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ROKORDNÍ POČET PROJEKTŮ V 6. VÝZVĚ PRV
Od 15. 3. 2021 do 12. 4. 2021 probíhal příjem žádostí do šesté výzvy MAS v PRV. Alokace činila 7 277 155 Kč a projekty mohly být podávány do Fiche 1 - Investice do rostlinné
a živočišné výroby, Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh, Fiche 3 - Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů, Fiche 4 - Nezemědělské činnosti a Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Celkem bylo přijato 44 projektů.
Na základě provedeného hodnocení bylo vybráno k podpoře 35 projektů s celkovou výší požadované dotace 7,1 mil. Kč.

6. VÝZVA

Název projektu

Číslo Fiche

Dotace Kč

Nákup stroje pro výrobu a zkvalitnění krmiva

1

180 000

Nákup zemědělské techniky pro farmu ve Vizovicích

1

200 900

Porízení zemedelské techniky pro hospodárství.

1

299 400

Nákup obraceče píce

1

165 000

Přepravník

1

175 000

Modernizace farmy

1

255 000

Pořízení vleku za traktor.

1

288 000

nákup potravinářské techniky

2

62 500

Vybavení pro tesařské práce

4

69 750

Nákup vysokozdvižného vozíku pro manipulaci se
zbožím ve skladu

4

135 000

Nákup ekologického tiskového stroje HP Latex 700

4

215 946

Nákup vybavení pro občerstvení Na Ranči

4

224 091

Zastřešení terasy u Restaurace SUD Slušovice.

4

670 500

Pořízení odsávacího systému s briketovacím lisem

4

449 500

Nákup vrtacího stroje

4

43 380

Užitkové vozidlo na rozvoz cukrářské produkce

4

315 000

Robotizace ve výrobě nábytku

4

387 000

Technické a reprezentativní vybavení pro členy SDH
Březová

6

64 784

Nákup stejnokrojů pro členy SDH Raková

6

43 404

Nákup vybavení pro spolkovou činnost SDH Všemina

6

75 672

Nákup stejnokrojů pro členy SDH Zádveřice

6

79 965

Výbava pro spolkovou činnost Mysliveckého spolku
Všemina

6

79 956

6

75999

6

89 248

6

121 592

6

399 809

Nové vybavení pro spolkovou činnost Orla jednoty
Vizovice

Obnova technického vybavení v místní knihovně na
Březové a vybudování čtecích a klidových zón.
Nákup stejnokrojů pro členy Mysliveckého spolku
Zádveřice-Raková

Obměna nábytku a pořízení outdoorového vybavení
pro dobrovolné hasiče z Veselé.
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Název projektu

Číslo Fiche

Dotace Kč

Vybavení centra volného času - Veselá 130

6

483 532

Vybavení Komunitní centrum Neubuz

6

234 584

Nové topení - kostel Bratřejov

6

143 070

Nákup vybavení do knihovny a společenské akce

6

171 961

Nákup ozvučovací techniky v kostele sv. Vavřince ve
Vizovicích

6

139 319

Nákup osvětlovací techniky

6

279 752

Mobilní vybavení pro kulturní činnosti spolků
působících v obci Všemina

6

79 956

Výměna vnitřního zařízení Obecní knihovny v Jasenné

6

183 920

Doplnění technického vybavení spolků obce Kašava

6

234 546

MAS PODPOŘÍ PROJEKTY NA ZVYŠOVÁNÍ
BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCÍCH
Na začátku května byla vyhlášena v pořadí 9. výzva
MAS z Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekty obcí přispívající ke zvyšování bezpečnosti dopravy bylo připraveno více než 6,5 mil. Kč.
Až do konce srpna mohli žadatelé předkládat projekty zaměřené například na modernizaci a výstavbu chodníků, přechodů pro chodce, míst pro přecházení, podchodů,
lávek nebo veřejného osvětlení. Celkem byly přijaty 2 žádosti o podporu, které čeká
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a následně také věcné hodnocení.

9. VÝZVA

IROP V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021+

Integrovaný regionální operační program (IROP) bude pokračovat i v programovém období 2021-2027. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Oproti období 2014-2020 však dozná několika změn, které se projeví
také v zaměření výzev MAS. Přestože programový dokument IROP není ještě schválen, je jisté, že přibudou nová témata
podpory. Bude se jednat například o revitalizace veřejných prostranství, revitalizace a vybavení městských a obecních
muzeí, rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven nebo budování infrastruktury udržitelného cestovního ruchu. Na druhou stranu oblasti jako sociální podnikání či komunitní centra již podporovány nebudou.
V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ BUDEME MOCI PODPOROVAT NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:

Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, mosty, retardéry, semafory) vč. rekonstrukcí místních komunikací
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V
Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin

Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
Infrastruktura pro sociální služby
Revitalizace kulturních památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z VÝZEV MAS

V průběhu roku došlo k fyzické realizaci a ukončení některých projektů, které byly podpořeny z výzev Integrovaného
regionálního operačního programu nebo Programu rozvoje venkova. Aktuálně bylo prostřednictvím naší MAS schváleno cca 90 projektů za více než 35 mil. Kč (dotace). Níže se můžete seznámit s několika příklady úspěšně realizovaných
projektů.

LUDĚK SVĚTLÍK | PRV

NÁKUP SUŠÁRNY ŘEZIVA
Výsledkem projektu byl nákup komponent sušárny řeziva, která vysuší dřevo
na potřebnou vlhkost k dalšímu zpracování ve výrobě. Díky realizaci projektu
žadatel ušetří za nákup i dosušování řeziva. Kapacita sušárny je až 3m3.

Celkové výdaje: 104 300 Kč | Výše dotace: 46 935 Kč

PAVEL ČERNOCH | PRV

NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Cílem projektu byl nákup jednonápravového třístranného sklápěcího vleku,
který je vhodný především k jizdě po komunikacích. Jeho pořízením se zjednodušší a zrychlí přesun a práce při přepravě zěmědělských komodit. Napomůže
také ke zlepšení welfare chovaného skotu a jeho zdravotního stavu.

Celkové výdaje: 242 000 Kč | Výše dotace: 120 000 Kč

OBEC NEUBUZ | PRV

ŽIDLE A STOLY KOMUNITNÍ CENTRUM NEUBUZ
V rámci projektu bylo zakoupeno 100 ks židlí a 20 ks stolů, které umožní plnohodnotné využití komunitního centra. Realizací projektu vzniklo místo pro
setkávání komunity obce, ve kterém budou probíhat nejrůznější spolkové akce,
např. kurzy, semináře, přednášky.

Celkové výdaje: 492 985 Kč | Výše dotace: 394 388 Kč

OBEC JASENNÁ | IROP

JASENNÁ – BEZPEČNÁ A PŘÍSTUPNÁ OBEC PRO VŠECHNY: CHODNÍK
PODÉL SILNICE I/69, II. ETAPA
Projekt řešil výstavbu nového chodníku vedoucího podél silnice I. třídy č. 69,
která prochází obcí Jasenná, včetně nového zastávkového pruhu pro autobusy
a přechodu pro chodce. Byl vybudován nový chodník v délce 142 m.

Celkové výdaje: 3 495 972 Kč | Výše dotace: 1 999 978,14 Kč

OBEC ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ | IROP

ZÁDVEŘICE – SILNICE III/4885 - CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Hlavním cílem projektu byla výstavba nového chodníku vedoucího podél silnice III. třídy č. 4885 směrem na Rakovou. V rámci projektu bylo také realizováno
nové veřejné osvětlení a čtyři místa pro přecházení. Délka nového chodníku
činila cca 880 m.

Celkové výdaje: 10 201 529,79 Kč | Výše dotace: 2 499 805,58 Kč
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CESTA KE SCHVÁLENÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Vytvoření Strategie CLLD jsme odstartovali již v roce 2020, nicméně stěžejní
část nás čekala až letos. Naším cílem
bylo, aby se do její přípravy zapojili
všichni relevantní aktéři, kteří přispívají k rozvoji území MAS. Snažili jsme
se, aby komunita, která se bude podílet na definování rozvojových potřeb,
skládala ze zástupců veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Přičemž při získávání informací jsme se
pro každý sektor, snažili využít takové
nástroje či přístupy, které budou co
nejefektivnější.
Výchozími aktéry, kteří byli osloveni pro zjištění potřeb a potenciálu
území, byli starostové všech 21 obcí.
Pracovníci kanceláře se se zástupci
obcí setkali během osobních či online
schůzek, které jsme dokončili během
února. K identifikování problémových
a rozvojových oblastí byla také oslovena široká veřejnost prostřednictvím
online dotazníku, který byl šířen prostřednictvím sociálních sítí, webových
stránek a e-mailingem. Pro snadnější
pochopení byl přeložen do Valašštiny, což se setkalo s velkým úspěchem
a i díky tomu jsme obdrželi více než
400 odpovědí z téměř všech obcích.
Další vstupní informace pro zpracování strategie CLLD získala MAS od
zástupců podnikatelských subjektů,
pro které byl vytvořen speciální dotazník. Se zemědělskými podnikateli
probíhaly osobní či online konzultace během února až března 2021.
Vzhledem k tomu, že se strategie věnuje také tématu rozvoje cestovního

ruchu, byla jako relevantní aktér při
mapování této problematiky oslovena
Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko, která svou činností pokrývá
území MAS Vizovicko a Slušovicko.
Další skupinou, která se mohla vyjádřit
k problémům a potenciálu území byla
také mládež, pro kterou byl vytvořen
samostatný dotazník. Do tvorby byli
rovněž zapojeni aktéři z neziskového
sektoru, kteří se sešli prostřednictvím
online konference.
Návrh koncepční části strategie byl
následně prodiskutován a připomínkován při jednání focus group, která se uskutečnila 27. 5. 2021. Během
tohoto jednání probíhala diskuze zejména nad analýzou potřeb, specifickými cíli a opatřeními. Po zapracování vzešlých námětů byl dokument k
dispozici k připomínkování na webových stránkách MAS a sociálních sítí.
Během tohoto procesu jsme obdrželi
jeden podnět k doplnění, který se týkal sociálního podnikání. Finální zapojení komunity proběhlo prostřednictvím Valné hromady MAS. Dokument
byl zaslán k připomínkování všem
68 členům MAS. Během jednání Val-

né hromady, které se uskutečnilo
24. 6. 2021 byla představena finální
podoba strategie včetně průběhu jejího zpracování a zapojení jednotlivých
aktérů. Partneři neměli žádné připomínky ani náměty k doplnění a jednohlasně Strategii CLLD pro programové
období 2021 - 2027 schválili.
Následně jsme vyplnili žádost o podporu v MS2014+ a dne 30. 6. 2021
podali Strategii na Řídící orgán ke
kontrole. A podařilo se! Po jednom
drobném upravení nám dne 5. 8. 2021
přišla skvělá zpráva, že koncepční část
strategie nám byla schválena. Dalším
krokem bude příprava Programových
rámců, které budou zpracovány pro
každý program podporovaný z evropských fondů. Prostřednictvím těchto
rámců budou podporovány integrované projekty v rámci dané strategie
CLLD. V současné chvíli víme, že pro
rozvoj našeho území budeme moci
využít finančních prostředků z Integrovaného regionalního operačního
programu (IROP) a Společné zemědělské politiky (dříve PRV). Zapojení do
dalších operačních progamů (OPTAK,
OPŽP, OPZ+) je ve fázi vyjednávání.

MAS Vizovicko a Slušovicko je moderním, prosperujícím a chytrým územím, kde dochází ke skloubení života, vycházejícího z hodnot, tradic a moudrosti našich předků, se současnými trendy komunitního
a udržitelného způsobu života na venkově.
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POMÁHÁME NAŠIM MIKROREGIONŮM
ZLEPŠOVAT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V letošním roce realizujeme ve spolupráci s Mikroregionem Vizovicko a DSO-Mikroregionem Slušovicko dva
projekty, podporující ochranu životního prostředí v území. Oba projekty byly podpořeny z Operačního programu
životní prostředí a získaly 85% dotaci z celkových způsobilých výdajů.
Do projektu Mikroregionu Slušovicko s názvem “Kompos- Cílem projektu “Zlepšení separace odpadů v obcích Mikrotéry do zahrad 2”, se zapojilo 17 obcí. Jeho předmětem regionu Vizovicko” bylo podpořit zvýšení separace odpabylo pořízení 1775 ks kompostérů o objemu 1000 l a 3 ks dů a snížit tak množství směsného komunálního odpadu
separačních nádob na textil. Zapojené obce získané kom- v pěti obcích Mikroregionu Vizovicko (Bratřejov, Lutonina,
postéry následně zapůjčily svým občanům. Ty jim slouží Jasenná, Ublo, Vizovice), prostřednictvím nákupu nádob
k ukládání kompostovatelného odpadu, který díky vlivu a kontejnerů na separovaný a biologicky rozložitelné odvlhka a teploty rozkládá pomocí živých organismů jed- pady. Součástí projektu byly také drobné stavební úpravy
notlivé složky kompostu. Z organické hmoty poté vznikne sběrných hnízd v obci Bratřejov. Celkem bylo pořízeno 989
kompost - kyprá zemina, která dodává potřebné živiny do ks nádob nejrůznějších objemů od 120 l až po velkoobjepůdy. Díky zajištění kompostérů pro občany bude v území mové kontejnery 7m3.
zajištěno dostatečné množství živin v půdě.
Celkové výdaje projektu činily - 2 126 523,89 Kč
Celkové výdaje projektu činily - 5 940 687,50 Kč
Přijatá dotace činila - 1 805 802,28 Kč
Přijatá dotace činila - 5 049 584,37 Kč
Máte doma i Vy kompostér, nebo jste již využili nádoby
na třídění odpadu ve své obci? Sdílejte své poznatky na
Instagramu a přidejte hashtagy #kompostujusmas nebo
#tridimsmas. Rádi si přečteme Vaše komentáře a zkušenosti s odpadem, ať už bio či tříděným, přesdílíme na našem profilu @mas_vizovicko_slusovicko.
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MAS HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI PŘI ROZVOJI
VENKOVA, UKÁZAL VÝZKUM

Jaký mají vliv místní akční skupiny na regionální rozvoj ve Zlínském kraji? Tento výzkum provedla naše kolegyně
Edita Nezvalová ve své úspěšně obhájené diplomové práci.
Průzkum, jenž by hodnotil místní akční skupiny dle poměrů získaných dotačních prostředků do obcí, byste na národní úrovni bohužel nenalezli. Na krajské úrovni se do získání a zpracování daných informací pustila naše kolegyně, která sesbírala údaje od 110
obcí ze Zlínského kraje. Hodnotila aktivitu místních akčních skupin
z pohledu poměru získaných financí a realizovaných projektů
v obcích a zároveň také z pohledu spokojenosti obcí se spoluprací
s MAS. Zjistila také, že obce mají zájem o podávání žádostí o dotaci, přičemž nejčastějším důvodem neúspěchu je velká konkurence
a nedostatečná alokace jednotlivých dotačních programů. Ukázalo
se také, že s místními akčními skupinami spolupracují nejvíce menší obce, které nemají dostatek personálních kapacit na přípravu
projektů. Velmi nás potěšily kladné odezvy našich partnerů, a zároveň také nejlepší umístění z celkem 20 MAS
v oblasti poměru realizovaných projektů v
území.
Pokud máte zájem seznámit se s výsledky
šetření vlivu místních akčních skupin na
regionální rozvoj ve Zlínském kraji, načtěte si QR kód.

ZE ŽIVOTA DĚTÍ Z KOMÍNKU

Máme za sebou 2 roky existence našich mikrojeslí a začali jsme třetí, zatím poslední. Projekt, ze kterého jsou
mikrojesle podporovány, by měl v této podobě skončit
30. 6. 2022. Pak dojde k transformaci a zpřísnění provozních, zejména hygienických a protipožárních podmínek,
které naše prostory již nebudou splňovat. Ale zatím jedeme dál. V srpnu se s námi rozloučí všechny děti, které docházely dosud – odejdou totiž za kamarády do mateřských
škol. Na jejich místa ale nastoupí děti další. Pro ty už máme
připraveny například nové herní prvky na zahradě. Pan farář a správce farnosti byli tak hodní a dovolili nám vybudovat na farské zahradě za Komunitním centrem nový domeček, zavěšený chodník, pružinové houpadlo a od loňska
děti využívají malé pískoviště. Dále mohou děti využívat i
atrakce pořízené z Centra pro rodinu. Pro horké letní dny
jsme dětem pořídili vodní stěnu, kterou si děti ihned velice
oblíbily. Také vybavení herny stále doplňujeme a obměňu-

jeme. Kluci rádi prohání autíčka po novém barevném cestičkovém koberci, musí ale dodržovat pravidla podle dopravních značek. Holky vozí panenky v parádním kočárku
a připravovat jídlo jim mohou s novým nádobíčkem. Děti
se ale také všestranně rozvíjí pomocí rozmanitých vzdělávacích pomůcek, didaktických hraček a metodik. V době,
kdy byly pro Covid jesličky uzavřeny, naše tety se dále
vzdělávaly skrze webináře Ministerstva práce a sociálních
věcí i programy vzdělávacích agentur. Nyní jsou v plném
proudu prázdniny, ale jesličky fungují v běžném režimu.
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ZÁKLADY ROBOTIKY NA NAŠICH ŠKOLÁCH

Současné trendy ve výuce polytechnického vzdělání kladou největší důraz na výuku informatiky. V dnešní době
digitálních technologií se jedná o logický krok. Postupně se dostává do popředí takzvané informatické myšlení. Jak ale vést nejmenší děti k zájmu o programování? První kroky bývají nejčastěji realizovány prostřednictvím specializovaných robotů, které MAS Vizovicko a Slušovicko zakoupilo a v rámci projektu Naše škola – naše
radost II (financovaný z OP VVV) je bude půjčovat do mateřských a základních škol ve své působnosti.
Mezi nejčastěji používané výukové roboty patří Ozobot ta je sledovat na podložce libovolné čáry a linie. Pomocí
a Bee-bot. Jak už anglický název napovídá, Bee-bot je pro- optických senzorů rozpoznává vedoucí linii, která určuje
gramovatelná didaktická hračka ve tvaru včelky. Je primár- trasu robota. Důležitá je ale především barva čáry. Pokud
ně určena pro mateřské školy. Pomocí základních příkazů robotek „uvidí“ předem stanovenou kombinaci barev, tak
(dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza a start) mů- pomocí programovacího jazyka interpretuje barvu jako
žeme robota jednoduše naprogramovat, aby absolvoval příkaz a zachová se podle něj. Každá barva má vlastní porůzně náročné trasy. Pro vytváření tras se dají použít růz- vel – zrychlit, zpomalit, zastavit, otočit se atd. Pro základní
né kartičky s pokyny, nebo tematické podložky. K celkem programování stačí čtvrtka papíru a barevné fixy. K pokročilejšímu programování slouží tzv. ozokódy, které jsou sou12 Bee-botům jsme rovněž pořídili bohaté příslušenství.
Pod pojmem ozobot rozhodně nečekejme robotické hu- částí balení včetně tutoriálu k použití. Další rozšíření funkcí
manoidy, které známe ze sci-fi filmů jako jsou Hvězdné nabízí mobilní nebo počítačová aplikace, kde lze zadávat
války. Ozobot je malý robot na kolečkách, který se lehce nejrůznější povely. Na povrchu Ozobota se nachází řada
vejde do dlaně. Byl sestrojen pro zábavné a edukativní pro- světelných diod, které jsou taky plně programovatelné.
gramování. Za zmínku stojí, že ve vývojovém týmu bylo Ozobota pochopí i malé děti. Fixami a barevnými kódy lze
i české zastoupení. Co tedy Ozobot umí? Na první pohled i na relativně malém prostoru vykouzlit poměrně komplexse zdá být poměrně nepraktický. Základní vlastností robo- ní kombinace.

ŠKOLY ČERPALY FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA
POŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH POMŮCEK
V rámci projektu Naše škola – naše radost II měly základní a mateřské školy
možnost čerpat finanční příspěvek ve
výši 5 000 Kč na pořízení vzdělávacích pomůcek zaměřených na poly-
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technické vzdělávání. Polytechnickým
vzděláváním se rozumí výuka přírodovědně, technicky a environmentálně
založených předmětů. O nabídku byl
velký zájem a využily jí všechny školy.
Skladba požadovaných pomůcek byla
různorodá. Do našich škol poputují mikroskopy, badatelské sestavy do
přírody, glóbusy a další přírodovědné pomůcky. Dnešní výuka techniky
se neobejde bez základů robotiky
a programování. I proto školy požadovaly edukativní roboty nebo sady
pro základy programovaní. Samozřejmě se nezapomnělo na pořízení kladívek, šroubováků a dalšího nářadí pro
pracovní činnosti. Z oblasti ekologie
byly žádané například mravenčí farmy
nebo pomůcky pro venkovní výuku
a zahradničení na školních pozemcích.
Mateřské školy často volily stavebnice
jako je Seva nebo dřevěná Walachia.

Výrazný zájem byl i o Montessori pomůcky. Věříme, že pořízené pomůcky
zpestří výuku polytechniky a hlavně
pomohou dětem a žákům v jejich budoucím kariérním zaměření.

REALIZACE MAPU SE PŘESUNULA DO ON-LINE
PROSTŘEDÍ

Netradiční organizace vzdělávání v minulém školním roce nás přivedla k tomu, že jsme se více zabydleli v on-line
prostředí, což mělo bezesporu i své výhody.
Pedagogům, rodičům i dalším aktérům z území, pro kte- dické materiály. Přístup k dětem s ADHD a tipy pro práci s
ré jsme organizovali vzdělávací akce, jsme tak mohli po- nimi – to byl obsah dalšího webináře. Snad největší úspěch
skytnout vyhledávané odborníky i ze vzdálenějších koutů sklidil praktický webinář zaměřený na polytechnické vzděČR. Celkem proběhlo 11 webinářů, jejichž témata se vel- lávání, kdy si paní učitelky vlastnoručně v přímém přenosu
mi různila. Rodiče zaujal například webinář zaměřený na vyrobily z předem dodaných polotovarů tři výrobky. Propraktické tipy, jak zvládat zaměstnání, domácnost a dis- blematice inkluzivního vzdělávání byly věnovány hned tři
tanční výuku na školách, další byl věnován školní zralosti vzdělávací akce, a to pro členy Řídícího výboru, pedagogy
a připravenosti a nezklamal ani webinář o kyberbezpečnosti a asistenty pedagoga. Zkrátka nepřišli samozřejmě ani škoa navázání i udržení kontaktu s dětmi v dnešní době. Pe- láci a děti z mateřských škol. Školáci absolvovali různé predagogové mohli doplnit své znalosti a rozvíjet dovednosti ventivně vzdělávací programy od společnosti Hope4Kids
v oblasti podpory rozvoje řeči u dětí a také v oblasti grafo- a Sdružení D. Polytechnické vzdělávání zajišťuje již třetím
motoriky – k oběma webinářům obdržely účastnice i meto- rokem projekt Malá technická univerzita.

PŘÍBĚHY STARÝCH ŘEMESEL

Každý obyvatel Valašska, který jen trochu sleduje kulturní dění v našem regionu si jistě povšimnul, že během
posledního čtvrt století došlo k výraznému úbytku tradičních řemesel i rukodělných aktivit typických pro tuto
oblast.
Stalo se tak proto, že spousta lidových řemeslníků patřilo mladé generace z venkova do měst nebo mimo region.
ke starší generaci a buď už nejsou mezi námi, nebo jejich Série krátkých videodokumentů Příběhy starých řemevěk či zdravotní stav jim tuto činnost nedovoluje vykoná- sel má za účel seznámit veřejnost s původními tradicemi
vat. Nemalý podíl na tomto stavu však mají globalizační a činnostmi vázanými specificky na náš region a případtrendy i jiné kulturně estetické preference současné ge- ně ji inspirovat k podobným aktivitám (například v rámci
nerace. Je však důležité, aby i přes obecné trendy k uni- volného času). Má také motivovat k návštěvě míst, kde lze
formitě nejen v estetické rovině, nebo chování, byly jed- tyto aktivity vidět a to například muzea či skanzeny, a tím
notlivé regiony nejen naší země co nejpestřejší, protože podpořit cestovní ruch a fungování těchto institucí.
tato pestrost dává možnost dalšímu rozvoji, identifikaci První série videí, které byly vytvořeny ve spolupráci se
jednotlivce s místem, kde se narodil a omezuje také odliv Šárkou Urbanovou, jsou věnovány tradičním vánočním
zvykům a domácím pracím jako je pečení chleba nebo valašských vdolků. Další připravované dokumenty by měly
ukázat výrobu tradičních hudebních nástrojů ze dřeva, výrobu mléčných produktů, řezbářství a nebo výrobu z vlny.
Věříme, že tyto zajímavé dokumenty
rozšíří povědomí obyvatel našeho
regionu o činnostech, které byly dříve součástí běžného života.
Sledovat tato videa můžete na našem youtubovém kanále. Stačí načíst QR kód.
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PODPORA PRO ŠKOLY FORMOU TZV. ŠABLON
POKRAČUJE

Projekt Šablony III nemusíme dlouze představovat, přece jen je školy v celé republice realizují již od roku 2016.
Loni byla vyhlášena již třetí výzva, která umožňuje realizovat projekty v délce jeden až dva roky s nejzazším ukončením v červnu 2023. Naše MAS dlouhodobě s řediteli škol spolupracuje a pomáhá jim projít dotační cestou až
ke zdárnému ukončení projektu.
V této chvíli MAS spolupracuje ještě se bylo velice žádanými aktivitami vedení dotace by ve většině menších škol netřemi školami, které ukončují Šablony školních klubů zaměřených na čtenář- pokryla ani poloviční úvazek).
II v celkové výši 1,54 milionů korun. skou gramotnost, zábavnou logiku či Naše MAS bude s řediteli škol spoluKvůli omezením způsobené nemocí přírodní vědy. Bohužel kvůli nižšímu pracovat i při realizaci jejich projektů.
Covid-19 nemohly realizovat zejména rozpočtu projektu (oproti Šablonám Budeme zodpovídat dotazy, konzulProjektové dny, které jsou dětmi ve- II) nebyla příliš vysoká poptávka po tovat obsah výstupů a pomáhat při
lice oblíbené. Po projektových dnech personálních šablonách, zejména zpracování průběžných a závěrečných
(ve škole i mimo školu) byl největší o školního asistenta, chůvy či školní- zpráv o realizaci. V současné době
zájem i v žádostech o podporu Ša- ho psychologa. Z rozhovorů s ředite- konzultujeme devět projektů Šablon
blon III. Ačkoliv povinné bylo zvole- li víme, že největší zájem měli právě III v celkové výši 3,22 milionů korun
ní pouze jednoho projektového dne o aktivitu školního asistenta, ale plato- a dveře máme pro další ředitele stále
ve škole, většina škol volila mnohem vé podmínky a omezená výše úvazku otevřené.
vyšší počty těchto aktivit. Kromě toho byly největší překážkou (celková výše
Název projektu

Žadatel

Doba realizace projektu

Šablony III v MŠ Vizovice

Mateřská škola Vizovice

01/10/2020 - 30/09/2022

Šablony III v ZŠ Neubuz

Základní škola Neubuz

01/09/2020 - 31/08/2022

Základní škola Slušovice

01/09/2020 - 31/08/2022

Šablony III v MŠ Trnava

Mateřská škola Trnava

01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III pro ZŠ Vizovice

Základní škola Vizovice

01/01/2021 - 31/12/2022

Základní škola a Mateřská škola Všemina

01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III v MŠ Březová

Mateřská škola Březová

01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III v MŠ Hrobice

Mateřská škola Hrobice

01/09/2021 - 30/06/2023

Základní škola a Mateřská škola Veselá

01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III v ZŠ Slušovice

Šablony III v ZŠ a MŠ Všemina

Šablony III v ZŠ a MŠ Veselá

TVOŘÍME EDUKATIVNÍ VIDEA NA INSTAGRAMU
I my jdeme s dobou! S přicházejícím trendem videí Reels na Instagramu jsme se rozhodli tvořit a sdílet krátká edukativní videa týkající se problematiky místních akčních skupin a komunitně vedeného
místního rozvoje - CLLD. Každý týden můžete zhlédnout jedno či
dvě nová videa, ve kterých stručně shrneme dané téma. Čekají na
vás videa týkající se naší místní akční skupiny, obecná videa zaměřená na fungování MAS (metoda LEADER), problematika evropských
fondů, ale také tipy na výlety v našm regionu, představení partnerských obcí a ukázky realizovaných projektů v území.
Pokud náš Instagramový profil ještě nesledujete, najdete nás pod názvem
@mas_vizovicko_slusovicko. Máte-li zájem
zhlédnout naše již vydaná videa, stačí načíst
uvedený QR kód, který vás přesměruje na
první Reels video! Budeme se těšit na vaše
komentáře.
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PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PARTNERŮ

Na Valné hromadě partnerů MAS, která se uskutečnila 24. 6. 2021, byli přijati čtyři noví členové. Římskokatolická
farnost Hvozdná, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hvozdná a Myslivecký spolek Vrchovina
Hvozdná rozšířili řady zájmové skupiny Církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor. Obec Držková se připojila do skupiny Mikroregiony a obce.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HVOZDNÁ

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením z farnosti fryštácké. Dle katalogu kněží diecése olomoucké od Řehoře Volného, byl ve Hvozdné již roku 1480 kostel,
fara a samostatná duchovní správa. Nejstarší kostel stál dle již starého ústního
podání na kopci, kde se nachází kamenný kříž, není však o tomto kostele nikde
bližší zmínky, ani památky. Z tradovaného ústního podání byl dřevěný a vyhořel.
Druhý kostel stával na místě tehdejší farní zahrady. Hned vedle pohostinství, které bylo přebudované z bývalé školy. O tomto kostele je již zmínka ve fryštácké
farní kronice a je zaznamenáno, že byl jen dřevěný, velmi chudobný a jeho hlavní
oltář byl darem pánů z Lukova. Třetí – stávající kostel byl postaven roku 1784
a byl zasvěcen „Všem svatým“. V době postavení měl dřevěný strop, deset oken
a střechu krytou šindelem. Obec Hvozdná náležela od svého prvopočátku
k panství lukovskému. V současné době farnost Hvozdná tvoří farníci ze Hvozdné
a farníci z Ostraty – sousední obce.

MYSLIVECKÝ SPOLEK VRCHOVINA HVOZDNÁ

Myslivecká aktivita je jedním z ušlechtilých koníčků, starajících se o zvěř v příro
dě. Zájmem každého myslivce je ve své honitbě sledovat stav zvěře, zajišťo
vat krmení a samozřejmě se věnovat lovu zvěře podle všech pravidel a regulí.
Myslivecká společnost byla již od počátku v roce 1948 velmi aktivní složkou
v obci. Neměla ale vlastní základnu pro organizační a společenskou činnost.
V roce 1961 se myslivci rozhodli k vybudování myslivecké chaty a přilehlého
areálu - Lovky. V roce 1964 vznikla tradice v pořádání benátských nocí u rybní
ka, filmových festivalů, veřejných střeleckých akcí. K tomuto účelu byl dobudován celý myslivecký areál. V rámci snahy o zvětšování výměr honiteb byla v
roce 1981 sloučena honitba Hvozdná s honitbou Veselá – Klečůvka. Tak vznikla
větší členská základna, sdružení bylo aktivnější, i když organizačně náročnější.
Později se však honitby rozdělily znovu podle katastrů obcí.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU HVOZDNÁ

Zahrádkáři ve Hvozdné začali vyvíjet svoji činnost za velmi zvláštních podmínek. Stalo
se tak v r. 1978. Tehdy předseda družstva přišel s myšlenkou, že postaví ve Hvozdné
pálenici. Pálenice se začala stavět v srpnu 1978. Protože pálenici nesmělo provozovat
JZD, hledaly tehdy možnosti komu stavbu po dokončení předat. Řešení se našlo –
v září 1978 se schází v jídelně administrativní budovy ve Štípě ustavující schůze Českého ovocnářského svazu. Zahrádkářský spolek pravidelně pořádá výstavy ovoce
a zeleniny, tématické zájezdy či tzv. “Posezení pod májem” a výroční členské schůze.

OBEC DRŽKOVÁ

Obec Držková čítající přibližně 360 obyvatel
leží v samém srdci Hostýnských vrchů. Kopcovitý terén s krásnými výhledy, značené turistické a cyklistické trasy, studánky, či dochované
relikty lidové architektury ročně přilákají do
katastru obce tisíce návštěvníků. Vyhledávané
jsou rovněž početné skalní útvary, které slouží
ke cvičnému lezení. V obci je činný sbor dobrovolných hasičů, který ročně pořádá až na dvě
desítky kulturních a sportovních akcí. V Držkové se nachází rovněž Muzeum dřevěného
porculánu, které prezentuje tradiční řemesla
zpracovávající dřevo, či způsoby zpracovávání
ovoce na Valašsku.
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE DRŽKOVÁ
JANEM CHUDÁRKEM

Obec Držková sousedí s obcemi Vlčková, Kašava a Podkopná Lhota a doposud byla partnerem v Místní akční
skupině Podhostýnska, z. s. Již několik let je však tamější mateřská škola zapojena do našeho projektu MAP II
s názvem Naše škola - naše radost II. a spolupráce s obcí probíhala i v dalších projektech.
Jaká byla hlavní motivace pro vstup do MAS Vizovicko a Slušovicko? Bylo Vaše rozhodnutí jednoznačné, nebo jste
se na obci setkali s nejednotným názorem?
Nemohu říct, že by se nám v předcházející MAS (Podhostýnska) nelíbilo, to určitě ne. Jak obec, tak hlavně podnikatelé
v zemědělství realizovali za podpory MAS řadu projektů. Ale tak nějak jsme měli pocit, že spádově spíše patříme do MAS
Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS). A když to vezmu čistě z pragmatického pohledu, obce v našem nejbližším okolí, a se kterými
tvoříme také dobrovolný svazek obcí - Vlčková a Kašava, jsou do
činnosti naší nové MAS zapojeny. A upřímně v jednotě je síla.
V tomto směru jsem se v předcházející MAS cítil trochu osamocen. Z mého pohledu byl přestup zkrátka takovým logickým
krokem, a až budoucnost ukáže, jestli se naše očekávání naplní.
Co se týče rozhodování o vstupu, zde si dovolím tvrdit, že vše
proběhlo v poklidu. Netvrdím, že hlasování bylo jednohlasné,
ale čeho si na našem současném zastupitelstvu velmi cením, tak
i když rozhodování není vždy jednomyslné, tak po schválení určité
věci je vždy toto rozhodnutí respektováno a navenek poté všichni
vystupujeme jednotně. A jelikož jsem starostou již třetí období,
tak mi můžete věřit, že v tomto směru vím, o čem mluvím.
Jsme velice rádi, že jste rozšířili naši partnerskou základnu a celé území MAS. Co od partnerství s naší MAS očekáváte a je něco, co byste ve své obci chtěli změnit?
To co od partnerství s MAS VaS očekáváme není jen realizace projektů s podporou MAS. Ve velké míře očekáváme vzájemnou pomoc a spolupráci při realizaci projektů přes jiné poskytovatele. A zde již spolupráce v minulosti velmi úzce
probíhala, takže věříme, že přestupem dojde spíše k rozšíření již fungující spolupráce. Konkrétně mohu uvést pomoc při
realizaci oprav dřevěné zvonice přes Ministerstvo zemědělství s čímž nám pomohl Mgr. Žůrek, který byl ve vedení MAS
dříve a z doby nedávné to byla velká pomoc od současného vedení MAS při opravě kaple sv. Václava ze stejného dotačního titulu. A to, co bych chtěl změnit nesouvisí tak úplně s MAS VaS. Chtěl bych změnit přístup většiny lidí ke správě
věcí veřejných a ke svému okolí. Přál bych si, aby si obyvatelé nejen naší obce, ale celého regionu si uvědomili, že obec
není starosta a zastupitelstvo, ale že jsou to oni sami. To, co mi hodně vadí jsou věty typu „mohlo by se, mělo by se...“
Dle mého názoru by to mělo být spíše stylem „mám nápad, vím, jak jej realizovat, podpoříte mně?“ Kdyby to fungovalo
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tímto způsobem viděli bychom to všichni a na každém kroku. Protože častokrát odhozený papír čeká na chodníku až na
toho obecního zaměstnance aby jej uklidil, přestože před tím tam projde hromada lidí, kteří ho jakože nevidí. Uvedl jsem
jen takový jednoduchý příklad, ale myslím, že obecně platný.
Jistě plánujete v následujících letech využít možnosti získat dotace. Máte připravené projekty k realizaci a pokud
ano, prozradíte nám, které byste rádi realizovali?
Samozřejmě využít možnosti získat dotace určitě plánujeme a nápadů máme spousty. V současné době nás však nejvíce
zaměstnává příprava projektu odkanalizování obce a s tím spojená následná rekonstrukce průtahu obcí zde ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. U odkanalizování budeme v nejbližších dnech žádat o vydání stavebního povolení.
Je nám však jasné, že tyto velké projekty MAS finančně podpořit nemůže. Nicméně v našem strategickém rozvojovém
dokumentu, který máme aktuálně zpracován do roku 2025, by se určitě našla řada menších projektů, které by MAS finančně podpořit mohla, a o to budeme také usilovat. Ale abych vás moc nevystrašil, co bychom všechno chtěli, uvedu
jen část záměrů jako např.: oprava požární nádrže, realizace „Držkovské návsi“ vč. kulturního zázemí, úprava okolí Kaple
sv. Václava, vybudování zázemí na víceúčelovém hřišti, stavba tradiční sušírny ovoce.
To je spousta dobrých nápadů, takže se budeme těšit na vaše projektové záměry. Na závěr prozraďte, kam byste
nás nebo návštěvníky v obci pozval. Na co jste ve vaší obci pyšný?
Pyšný jsem na našu dědinku jako na celek, protože
i když jsem si v jedné z předcházejících odpovědí
trošku postěžoval na jakýsi nezájem některých občanů, tak jsem tím samozřejmě nemyslel všechny.
I u nás máme řadu obětavých lidiček, kteří přispěchají pomoct vždy, když vidí, že je to potřeba.
A když bych měl nějakou část obce vyzvednout, samozřejmě kromě krásné přírody, kterou tu naštěstí
máme ještě ve všech našich dědinkách, tak určitě
střed obce, kde máme pěkný parčík s posezením
pro návštěvníky obce. Dále opravenou dřevěnou
zvonici, do které jsme pořídili nový zvon sv. Marka a
opravenou kapli sv. Václava, která stojí hned naproti
zvonice. Opomenout nesmím také Muzeum dřevěného porculánu a Expozici karpatského salašnictví.
Je toho zkrátka moc a je těžké všechno vyjmenovat.
To se musí vidět. Co dodat závěrem? Věřím, že vzájemná spolupráce bude plodná nejen pro naši obec, ale že budeme
přínosem také pro všechny obce, které jsou do činnosti MAS zapojeny. Pěkně je to vidět na již fungující spolupráci, která
probíhá v rámci dobrovolného svazku obcí DKV (Držková, Kašava, Vlčková). Vždy když se v některé ze sousedních obcí
objeví něco nového, tak okamžitě jsou reakce místních s poptávkou, abychom i my tento nápad převzali a realizovali.
Vzájemná spolupráce je zkrátka, mimo jiné motivací a motorem pro realizaci nových záměrů. Tož tak.
To jste na závěr krásně shrnul. Děkujeme Vám za rozhovor a těšíme se na spolupráci!

JSME ZODPOVĚDNÁ FIRMA

I u nás v kanceláři se snažíme myslet
na planetu Zemi a vytvářet co nejméně odpadu. I přes to naše práce není
100% zero waste, a proto je třeba
myslet na správné a efektivní třídění
odpadů. Jako motivaci jsme se rozhodli zapojit do projektu Zodpovědná

firma. Jedná se o projekt podporující
vzdělávání v oblasti třídění odpadů.
Jak vyplývá již z názvu, projekt je zaměřený na firmy, kde jsou zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatelů vzděláváni v problematice třídění
odpadů nejen na pracovišti, ale také
v běžném životě. Organizátorem projektu je společnost EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která
zajišťuje sdružené plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Pro získání certifikátu
jsme podnikli řadu kroků k vylepšení
třídění odpadů v naší kanceláři. Proběhlo školení týkající se správné separace, byly zavedeny koše na tříděný odpad a u našeho nově zřízeného

sběrného místa visí taktéž informační
plakát pro případy, kdyby si někdo
z nás nebyl jistý, kam odpad správně
zařadit. Doufáme, že se nám tímto
krokem podaří zmírnit negativní dopad na životní prostředí a motivujeme
také své známé ke změně!
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UČENÍ NENÍ MUČENÍ ANEB DĚTI I DOSPĚLÉ
LZE UČIT NOVÝM VĚCEM ZÁBAVNĚ

Projekt „Dobrodružství na dosah každému je učení se“ se realizuje již téměř celý rok a bohužel také ho téměř
celou dobu doprovází omezení způsobené pandemií Covid-19. Během několika málo týdnů, kdy byly omezení
volnější, se však podařilo téměř všem organizacím zrealizovat několik zajímavých a přínosných aktivit.
Naše MAS konzultuje se zapojenými aktivity Zavádění nových metod, kdy tak pro pracovníky a dobrovolníky,
neziskovými organizacemi jejich zá- expert vzdělává dva začátečníky, jak kteří s dětmi a mládeží pracují, ale
měry a dohlíží na celou realizaci pro- učit malé děti základy němčiny nebo bohužel některé z nich nemohly být
jektu. V letošním roce jsme již podá- angličtiny. Aktivitu Tandemové vzdě- z důvodu mimořádných opatření reavali dvě Zprávy o realizaci, které mají lávání, kdy s dětmi pracují dvě osoby lizovány. Doufáme, že druhá polovina
monitorovat celkový průběh realizace na předem dané téma (motorika nebo letošního roku a rok příští bude pro
projektu a čerpání rozpočtu. Organi- čtenářská gramotnost) realizoval Orel realizaci aktivit příznivější.
zace zrealizovaly mnoho zajímavých Drnovice. Vizovjánek se zaměřil na ak- Projektu se účastní celkem 8 neziskoaktivit, přičemž každá z nich byla vel- tivitu Sdílení zkušeností s odborníkem vých organizací – soubor valašských
mi přínosná jak pro pracovníky, tak z jiné organizace se zaměřením na písní a tanců Vizovjánek, národopisný
folklorní tance, lidovou hudbu a kroje. soubor Klobučan, Junák Slavičín, Cenpro děti a mládež.
Orel Vizovice připravil zábavný Pro- Stejně tak Mládež Dolní Lhota realizo- trum pro rodinu Vizovice, Orel Drnovijektový den s názvem Hry bez hranic vala Sdílení zkušeností se zaměřením ce a Orel Vizovice, Mateřské a rodinve spolupráci s místními hasiči, Klo- na aktivizaci mládeže do zapojování né centrum BERUŠKA a Mládež Dolní
Lhota. Veškeré náklady jsou hrazeny z
bučan zase cestu za poznáním fol- místních aktivit a akcí.
klorního regionu Veselska. Pro své Od září loňského roku měly zapojené Operačního programu Výzkum, vývoj a
pracovníky si Mateřské a rodinné organizace naplánováno mnoho dal- vzdělávání.
centrum BERUŠKA zvolilo realizaci ších vzdělávacích aktivit jak pro děti,

ZAPOJILI JSME SE DO KAMPANĚ OBYČEJNÉHO
HRDINSTVÍ

Kampaň obyčejného hrdinství je projektem Ekoškoly, jehož cílem je bojovat proti klimatickým změnám, a to na
té nejnižší úrovni - u jednotlivců. Jeden
člověk sice nedokáže zvrátit rozsáhlé globální oteplování, nadprodukci
plastů či zvětšování množství odpadu ve světě. Když se ale spojí více než
15 000 lidí, jako tomu bylo v letošním
roce, mohou společně alespoň ulevit naší Zemi. Kampaň lidem ukazuje,
že je jednoduché začít u sebe. Každý
z nás má určitou moc, kterou může
využít ve prospěch životního prostředí. Letos v květnu jsme se rozhodli
motivovat nejen sami sebe, ale také
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vás - občany Vizovicka a Slušovicka.
V rámci kampaně jsme se společně
účastnili všech devíti výzev - zasadili jsme rostliny, omezili konzumaci
masa, snížili jsme spotřebu vody, zastavili jsme letákovou epidemii a co
nejvíce jsme trávili času venku! K naší
výzvě se připojila nejen ZŠ Neubuz,
ale také naši rodinní příslušníci, známí
a přátelé.
Dbát o udržitelný rozvoj a přívětivé životní prostředí však není pouze otázkou jednoho týdne, tato akce
má přesah i do běžného života a díky
Kampani jsme zjistili, že můžeme
spoustu svých každodenních rutin

upravit tak, aby byly více ekologičtější
a udržitelnější. Přeci jen není třeba na
každý nákup využívat neustále nové
igelitové tašky a sáčky. Občas můžeme auto vyměnit za kolo a nevytvářet
emise. Bezmasá jídla si našly v našem
jídelníčku pravidelné místo. Díky těmto malým krokům můžeme společně
pomoci Zemi, omezit tvorbu emisí
a žít “zelenějším” způsobem života.
I přes to, že Kampaň již skončila, se
k nám můžete přidat! Zkuste některou
z výzev Kampaně a uvidíte, že je velmi
lehké přejít na ekologickou variantu.
Všechny zveřejněné výzvy naleznete
na našem Instagramu i Facebooku.

STUDENTI ZJISTILI, JAK FUNGUJÍ MASKY

Jako každý rok se studenti třetího ročníku Obchodní akademie Zlín hlásí na odborné praxe. Výjimkou není ani kancelář
MAS. Se studenty má naše MAS již několikaleté zkušenosti, proto se nebránila spolupráci ani letos. A abychom toho
neměli málo, přijali jsme na praxi mimo dva studenty Obchodní akademie také studentku vysoké školy. Během stáže
získali informace o fungování a financování MAS, seznámili se s právě realizovanými projekty, na kterých měli možnost
spolupracovat nebo vyrazili do terénu, kde zjistili jak probíhá fyzická kontrola projektu. Jejich posledním úkolem bylo
zodpovědět nám několik otázek.
Proč jste si vybrali na praxi naši MAS?
Kuba: Já osobně jsem se chtěl dozvědět něco o tom, jak se rozdělují dotace, které projekty a akce MAS pořádá, něco
nového o místě, kde bydlím.
Monča: Já si zvolila MAS Vizovicko a Slušovicko, protože jsem o ní slyšela už dříve, a také protože zde pracuje i moje
sestra. Na základě toho, co jsem od ní slyšela, mě tahle práce zajímala a chtěla jsem se o ní dozvědět více.
Čemu jste se během praxe věnovali?
Kuba: Na praxi jsme se dostali k různým věcem, ke kterým bychom se jako studenti nikdy nedostali, jako třeba k vkládání
článků na webové stránky MAS, seznámení s mailingem s větším počtem adresátů, k vytváření plakátů na různé vzdělávací akce nebo k seznámení s projektovým cyklem získání dotace z fondů Evropské unie. Také jsme se dostali k dalším
zajímavým úkolům, které se týkaly oboru, který studujeme. Jeden den jsme také fotili fotky, které bylo potřeba doplnit
do učebních materiálů o Valašsku určeném pro učitele základních škol.
Monča: Potěšilo mě, že nám pracovníci MAS ukázali jak se pracuje s dotacemi - od samotného podání žádosti, přes
výběr projektu až k žádosti o platbu a kontrole u žadatele. Jednou jsme vyrazili do Kašavy a Trnavy, kde jsme se účastnili
kontroly projektu zemědělského podnikatele z Programu rozvoje venkova. Na místě kontroloři Státního zemědělského
intervenčního fondu (tzv. SZIF) kontrolovali, zda sedí všechny sériová čísla na pořízeném stroji, a zda je vše zapsáno v
účetní knize, tak, jak má, aby mohla být dotace žadateli proplacena.
Jak Vaši praxi hodnotíte? Byli jste spokojeni?
Kuba: Z mé strany to byla velice zajímavé praxe, kde jsem se dozvěděl mnoho nových informacích, které mi určitě poslouží v budoucím povolání.
Monča: Mě osobně se nejvíc líbilo, že jsme se seznámili s věcmi, s kterými se jinde, než v MAS nesetkáme a mohli si vyzkoušet, jaké je to pracovat v organizaci takového druhu. Za takovou zkušenost jsem velice ráda a doufám, že se o MAS
všeobecně bude více mluvit a vědět.

POMÁHÁME OBCÍM SE ZPRACOVÁNÍM PLÁNU
ROZVOJE SPORTU

V květnu byl vyhlášen dotační program Národní sportovní agentury (NSA) „Rozvoj místních sportovišť a zázemí –
Kabina“, jenž je zaměřený na modernizaci nebo výstavbu
zázemí pro organizovaný sport v obcích do 3 000 obyvatel.
Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je také Plán
rozvoje sportu. V souvislosti s tím se ukázalo, že velká část
obcí tímto dokumentem nedisponuje, přestože od roku
2018 mají povinnost jej zhotovit.
Co je Plán rozvoje sportu? Plán podpory sportu je střednědobý strategický dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které

v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním
spojených aktivit ve prospěch (obce, města) a kvality života
občanů. Plán by měl obsahovat základní zásady, kterými
se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat
základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory
sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na
podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce.
V případě zájmu o zpracování Plánu rozvoje sportu se
neváhejte obrátit na kancelář MAS.
MAS Vizovicko a Slušovicko | 15

PŘÍBĚH JEDNÉ SÁZKY ANEB VZPOMÍNKA NA
PAVOLA ADAMCA

Na podzim loňského roku jsme se rozloučili s jednou
z významných osobností města Vizovice - mistrem dráteníkem Pavolem Adamcem. Stal se další obětí podzimní
koronavirové epidemie a jakožto jeden z posledních významných řemeslníků Vizovicka bude v kulturním prostředí Vizovic výrazně chybět. Byl nepřehlédnutelnou osobou
na všech kulturních akcích, kterých se účastnil, a to nejen
svými vyjímečnými výrobky, ale také svým vystupováním
a srdečným humorem. “Protože jsem v posledních dvaceti
letech byl jeho častým společníkem na různých řemeslných
a uměleckých setkáních, usoudil jsem, že by si, vzhledem

k své vyjímečnosti zasloužil i něco více než vzpomínku na
jeho poslední výstavě”, říká Petr Hába.
Právě proto byla společnými silami a za finanční podpory města Vizovice a MAS Vizovicko a Slušovicko vytvořena brožura, která prezentuje průřez jeho dílem od začátků
jeho činnosti až po jeho skon. V publikaci jsou ukázky jeho
nejzajímavějších i nejnápaditějších výtvorů, spolu s několika příběhy z jeho života a jeho biografie. Věříme, že tato
maličkost přispěje k památce a hlavně připomenutí tohoto vyjímečného řemeslníka a potěší oko každého znalce
umění.

SETKÁNÍ NA STŘELNICI ALIAS STAROSTOVO
ŽEBÍRKO

Ve čtvrtek 1. července proběhla tradiční akce pod názvem Starostovo žebírko. Jednalo se o neformální setkání
starostů z území MAS a pracovníků naší kanceláře.
Akce opět probíhala na střelnici v Pozděchově pod zášti- polední program se nesl v neformálním duchu, přesto statou starosty Bratřejova, pana Richarda Zichy. Pro všechny rostové probírali i pracovní témata, jako právě realizované
zúčastněné byl připravený doslova nabitý program. Každý projekty, aktuální dotační příležitosti či možnosti spolupráměl možnost vyzkoušení střelby hned z několika zbraní. ce. Prostě jak se říká starosta pracuje 24 hodin denně, 7 dní
Na terč se střílelo z malorážní pistole nebo z útočné pušky v týdnu, 365 dní v roce. Pevně věříme, že všichni zúčastnění
jednotlivými ranami. Na druhém stanovišti se střílelo bro- si pobyt na střelnici maximálně užili. Velké poděkování pakovnicí na letící hliněné holuby. Jednalo se o střeleckou tří panu starostovi Zichovi, který zajistil střelecký program
disciplínu zvanou TRAP. Dopolední program byl ukončen i výborné občerstvení.
obědem, na který se podávalo žebírko přímo z udírny. Od-
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LETNÍ KEMPY NA VIZOVICKU A SLUŠOVICKU

Naše MAS se zařadila mezi úspěšné
žadatele výzvy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pod
názvem Letní kempy 2021. Výzva
byla zaměřena na vyrovnání nerovností ve vzdělání a socializaci žáků
základních škol způsobených distanční formou výuky. Výše dotace na
veškeré uznatelné náklady spojené

s pořádáním příměstského tábora
činila 100 %. Pobyt byl pro všechny
účastníky zcela zdarma. Program letních kempů nebyl jen o doučování
zameškaného učiva, ale taky o budování kolektivu, sportování a dalších
populárně naučných aktivitách. Mezi
nejoblíbenější aktivity patřily návštěva
ZOO Lešná, farmy Tomšíčkovi, koupa-

liště Duha V Pozlovicích nebo stezka
odvahy a spaní ve škole.
MAS ve spolupráci s ZŠ Slušovice, ZŠ
Neubuz, ZŠ Dolní Lhota, Orlem Vizovice, Centrem pro rodinu Vizovice
a Editou Nezvalovou uspořádala celkem sedm příměstských táborů pro
cca 140 dětí.
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ZÚČASTNILI JSME SE SETKÁNÍ PLATFORMY PRO
VENKOVSKOU MLÁDEŽ

V polovině prázdnin jsme se zúčastnili třídenního pracovního workshopu pod názvem Leader-kemp. Akce proběhla v Koutech na Vysočině a byla prvním osobním setkáním členů Platformy pro venkovskou mládež pod
Národní sítí MAS.
Tato platforma vznikla na jaře letošního roku a osobnímu Téma podpory mládeže v regionu není příliš rozšířeno.
setkání předcházela řada online videokonferencí. Na těch- Platforma pro venkovskou mládež se stále ještě formuje
to online setkání jsme byli rovněž přítomni. Jak už název do ucelené podoby. MAS Vizovicko a Slušovicko ale není
platformy napovídá, tématem Leader-kempu byla podpo- v této oblasti pozadu. Téma mládeže je nám blízké, a delra mládeže v regionech. Během tří dnů jsme s kolegy z růz- ší dobu na něm pracujeme. V blízké době bychom chtěli
ných částí republiky absolvovali řadu přednášek, worksho- uspořádat setkání zástupců aktivní mládeže, a pobavit se o
pů a diskusí, které mají směřovat k vytvoření „Prohlášení možnostech jejich podpory a zapojení do rozvoje regionu.
Leader-kemp 2021“. Tak je nazvaný dokument, který má Druhou myšlenkou je vytvoření vzdělávacího programu
shrnout závěry celé akce. Momentálně se pracuje na finál- nejen pro mladé, kteří by se chtěli více zapojit do veřejních úpravách. Za zmínku stojí rozhodně koncepty mlá- ného (kulturního) dění, ale neví kde začít. Pokud Vás toto
dežnických parlamentů nebo work-kempů. Kromě nabité- téma zajímá, sledujte naše webové stránky nebo sociální
ho programu měli účastníci možnost poznat nové kolegy, sítě. Již brzy budou další informace.
nebo se zapojit do večerní neformální zábavy.

CO SE UDÁLO V NAŠICH OBCÍCH
OBEC NEUBUZ

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
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OBEC BRATŘEJOV

PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ KE KULTURNÍMU DOMU

OBEC VESELÁ

REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKU A SMÍŠENÉ CYKLOSTEZKY V OBCI VESELÁ

OBEC PODKOPNÁ LHOTA

VYHLEDÁNÍ A PRŮZKUM ZDROJE PODZEMNÍCH VOD
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