Zpravodaj MAS 1 /2012
Vážení a milí občané,
přinášíme vám další vydání Zpravodaje Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. Naleznete v něm zprávy, přehledné tabulky, informace o projektech a především
nové podněty. Program rozvoje venkova, ze kterého čerpáme finanční prostředky, byl plánován na roky 2007 – 2013 a můžeme říci, že se blíží v dnešní podobě ke svému konci. V novém plánovacím období se předpokládá více prioritních os (nyní 4 a bude jich až 6), ale také posílení metody LEADER, založené na místním partnerství
a rozhodování „z dola“. Jsme rádi, že tento evropský program je vnímán pozitivně. Přehled úspěšných projektů na našem území jistě mile překvapí mnohé z vás. Místní
akční skupiny se ale již připravují na další plánovací období 2014 – 2020, které může být pro venkov velkou příležitostí. Součástí naší přípravy je tvorba nových strategií
a komplexního projektového rámce pro rozvoj Vizovicka a Slušovicka. Podle Evropské komise by další rozvoj měl být více záležitostí místních komunit a prostorem daleko
širšího zapojení všech místních aktérů. Chceme se v dalším období zvláště zaměřit na rozvoj obcí, na neziskovky, zemědělce a podnikatele, prevenci rizik a na ochranu
a kvalitu životního prostředí. 
Petr Žůrek

MAS se stala paní Mgr. Mirka Šonová, vedoucí Centra
pro rodinu Vizovice. Byl přijat návrh na rozšíření počtu
členů programového výboru z pěti na sedm. Novými
členy se stali zástupkyně SHD Neubuz paní Ing. Renata
Zábojníková a starosta města Slušovice a zároveň zástupce
mikroregionou Slušovicko pan Ing. Petr Hradecký. Novým
členem Výběrové komise se stal starosta obce Veselá
pan Daniel Juřík. Všem členům programového výboru
a výběrové komise přejeme mnoho úspěchů v jejich práci.
				Petr Žůrek

5. VÝZVA
k předkládání projektů do PRV
byla vyhlášena

Noví členové MAS

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko vyhlásila
v pondělí 23. dubna 2012 již 5. výzvu k předkládání
žádostí o dotaci. Předpokládaná alokovaná částka pro
naši 5. výzvu, která je součástí 16. kola příjmu žádostí
do Programu rozvoje venkva činí 3 841 192,- Kč. Před
podáním samotných projektů proběhlo školení, na kterém byli potenciální žadatelé seznámeni s metodou
LEADER a aktuálními požadavky předkládání projektů
v souladu s Pravidly. Veškeré potřebné informace a nejen o dotacích naleznete na internetových stránkách
http: //www.masvas.cz/.
Seznam vyhlášených Fichí:
1. Udržitelný rozvoj venkova
2. Kvalita života a služeb
3. Moderní zemědělství
4. Rozvoj drobného podnikání
5. Kulturní dědictví

Řady členské základny MAS byly rozšířeny o pět
nových členů. Valná hromada byla s těmito změnami
seznámena dne 5. dubna 2012 při jednání v Trnavě, kde
se také noví členové krátce prezentovali.
O členství požádali:
• Michaela Bičová, Březová
• Ing. Štěpán Macek, Lutonina
• Pavel Kamenčák, Bratřejov
• Dušan Matůšů, Slušovice
• SDH Neubuz
Současný počet členů se zvýšil na 46. Nejvýznamnější podíl mají obce, kterých je celkem 20, dále jsou
to neziskovky v počtu 11, zemědělců je 8, podnika
telů 7. Významný se nám jeví růst členů podnikajících
v zemědělství.

Volnočasový areál v Ostratě

Hlavními zájemci jsou už pravidelně obce, neziskovky,
podnikatelé a zemědělci.

Valná hromada Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na svém jednání v Trnavě dne 5. 4. 2012 přijala
žádost místopředsedkyně paní Blanky Lisovské, která byla
zástupkyní Junáka Slušovice, na odstoupení z vedení.
Děkujeme jí za vykonanou práci a přejeme mnoho zdraví
a úspěchů na nové pozici. Novou místopředsedkyní

Vybudování volnočasové dřevostavby v obci Ostrata
je dalším úspěšným projektem našeho regionu. Jejího
slavnostního otevření se zúčastnili místní občané a starostové okolních obcí, přijela také delegace ze Slovenska.
Projekt byl realizován v projektové výzvě Místní akční
skupiny Vizovicko a Slušovicko.
Obec Ostrata úspěšně čerpá z různých dotací. Z Programu rozvoje venkova se podařilo už několik projektů.
Volnočasová dřevostavba v hodnotě téměř 850 tis. korun
pojme až 70 sedících návštěvníků jak v hlavní místnosti
tak na terasách. Starosta obce, pan Karel Krátký, nám
řekl: „Tento projekt je významný pro všechny generace.

Z jednání Valné hromady v Trnavě

S členy MAS jednáme o dalším rozvoji

Změny ve vedení MAS

Volnočasovou dřevostavbu na Ostratě otevřeli
společně starosta obce pan Karel Krátký a ředitel
Regionálního odboru SZIF pan Ing. Lubomír Faltýnek
Očekáváme několikanásobné zvýšení účasti na aktivitách
v našem volnočasovém a sportovním areálu. Všechny
zájemce samozřejmě zveme na návštěvu.“
Otevření se zúčastnil také pan Ing. Lubomír Faltýnek,
ředitel Regionálního odboru Státního zemědělského
intervenčního fondu v Olomouci, který administruje
a kontroluje tuto dotační oblast. Hovořil s účastníky
o rozvoji venkova a podpoře zemědělství. „Jsem potěšen příjemným prostředím a nabídkou, kterou taková
volnočasová dřevostavba přinese menší obci. Podpora
života na venkově je naším programem i cílem.“
Projektové výzvy Místních akčních skupin probíhají
jednou až třikrát ročně. Největší zájem už tradičně projevují starostové obcí, neziskovky, podnikatelé a zemědělci.

Projekty spolupráce
Obnovme prameny střední Moravy
V tomto projektu spolupráce s MAS Hříběcí Hory (se
sídlem v Těšánkách na Kroměřížsku – na Gruntu Galatík),
bude realizováno celkem čtyřicet jedna dílčích projektů
obnovy. Z toho na našem území Vizovicka a Slušovicka
bude zrevitalizováno 29 pramenů, studánek, studní
a také minerálních pramenů. Tyto místní zdroje vody
jsou osvěžujícím krajinným a společenským prvkem,
přidávají hodnotu místu a obohacují krajinu. Péčí
o taková místa posilujeme vztah k vodě jako jednomu
z významných zdrojů života. Vybraná místa pro realizaci
projektu mají pro své okolí nebo region přírodní a často
i historický význam. Cílem projektu je záchrana a obnova
těchto zdrojů života, kvalitní údržba okolí vodních toků,
zkvalitnění údržby nejbližších veřejných ploch uvnitř
obcí a rozšíření udržovaných ploch ve volné krajině.
Během přípravy tohoto rozsáhlého projektu se nám
nevyhnula problematika „Změny místa realizace“, která
se týkala dvou obcí. O jednu požádala obec Lhotsko, se
změnou realizace do obce Ostrata a o studánku Jožina
z Bažin ve Vizovicích, se změnou realizace na zahradu
Farního sboru v Jasenné. Slavnostní otevírání farní
„Studny“ v Jasenné zpestří svým vystoupením dne 2. září
2012 velmi oblíbený „Hradišťan“.
Naše spolupráce s koordinační MAS Hříběcí Hory
přispěje ke vzájemnému obohacení a propojí obě
venkovská území střední Moravy. V rámci tohoto pro-
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Zprávy od členů MAS
jektu se budou zároveň realizovat další společné akce.
Uspořádáme například společné otevírání studánek, dále
chceme poděkovat za dar vody při žehnání studánek
a proběhne společná ekumenická modlitba. Dále připravujeme turistické a cyklistické putování po historických
pramenech střední Moravy. Ve Zdounkách se uskuteční
závěrečný seminář s výměnou zkušeností. Bude vydáno
DVD o obnově pramenů a společná turistická mapa
s vyznačením těchto pramenů obou MAS.
Trnková stezka 2 aneb Trnky, kam se podíváš
je našim dalším společným dílem – projektem. Realizujeme jej spolu s MAS Ploština (sídlí ve Vysokém Poli)
a MAS Luhačovské Zálesí (sídlí v Pozlovicích). Úspěšně
pokračujeme v druhé etapě, kde se rozšíří naše území
o „Trnkové cyklopointy“. Naším záměrem je propojovat
zajímavá místa Jižního Valašska a dát možnost objevovat a odkrývat skvosty naší vlasti a zvláště regionu
ve kterém žijeme.
Mezi produkty Trnkové stezky patří:
• Web Trnkové stezky
(www.trnkovastezka.cz, www.jiznivalassko.cz)
• Katalog Trnková stezka
• Mapa Trnkové stezky
• Trnkové CykloPointy
• Trnkový pas
• Trnkový den
• Trnkový balíček
Všechny novinky a zajímavosti sledujte především
na webu, který je stále aktualizován.
Projekt obnovy přírodních vyhlídek
Připravili jsme také projekt spolupráce jehož tématem
jsou „vyhlídky“. Společný název je „Očami po krajině –
Očima po krajině“ a chceme ho realizovat v rámci
mezinárodní spolupráce se slovenskou MAS Malohont.
Na území Vizovicka a Slušovicka chceme upravit a obnovit
celkem osm přírodních vyhlídek. Projekt bude v červnu
obhajován na Ministerstvu zemědělství ČR a jeho šance
na úspěch je asi 60 %. O dalším vývoji budete informování.

Místní rozvoj metodou LEADER
Zkratka „LEADER“ znamená „Liaison entre les actions
economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje
venkova“. Leader je jednou z iniciativ podporovaných
Evropskou unií pro rozvoj venkova. Finanční příspěvek
pro LEADER se poskytuje z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu.
Program LEADER klade důraz na zapojení a spolupráci
místních aktérů, protože jedině ti dobře znají slabé
a silné stránky dané oblasti. Na Vizovicku a Slušovicku
to byli zvláště představitelé obou mikroregionů, kteří
vzali tuto myšlenku za svou a přivedli k ní některé další
členy z oblasti neziskovek, podnikání a zemědělství.
Jeho cílem je motivovat a podporovat místní subjekty
tak, aby uvažovaly o dlouhodobých perspektivách svého regionu. K nejdůležitějším prvkům programu patří
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integrované strategie rozvoje a důraz na spolupráci.
Příprava a realizace je založena na partnerství místních
subjektů ze všech sektorů.
LEADER je určen k financování projektů místních
neziskových i komerčních subjektů ve venkovských
oblastech, účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit
místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život
atd. společným postupem.
Místní společenství a partnerství občanů veřejné
správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí
společně organizace zvané Místní akční skupiny (MAS).
Na území ČR existuje v současné době více než 150 MAS,
v Evropě existuje asi 2 300 těchto skupin, které nazýváme
LAG tedy „Local action group“. Tyto skupiny navzájem
spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova.
Marie Poláchová

Výměna zkušeností v praxi
Jedním ze znaků metody LEADER, kterou pracuje
a kterou rozvíjí MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s., je
vzájemná výměna dobré praxe mezi jednotlivými MAS
v České republice.
Ve středu 12. února 2012 nás navštívili zástupci
MAS Karlštejnsko, o.s., kteří absolvovali pracovní cestu
s tímto cílem. Srovnávací destinací bylo tentokrát naše
Valašsko, Vizovice a MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s.
a MAS Karlštejnsko, o.s.. Témat k výměně zkušeností bylo
mnoho. Od podmínek činnosti MAS, práce a vzdělávání
managementu MAS, které ovlivňuje přemíra byrokracie
obsažená v pravidlech Programu rozvoje venkova, přes
finanční management, kulturní a sociální rozvoj regionů
MAS až po možnosti tvorby společných projektů vzájemné
spolupráce mezi MAS.
S místopředsedou představenstva MAS Karlštejnsko,
panem Radomírem Hanačíkem, jsme se shodli na tématech možných společných projektů. Jedním z nich může
být projekt „Ochutnejme naše kraje“.
Společným výstupem projektu by měla být kuchařka krajových receptů a workshopy se zaměřením na jejich přípravu.
Nyní hledáme společně třetího partnera pro projekt,
aby byl obsahově i krajově pestrý. Není vyloučeno, že
partnerem bude některá ze zahraničních MAS.

Rozhovor s ředitelkou
Nemocnice Milosrdných bratří
ve Vizovicích
Požádali jsme o krátký rozhovor paní ředitelku
MUDr. Zdislavu Tělupilovou. Právě v tyto dny se obnovou fasády nemocnice realizuje stavebně technická
část jednoho z projektů z loňské výzvy MAS. Obyvatelé
a návštěvníci Vizovic si všimnou pouze lešení na budově
nemocnice.
Můžete nám krátce představit sebe a Nemocnici
Milosrdných bratří ve Vizovicích?
Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích je malou
církevní nemocnicí, kterou založila hraběnka Marie
Antonie z Blümegen (manželka majitele vizovického
panství) v r. 1781. Tehdy povolala první čtyři řádové bratry
(kněz, lékárník a 2 chirurgové), aby poskytovali útočiště
nemocným a chudým a sloužili bohoslužby v zámecké
kapli. Nemocnice se postupně rozvíjela a měnila podle
potřeb doby. Po 40-leté přestávce z období komunismu
obnovili milosrdní bratři svou činnost v r. 1993, v r. 1996
se podařilo mimosoudní cestou převést budovu zpět
na řád. Tím mohly vedle zdravotnické činnosti započat
i potřebné rekonstrukce. V současné době nemocnice
poskytuje 65 lůžek v Léčebně dlouhodobě nemocných,
interní ambulanci sloužící též jako neoficiální lékařská
pohotovost, hematologickou a biochemickou laboratoř, rentgenové a ultrazvukové pracoviště, rehabilitaci
a ozonoterapii. Na místo ředitele a primáře nemocnice
jsem se dostala nešťastnou náhodou jako zástupce
MUDr. Jiřího Flégla po jeho tragickém úmrtí při cykloturistice dne 30. 4. 2005.
Jaké jsou hlavní úkoly nemocnice a co by bylo třeba
ještě v nemocnici nabídnout?
Poskytovat všem pacientům odbornou léčebnou
a ošetřovatelskou péči, ale v duchu zakladatele řádu
sv. Jana z Boha vnímat a uspokojovat též duševní
a duchovní potřeby našich pacientů, aby odcházeli
„poléčeni na duchu i na těle“, jak se s vděčností
mnozí pacienti s námi loučí. Mnozí lékaři i příbuzní
našich pacientů se na nás obracejí s důvěrou, že
celkovou mobilizací a zvláště rehabilitací v rámci

Nemocnice Milosrdných bratří je v tyto dny pod lešením, realizujeme zde jeden z projektů MAS
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Přehled realizovaných projektů MAS VaS v letech 2009 - 2011
1. výzva/říjen 2009 žadatel

název projektu

Výše dotace v Kč

Obec Podkopná Lhota

Rekonstrukce centrální
části obce

357 750 Kč

Obec Zádveřice-Raková

Oprava místní
komunikace

384 759 Kč

Obec Dešná

Rekonstrukce veřejného
osvětlení

395 222 Kč

Obec Trnava

Dětské hřiště

448 509 Kč

Obec Hvozdná

Oprava komunikací

479 661 Kč

Obec Neubuz

Bezdrátový rozhlas

454 977 Kč

2. výzva/červen 2010 žadatel

název projektu

Dotek, o.p.s.

Zimní zahrada

540 000 Kč

AGRODELTA, s.r.o.

Zlepšení Welfare v chovu
telat a zvýšení kapacity
skladování kejdy

400 000 Kč

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Sušárna ovoce

390 399 Kč

SDH Bratřejov

Zkvalitnění vybavení

190 350 Kč

Mikroregion Slušovicko

Technická výbava pro lepší
propagaci

206 820 Kč

3. výzva/říjen 2010 žadatel

název projektu

Obec Ostrata

Volnočaová dřevostavba
pro spol. a kulturní využití

432 000 Kč

Obec Jasenná

Odvodnění komunikace

394 398 Kč

4. výzva/říjen 2011 žadatel

název projektu

Obec Lutonina

Stavební úpravy kulturního
domu

376 378 Kč

Obec Lhotsko

Digitální a bezdrátový
rozhlas

212 130 Kč

Českomor. provincie Hospitál.
řádu sv. Jana z Boha

Revitalizace uliční fasády,
1. etapa

500 346 Kč

Obec Bratřejov

Rekonstrukce místní
komunikace

447 212 Kč

Ezop rekl. agentura

Rozšíření tiskového provozu o ekologické zařízení

299 999 Kč

Obec Všemina

Všemina – chodník podél
silnice

421 135 Kč

Obec Veselá

Obnova kulturního zařízení
Veselanka

429 131 Kč

Obec Ublo

Oprava místní komunikace

218 099 Kč

Obec Ublo

Pořízení sociálního zařízení

139 349 Kč

SK Vizovice

Technické vybavení pro SK
Vizovice

127 965 Kč

Výše dotace v Kč

Nová komunikace na Chrámečném
je těsně před dokončením

Výše dotace v Kč
Lutonina provedla rozsáhlé stavební úpravy
v Kulturním domě

Výše dotace v Kč

Obnovená komunikace v obci Ublo

Doporučená výše dotace
1. výzva

2 485 240 Kč

2. výzva

1 727 569 Kč

3. výzva

826 398 Kč

4. výzva

3 171 744 Kč
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komplexního léčení zlepšíme kvalitu jejich postupně
stárnoucích a nemohoucích pacientů a rodinných
příslušníků. Další možnosti rozvoje činnosti v této
oblasti jsou ale za hranicí našich současných finančních možností...
Uspěli jste v žádosti o dotaci přes MAS. S jakým
projektem?
Budova 230 let stará má sice dobré základy, ale než
se skončí jedna rekonstrukce, vyvstanou další problémy
a potřeby. Budova trpí těsnou blízkostí silnice I. třídy, proto
po více než 10-ti letech je potřeba provést rekonstrukci
fasády včetně sanace mokrého zdiva. Obojí chceme
řešit s přispěním evropských dotací prostřednictvím
MAS Vizovicko-Slušovicko.
Představme si nemocnici v roce 2020. Jak ji vidíte?
Starobylá budova má své kouzlo, ale i omezení. Kdybych se chtěla přenést do říše snů, pracovali bychom
ve stabilním ekonomickém prostředí s dobře fungujícím zdravotnictvím a navazující rozvinutou sociální
službou. Pacientům bychom mohli nabídnout větší
komfort, zaměstnancům prostředky usnadňující fyzicky
i psychicky náročnou práci. Uspokojivý cíl pak nevidím
v nejlepších přístrojích a neexistujících zázračných pilulkách na zdraví, ale abychom v dobrých vzájemných
vztazích a spolupráci mohli nabízet duševní a duchovní
bohatství a tím doplňovali a uzdravovali to, na co ani
nejvyspělejší technika nestačí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
dobrého Vám, celému kolektivu
a všem návštěvníkům a klientům nemocnice.

Otevření zimní zahrady v Doteku
něco zajímavého, co vás zaujme. Samotným nákupem
přispějete na chod prodejny.“
Můžete zde nakoupit: Dárkové předměty – Umělecké předměty –Výrobky chráněných dílen – Oblečení
a doplňky – Knihy – Keramiku a sklo – Ošetřovatelskou
kosmetiku – Antidekubitní polohovací pomůcky. Výtěžek
z prodeje putuje na nákup kompenzačních pomůcek pro
terénní činnost organizace a další činnosti Dotek, o.p.s.
Součástí obchůdku je poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek pro seniory a imobilní osoby.
V obchůdku je poskytováno bezplatné poradenství
v oblasti domácí péče.
Více informací o Doteku a jeho činnosti naleznete
na webových stránkách www.pecovatelstvi-dotek.cz

Velký dětský den 30. června zabaví děti
i dospělé na Všemině

Zimní zahrada v Doteku
Dotek o.p.s. se může pochlubit projektem nové „Zimní
zahrady“, která byla realizována díky MAS Vizovicko –
Slušovicko. Slavnostní otevírání nových prostor Doteku
dne 20. února 2012 se zúčastnila a celou akci zaštítila
ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková. Mezi přítomnými
byli i představitelé města Vizovice, starosta Ing. Roman
Persun a místostarostka Mgr. Zuzana Štalmachová.
Zimní zahrada je kouzelným a příjemným místem
k relaxaci pro všechny obyvatele – seniory Doteku.
Krásná prosvětlená místnost je vybavena speciálními
polohovacími křesly, která uživatelé určitě ocení. Prosklená část krásně propojuje vnitřní interiér s vnějším
prostorem, aniž bychom museli vyjít ven.
Paní ministryně Mgr. Alena Hanáková velmi ocenila
toto místo a spolupráci Doteku s Místní akční skupinou,
která vedla k realizaci takového projektu. Samozřejmě
využila příležitost setkání s některými obyvateli domu
a zvláště mnoho známých si chtělo užít její přítomnosti.
Kromě Zimní zahrady se konalo slavnostní otevírání
i Dobročinného obchůdku, který patří také Doteku. Paní
Radomíra Pečeňová, ředitelka Doteku, všem přítomným
vysvětlila jeho princip fungování provozu: „Je to velmi
jednoduché. Máte doma něco, co už nepotřebujete,
nebo se vám to nehodí, není to staré a poškozené? Tak
to přineste do obchůdku ve Vizovicích na Tržnici. Určitě
tím uděláte někomu radost, a možná tam naopak objevíte

Velkou předzvěstí letošních prázdnin bude v sobotu
30. června 2012 areál Activityparku Hotel Všemina.

Změny v administraci MAS
Administrace projektů přináší stále nové nároky a zvyšuje se také množství úkolů kladených na MAS. Z těchto
důvodů jsem přijali do našeho týmu novou spolupracovnici
paní Ludmilu Stopkovou. Zájem o naši práci projevují také
studenti vysokých škol. Studentka Marie Poláchová absolvuje studijní stáž právě v tyto dny. Zvětšuje se také počet
pracovních skupin. Z těchto důvodů už současná kancelář
ve třetím patře přestala dostačovat našim potřebám
a proto došlo k rozhodnutí přenést místo administrace do
přízemí budovy bývalého hotelu. Adresa MAS zůstává
stejná.

Vzpomínka na loňský dětský den
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Během bohatého dětského dne se zabaví benjamínci,
starší mládež, ale i celé rodiny. Pro všechny připravili
pořadatelé bohatý sportovně-kulturní program.
Účastníci Velkého dětského dne mohou zápolit hned
v několika soutěžích, poklid všeminské přírody rozvášní
oheň a dým historické bitvy, salvy následně vystřídá
vystoupení hudebních skupin.
„Na Velký dětský den již tradičně zveme i dětské
domovy téměř z celé ČR. Naším cílem je dětem zpříjemnit začátek prázdnin,“ zmiňuje Eva Čapková, ředitelka
Dětského domova ve Vizovicích.
Dnes již poměrně známý svátek ratolestí a rodin
na dětský svět přivedli provozovatelé Activitypark
Hotelu Všemina společně s Dětským domovem ve Vizovicích, za podpory Místní akční skupiny a mikroregionu
Slušovicko.
„Tato akce si získává přízeň a podporu, a stává se
tak nedílnou součástí kulturního kalendáře našeho
regionu,“ dodává Miroslav Válek, předseda mikroregionu Slušovicko.
Pořadatelé nyní dokončují program, sledujte webové strany www.vsemina.cz, kde náplň dětského dne
na Všemině brzy odhalí.

Tento Zpravodaj byl připraven za laskavého
přispění autorů článků a s využitím některých
fotografií z obecních nebo jiných volně dostupných fotogalerií. Příspěvky nejsou honorovány.
Zpravodaj lze volně šířit. Jeho financování
je podpořeno z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a Ministerstvem
zemědělství ČR.

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko

