovsko. Projekt 

spočíval v obnově valašských krojů, které 

jsou pro tuto oblast tradiční. Do projektu 

se rozhodlo zapojit 20 obcí či spolků 

a bylo zamýšleno pořídit např. cca 70 

krojů pro naše území.  

Plánovanou součástí projektu měly být 

také i tzv. měkké akce, které by 

zdůraznily valašské tradice a na kterých 

by byly kroje předvedeny. Mezi tyto akce 

patřilo: představení krojů v rámci 

festivalů v roce 2014, společné 

požehnání v Rožnově pod Radhoštěm, 

realizace Společenského večera 

Valašského folklórního roku aj.  

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 

2 596 500,- Kč, přičemž dotace by činila 

2 327 850,- Kč. Tento projekt byl podán 

ke schválení, avšak Hodnoticí komise 

PRV se rozhodla tento projekt 

nepodpořit. 

Poděkování 

Vážení přátelé MASky,  

v roce 2013 s námi také spolupracovalo 

mnoho dobrovolníků, členů výborů a 

komisí. Všem upřímně děkujeme a 

těšíme se na další spolupráci. 


