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MAS ROZDĚLILA VÍCE NEŽ 5 MILIONŮ KORUN
NA ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

V rámci 9. výzvy MAS v IROP byly podpořeny 2 projekty, které úspěšně prošly hodncením
ze strany MAS a také závěrečnou kontrolou Centra pro regionální rozvoj. Na projekt města Vizovice poputuje téměř tři miliony korun na rekonstrukci chodníku v ulici Slušovská.
V Jasenné bude zrekonstruována komunikace pro pěší v délce 258 m a obec na tento projekt získá dotaci převyšující dva miliony korun. Oba projekty budou dokončeny v příštím roce.
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POSLEDNÍ VÝZVA MAS V IROP

Od 12. 11. do 15. 12. mohli oprávnění žadatelé podávat žádosti o dotaci do 10. výzvy MAS
Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy III. Jednalo se o poslední výzvu MAS
v IROP ze současného programového období. Celková zbývající alokace činila 1 231 603 Kč.
Stejně jako v předchozích výzvách zaměřených na oblast udržitelné dopravy, bylo možné
podpořit projekty věnující se například modernizaci a výstavbě chodníků, přechodů pro chodce, míst pro přecházení,
podchodů, lávek nebo veřejného osvětlení. Do výzvy byl přijat jeden projekt.

10. VÝZVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PO ROCE 2021

Program rozvoje venkova, na rozdíl od ostatních operačních programů, vyhlašuje své výzvy i po konci programového období 2014-2020 - jak je to možné?
Tento operační program si totiž u Evropské komise vyjed- mentováni do struktury naší MAS a budou moci žádat ve
nal výjimku a bude nadále vyhlašovat výzvy v tzv. přechod- výzvách MAS Vizovicko a Slušovicko.
ném období v roce 2022 a pravděpodobně i v roce 2023. V roce 2024 nastanou výraznější změny a bude schválen
To je dobrá zpráva také pro všechny MAS, jelikož dosta- nový operační program pro oblast zemědělství a venkonou na toto období novou alokaci a bude tak kontinuálně va. Již zavedenou zkratku “PRV” nově nahradí zkratka “SZP
pokračovat vyhlašování výzev a přijímání žádostí o dotaci. - Společná zemědělská politika”, ale MAS budou nadále
Naše MAS tak dostane 2,9 mil. Kč (podle počtu obyvatel mít pro své výzvy vyčleněných 5% celkové alokace novéa rozlohy území) na vyhlášení další výzvy, které Valná hro- ho operačního programu. Jaká pravidla budou pro výzvy
mada rozdělí mezi jednotlivé Fiche (zemědělci, podnikate- MAS přesně platit zatím nevíme, ale očekává se obdobná
lé, NNO a obce). Ačkoliv se jedná o finance z budoucího podpora opatření jako doposud a to včetně článku 20, ve
programového období 2021-2027, budou v přechodném kterém mohou žádat také NNO, církve, nebo obce. Celkoobdobí platit stávající pravidla i území MAS před jeho roz- vou alokaci pro výzvy MAS od roku 2024 se dozvíme až
šířením o obec Držkovou. Žadatelé z tého obce budou v následujících letech, ovšem dá se předpokládat, že nemoci čerpat finanční prostředky v přechodném období z bude výrazně jiná než ta pro období 2014-2020 (tj. cca
MAS Podhostýnska, v dalších letech již budou plně imple- 11 mil. Kč).

V OBCÍCH MAS DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ ZÁSILKOVÝCH SLUŽEB

Fenomén zasílání zásilek na výdejní místa se neustále zvětšuje. Na
požadavky klientů velmi pružně reagovala firma Zásilkovna, která
má více než 7000 vlastních výdejních míst (v Česku skoro 4800),
téměř 91 600 partnerských výdejních míst a spolupracuje s více než
30 000 e-shopy. Obrat skupiny byl v roce 2020 cca 2,5 miliardy korun a počet přepravených zásilek dosáhl 40,5 milionu kusů (zdroj:
Packeta). Pro naše území MAS nastal velký zlom v letošním roce,
kdy se v obcích začaly objevovat červené boxy, tzv. Z-BOXy. K jejich provozu postačilo obci poskytnout místo pro jejich umístění,
napájení mají vyřešeny díky solárnímu panelu. A jaké jsou výhody
pro zákazníky? Fungují 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, cena
za zaslání na výdejní místo či do Z-BOXu je jen 69 Kč a k otevření přihrádky se zásilkou postačuje mít staženou aplikaci Zásilkovna
a zapnutou funkci Bluetooth.
A kde Z-BOXY najdete? Bratřejov, Březová, Hrobice, Jasenná, Kašava, Neubuz, Trnava, Veselá, Zádveřice-Raková.
Klasická výdejní místa jsou pak tři ve Slušovicích a dvě ve Vizovicích.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z VÝZEV MAS

I v druhé polovině roku došlo k fyzické realizaci a ukončení některých projektů, které byly podpořeny z výzev Integrovaného regionálního operačního programu nebo Programu rozvoje venkova. Nejčastěji se jednalo o projekty z tzv. čl. 20
PRV - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

SPOLEK HUDEBNÍKŮ KAŠAVA | PRV

NÁKUP ZVUKOVÉ APARATURY
Cílem projektu byl nákup zvukové aparatury, která se skládá z mixážního pultu
včetně obalu, stageboxu, mikrofoních kabelů a příslušenství, mikrofonních stojanů, mikrofonů, bezdrátového systému vč. příslušenství a reprobeden. Aparatura bude sloužit k technickému zajištění kulturních akcí pořádaných spolkem.

Celkové výdaje: 339 920 Kč | Výše dotace: 271 936 Kč

MYSLIVCI HVOZDNÁ | PRV

NOVÉ VYBAVENÍ PRO AREÁL LOVKA
Předmětem projektu byl nákup vybavení pro myslivecký areál Lovka, který se
nachází v obci Hvozdná. Bylo zakoupeno pevné venkovní posezení (6 ks) a párty stan (1 ks). Díky pořízenému vybavení může žadatel provozovat své spolkové
aktivity i za nepříznivého počasí s dostatkem míst pro posezení.

Celkové výdaje: 78 000 Kč | Výše dotace: 62 400 Kč

OBEC DEŠNÁ | PRV

NÁKUP NOVÉHO VYBAVENÍ KNIHOVNY V DEŠNÉ
V rámci projektu proběhla modernizace knihovny, byly pořízeny (zhotoveny na
míru) nové policové skříně na knihy, nový sedací nábytek a také nové PC pro
čtenáře, čtečky knih a tiskárna.

Celkové výdaje: 141 158 Kč | Výše dotace: 112 926 Kč

MARTINA PUNČOCHÁŘOVÁ | PRV

MODERNIZACE 2020
Projekt byl zaměřen na pořízení traktorového kontejnerového nosiče s kontejnerem. Předmět dotace bude žadatel využívat pro převoz sena a ostatních krmiv a je možné na něm přepravovat také zemědělské stroje. Součástí projektu
byla také rekonstrukce hospodářské budovy, sloužící pro ustájení zvířat.

Celkové výdaje: 449 300 Kč | Výše dotace: 266 000 Kč

OBEC KAŠAVA | IROP

MODERNIZACE CHODNÍKU V OBCI KAŠAVA
Předmětem projektu byla novostavba chodníku v jižní části obce Kašava zvané Chalůpky. Součástí realizace bylo také vybudování nové větve veřejného
osvětlení.

Celkové výdaje: 946 879,84 Kč | Výše dotace: 899 535,84 Kč
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MAS A CSV PREZENTOVALI SVOU ČINNOST
NA DOSTIZÍCH VE SLUŠOVICÍCH

Den vzniku samostatného československého státu, tedy 28. října, nepatří jen oslavám vzniku tehdejšího státu,
ale také dostihovému dni ve Slušovicích. Ten letošní byl pro nás zajímavý především tím, že nám byla nabídnuta
možnost prezentovat naši činnost a činnost Celostátní sítě pro venkov (tj. CSV), která je komunikační platformou
Programu rozvoje venkova (tj. PRV).
Pro návštěvníky stánku byly připrave- místních producentů, což ocenil neje- stih osobností Velké pardubické, kde
ny informační materiály o MAS, PRV den gurmán. Pro děti jsme měli při- se představili v sedlech haflingů lea CSV a spousta propagačních před- praveny balónky, které jim vykouzlily gendární Josef Váňa, Martina Růžičková nebo Jan Faltejsek a další vítězové
mětů jak pro děti, tak i dospělé. Se zá- spokojený úsměv na tvářích.
jmem jsme zvědavcům podávali bližší Díky velkému počtu příznivců dostihů VP. Divácká kulisa, počasí a celková
informace o naší činnosti, úspěšných jsme měli neustále plné ruce práce, atmosféra byla vynikající a my věříme,
projektech a rozvoji území. Navíc ne- ale přesto jsme si našli čas shlédnout že se za rok na dostihovém areálu ve
chyběla také ochutnávka výrobků od několik dostihů. Velký úspěch měl do- Slušovicích opět objevíme.

SPORTUJEME A PROPAGUJEME MAS

Zaměstnanci naší MAS nesedí celé
dny jen v kanceláři za počítačem, ale
holdují také sportu! V září letošního
roku se část týmu zúčastnila tradičního Festivalového půlmaratonu ve
Zlíně. Z prostranství u Kongresového
centra se na trať vydalo více než tisíc
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běžců. Půlmaratonskou vzdálenost
v čase 1:42:50 absolvoval Pavel Elšík
a umístil se na krásném 56 místě. Pokořit čtvrtmaraton se pak podařilo
Honzovi Malotovi (1:01:06) a Editě
Nezvalové (1:21:27). I přes velmi teplé počasí nepřející běhu, se všichni

s úsměvem a za mohutné podpory
rodinných příslušníků a dalších členů
týmu dostali do cíle a závod si velice
užili. Již nyní se pomalu připravujeme
na další ročník - a co vy? Přidáte se na
jaře 2022 k nám, ať již do běžeckého
týmu, či fanouškovské základny?

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MIKROJESLÍCH

Máme za sebou 3 měsíce nového
školního roku a děti se v našich mikrojeslích snad konečně zabydlely.
Letos měly poněkud náročnější podzim, protože nastoupily k docházce
do svého prvního dětského kolektivu
a celková situace je trošku výjimečná
oproti jiným letům. A tak budování a

posilování jejich imunity bylo nejen
pro ně samotné, ale i pro rodiče i další
pomáhající rodinné příslušníky, celkem náročné. Nic ale nebránilo tomu,
aby si dny v jesličkách užily a s tetami vyrobily spoustu krásných výkresů.
A nejen za jejich šikovnost je přišel v
prvním prosincovém týdnu navštívit

Mikuláš s andělem. Děti si odnesly
domů kromě Adventního kalendáře
a sladkostí i ovoce, aby jim nechyběly vitamíny. Jsme rádi, že se podzim
obešel bez omezení nebo úplného
uzavření jesliček. Věříme, že situace se
bude dále stabilizovat a budeme moci
dál v pohodě fungovat.

STAROSTOVÉ SE SETKALI PŘI SNÍDANI A ZÍSKALI
AKTUÁLNÍ INFORMACE

Dlouhodobé statistiky ukazují, že 30 až 40 procent lidí nesnídá vůbec nebo jen občas. A jaký je nejčastější důvod?
Spěch do práce.
My jsme se rozhodli snídani a práci kovských prvků. Aktuální informace
spojit a již potřetí jsme uspořádali sní- z IROP přijela starostům představit
dani pro starosty a místostarosty ve ředitelka Centra pro regionální rozvoj
vizovickém Komunitním centru.
Zlínského kraje Ing. Lenka Kolářová.
K vydatné snídani starostové získa- Zbývající část setkání byla věnována
li navíc informace o zapojení MAS neformální diskusi o směřování MAS,
v novém programovém období 21+, aktuálním problémům a úspěšných
Operačním programu Zaměstnanost+ projektech v našich obcích. Na závěr
a dotačním titulu Ministerstva země- jsme účastníky potěšili malým vánočdělství na obnovu kulturních a ven- ním balíčkem.

POMÁHÁME S KOTLÍKOVÝMI DOTACEMI

Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na
uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň
3. emisní třídu. Proto mohou senioři
a nízkopříjmové domácnosti podávat
předžádosti na Zlínský kraj na kotlíkové dotace. Termín pro jejich podání se
však krátí - tato možnost potrvá pouze do konce prosince!
Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu požádal Zlínský kraj všechny místní akční skupiny z území o pomoc s administrací předžádostí a po
novém roce rovněž s plnými žádost-

mi o dotaci. Již od října jsme v naší
kanceláři pomáhali nejen seniorům
s vyplněním elektronického formuláře, ale podávali jsme rovněž důležité
informace týkající se programu. Spolu
s ostatními MAS jsme do dnešního
dne sesbírali přes 1920 žádostí o dotaci za více než 233 mil. Kč. Díky tak
vysokému množství vyměněných kotlů společně přispějeme ke zlepšení
ovzduší v našem blízkém okolí.
Pokud jste stále nepodali předžádost a splňujete podmínky pro její
podání, můžete tak sami učinit na

ww.kr-zlinsky.cz/kotliky nebo využijte
našich služeb.
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SVATOMARTINSKÝ TRH PODRUHÉ NA ZÁMKU

V sobotu 13. 11. 2021 se ve Vizovicích v prostorách státního zámku konal v čase 9-15 hod již jedenáctý ročník
Svatomartinského trhu pod taktovkou MAS Vizovicko a Slušovicko. I díky krásnému počasí se akce zúčastnily
stovky návštěvníků.
Na trhu byla k zakoupení řada regionálních produktů - ních baněk, a hlavní cenou byla živá husa! I doprovodný
domácí sýry, frgály, perníky, kosmetika, pletené produkty, program byl velice pestrý. Dopoledne si hlavně děti užily
věnce a spoustu dalšího. Nechyběly zabijačkové speciality, dvě vystoupení Úžasného divadla fyziky, které bylo protrdelníky, dobrá káva, punče či palačinky. V Galerii Mari- loženo hodinovým vystoupením cimbálové muziky Vizovette byla pro návštěvníky připravena ukázka řemesel a v ský Juráš. V odpoledních hodinách hrála k poslechu i tanci
blízkém nádvoří mohly děti využít dílniček, kde se tvořily kapela Motýl BAND CZ. Celou akci doprovázela moderázrcátka a magnetky, zdobily se perníčky a děti si mohly vy- torka Hana Srncová. Akce se konala pod záštitou ministra
zkoušet i drátkování. Jako vždy byl hlavním bodem progra- zemědělství Miroslava Tomana. Závěrem bychom chtěli
mu příjezd svatého Martina na bílém koni a žehnání sva- poděkovat všem prodejcům, řemeslníkům, vystupujícím,
tomartinských vín, kterého se ujal vizovický farář, otec Vít návštěvníkům, ale také všem, jež se na chodu trhu podíleli
Hlavica. Po jeho příjezdu probíhalo losování soutěže, kdy za přátelskou atmosféru a příjemně strávený sobotní den.
cenami byly balíčky regionálních produktů, sada vánoč- Věříme, že i vy jste si akci užili.
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SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S MÍSTNÍM AKČNÍM
PLÁNOVÁNÍM V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

O působení místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v našem území jste pravděpodobně slyšeli. MAS Vizovicko a Slušovicko administruje projekt financovaný z OP VVV pod názvem Naše škola - naše radost II, který je
zaměřený na systematickou podporu dětí, žáků i učitelů v mateřských a základních školách. Kromě metodické
a materiální podpory nabízí místní akční plánování možnost rozšiřování kontaktů mezi pedagogickými pracovníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Na začátku září proběhlo v Luhačovi- gramotnost a byla živě vysílána pro lém a tomto roce. Celá akce měla pocích setkání pracovníků místních akč- zájemce z celé České republiky skrze zitivní ohlasy. Byly prezentovány velmi
ních plánů ze Zlínského kraje, krajské internetový přenos. Pracovníci MAS zajímavé nápady a přístupy k výuce
centrály a zástupců Národního pe- Vizovicko a Slušovicko byli požádáni matematiky, které v budoucnu snad
dagogického institutu. Kromě řady o prezentaci sdílených pomůcek pro uvidíme i v našem území. Jsme velmi
zajímavých poznatků, vzešla ze se- výuku robotiky (Bee-bot, Ozobot) rádi, že místní akční plánování rozvotkání myšlenka setkávání odborníků z a diagnostických pomůcek pro mateř- je vzdělávání směřuje v našem úzeúzemí podle jednotlivých odborností ské školy (Klokanův kufr, Klokanovy mí dobrým směrem a může být také
– konkrétně pro matematickou a čte- kapsy). Tyto pomůcky byly pro školy dobrým příkladem pro jiné týmy MAP
nářskou gramotnost. Netrvalo dlouho pořízeny z prostředků MAP v minu- a učitele napříč celou republikou.
a myšlenka se podařila realizovat. V
říjnu proběhla v Otrokovicích prezentace příkladů dobré praxe v oblasti
výuky matematiky a informatiky. Akce
pod názvem Inspirační burza matematické gramotnosti se účastnili zástupci
pracovních skupin pro matematickou

S PODPOROU ŠKOL CHCEME POKRAČOVAT
I V DALŠÍCH LETECH

Konec projektu Naše škola - naše radost II se rychle blíží a 30. duben 2022 je tu co by dup. Jelikož se školami
v území spolupracujeme velmi rádi a chceme jim být nápomocni i v dalších měsících, podali jsme na konci listopadu žádost o dotaci na navazující projekt, který je nazván jak jinak než Naše škola - naše radost III.
Hlavním přínosem realizace projektu ní řešení pro snižování nerovností ve příležitosti a Financování.
MAP má být budování a rozvoj udr- vzdělávání a také zlepšení spolupráce Výsledky formálního a věcného hodžitelného systému komunikace mezi s rodiči, zřizovateli a veřejností, využí- nocení podané žádosti bychom měli
aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v úze- vání místních zdrojů pro rozvoj vzdě- obdržet v průběhu března 2022. Držte
mí. Vzniklá partnerství mají napomá- lávání dětí a žáků. Mezi konkrétní cíle nám palce!
hat zkvalitňování vzdělávání, zejména patří zpracování finální dokumentace
v místních mateřských a základních MAP, která bude obsahovat analyškolách, ale také k řízenému rozvoji tickou, strategickou a implementační
dalších služeb na podporu vzdělávání část, vč. Strategického rámce MAP do
dětí a mládeže. Předpokládá se sys- roku 2025, Akční plány 2023, 2024,
témové zlepšení řízení škol prostřed- 2025. Důležitým výstupem bude
nictvím začleňování dlouhodobého také evaluace Programového období
místního plánování jako nástroje ke 2014-2020 a pravidelné setkávání prakvalitnímu řízení škol, orientace na covních skupin Matematická gramotkvalitní inkluzivní vzdělávání, zavádě- nost, Čtenářská gramotnost, Rovné

REGIONÁLNÍ MATERIÁL PROHLOUBÍ ZNALOSTI
O VALAŠSKU

Na závěr projektu Naše škola – naše radost II bychom rádi předali našim školám k dispozici regionální materiál,
na kterém se intenzivně pracuje celý tento rok.
Máme zpracováno 16 kapitol o Valaš- Tématem kapitol jsou například vyme- vytvoření sdíleného internetového
sku včetně několika pracovních listů. zení území, jeho osídlování, vodstvo, prostředí, kde budou k dispozici kaMateriál by měl usnadnit pedagogům rostlinstvo, kroje, zvyky, atd. Nyní je pitoly, výukové aplikace, metodické
jejich práci, neboť budou mít na jed- materiál k posouzení a případnému a pracovní listy. Od tohoto počinu si
nom místě dostatek informací i námě- doplnění u odborníka na regionální slibujeme prohloubení znalostí i vztatů k aktivitám zacíleným na Valašsko. problematiku. Dalším krokem bude hu dětí a žáků k našemu území.
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NAŠE OBEC - NAŠE RADOST

Zástupci obcí z mikroregionů Luhačovské zálesí, Bojkovsko, Valašskoklobucko, měst Zlín, Otrokovice, a Uherský
Brod se 11. 9. 2021 pod vedením Destinační společnosti Zlínsko – Luhačovicko už podruhé setkali v krásném
prostředí Luhačovické kolonády na akci Naše obec – naše radost II.
Samozřejmě nechyběli ani starostové rupy. Uhasit žízeň v parném dni jste z jednotlivých obcí. Za úspěšné absolněkterých obcí Mikroregionů Vizovic- mohli „zlatavými moky“ Pivovaru vování této aktivitky čekala na účastka a Slušovicka, které podpořil svou Vraník - obojí jsou držiteli ocenění níky pěkná odměna. Kulturní program
účastí tým kanceláře MAS. Důvodem Perla Zlínska. Někteří kolemjdoucí se obohatili za naše území svým vystousetkání byla, tak jako vloni, přehlídka nemohli odtrhnout od dobrot stánku pením sólistky Kateřina Oškerová
jednotlivých mikroregionů a také vý- Mikroregionu Slušovicko, kde je uvá- a Lenka Rafajová za doprovodu varrobků lokálních producentů. Návštěv- děly v úžas výrobky z kašavské udírny, haníka Jiřího Šona. Následně jsme
níky lákaly stánky s velmi rozmanitou hrobické pečené maso a škvarková se mohli nechat unášet hlasy dam z
nabídkou. Mohli jste zakoupit výrob- pomazánka, vše doplněné o sladkou pěveckého sboru Divinum pod vedeky z včelího vosku, vyřezávané hračky tečku v podobě vlastnoručních výrob- ním sbormistryně, paní Juráňové. Dále
a výrobky, různé pochutiny, výbornou ků ženské části z Neubuzi a Dešné. se na pódiu předvedly krásné ženy
praženou kávu, atd. Naše území re- V našem MASkovém stánku byla kro- v rytmu orientálních tanců. Věříme, že
prezentovala Farma Tomšíčkovi – vel- mě propagačních materiálů a před- příjemný slunečný den si užili všichni
ký zájem byl nejen o jejich kozí sýry mětů připravena i poznávací aktivita návštěvníci stejně jako my a už nyní se
a kosmetiku, ale i o marmelády a si- – mapa území MAS se zajímavostmi těšíme na příští ročník.
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INOVACE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ - OBEC 2030

Jak již název projektu napovídá jedná se o soubory inovativních řešení, jejichž cílem je, aby obce byly pohodlné
k životu a zároveň ohleduplné k životnímu prostředí a vznikala místa, která využívají moderní technologie a šetří
peníze. Projekt, jehož nositelem je SMS ČR a který vznikl a probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a
Ministerstva průmyslu a obchodu spolupracuje s partnery jako jsou ČEZ ESCO, a.s., ŠKODA AUTO a.s., INCIEN atd.
V letošním roce se uskutečnil 1. ročník soutěže o inovativní nových a větších staveb ve městě, díky čemuž tak přispívají
OBEC 2030, jehož výherci byli vyhlášeni na Republikovém k ochraně životního prostředí a ochlazování města v letních dnech. Běžné střechy se dokáží v létě rozpálit až na 60
shromáždění SMS ČR. A kdo že byl oceněný?
1. místo - Veselíčko (OK) za projekt cirkulárního hos- stupňů Celsia, zelené střechy energii slunce pohltí a stavby
se nepřehřívají. Zelenou střechu tak například má základní
podářství a zpracování bioodpadu
i mateřská škola, městský úřad nebo místní stacionář. V Ří“S kompostováním začala obec již v roce 2015 postavečanech dokonce schválili i změnu územního plánu, kde je
ním kompostárny z dotace OPŽP, kam se bioodpad sváží
uvedeno, že každá střecha nad 300 metrů čtverečních musí
z okolních 10 obcí. Kompostárna je umístěna mimo obec
zelenou střechu mít.
u lesa na tělese rekultivované skládky, proto s jejím vybudováním neměl nikdo z občanů problém”, vysvětluje
starosta Tomáš Šulák. Obec dále pořídila traktor Deutz-Fahr, čelní nakladač, biodrtič s ramenem, překopávač kompostu a síto. Ve spolupráci s DSO Lipensko, MAS a DSO
Moravská brána byly do obce pořízeny odpadové nádoby
o objemu 1100 litrů, kompostéry do domů, traktorový nosič kontejnerů, štěpkovač aj. V neposlední řadě obec v roce
2021 pořídila svozový kontejner na vyklápění plastových
hnědých kontejnerů (1100 litrů), které na 15 sběrných místech doplňují 5 sběrných hnízd, kde jsou velké kontejnery,
které sváží traktor. Díky kompostárně obec snadněji může
pečovat a hnojit veřejnou zeleň a zejména zámecký park
(4,5 ha).
STOJÍ ZA ZMÍNKU - obec Rybí (MK) a největší soustava
domácích čistíren odpadních vod v ČR

2. místo - Litultovice (MK) za projekt pilotní energetické komunity, první v ČR
Projekt obce vznikl ve spolupráci se skupinou ČEZ, jehož
cílem bylo vytvořit komunitu podílející se na výrobě a spotřebě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, primárně
z fotovoltaických panelů, a to přímo v daném místě. Co se
zde ze sluneční energie vyrobí, to se zde také z naprosté
většiny spotřebuje. Případné přebytky „přetečou“ do sítě.
Městys má už jeden zdroj komunitní energetiky, a to fotovoltaické panely na mateřské školce. “Do projektu energetické komunity jsme zahrnuli další obecní budovy a pět
rodinných domů, abychom komunitu vzorkově pokryli,“
přibližuje starosta Jan Birgus.
3. místo - Říčany (SK) za projekt zelených střech a environmentální přístup
„Šetrnější stavby jsou budoucností. Udržitelnost životního
prostředí je jedním ze základních cílů územního plánování.
Myslím si, že zelené střechy jsou jednoznačným přínosem
architektuře i životnímu prostředí a nazrál čas je aktivně
prosazovat,“ uvádí duchovní otec záměru, bývalý starosta
Vladimír Kořen. V obci Říčany se zaměřili na osázení střech

Obec Rybí se rozhodla, že nebude budovat velkou ČOV,
ale že jí vybaví každou domácnost. K existujícím čistírnám
vybudovala obec více než 200 nových. Celkem se jednalo
o investici ve výši 35 milionů korun, z níž 50% bylo hrazeno
z dotačního titulu z Ministerstva životního prostředí. Tyto
náklady jsou podle slov starostky třetinové oproti výstavbě
klasické ČOV. Velikou výhodou je, že obec nemusí řešit
výkupy pozemků. Domácí ČOV jsou na pozemcích majitelů, po dobu 10 let je bude obec provozovat za stočné. Po
této době buď přejdou do plného majetku občanů, nebo
se za podobných podmínek jejich provozování prodlouží.
Na údržbu najímá obec technického pracovníka. Soustava
domácích čistíren odpadních vod je vybavena monitorovacím zařízením a proto vždy na obci včas vědí, kdy je potřeba údržba. Zpravidla 2x až 3x ročně. “Přečištěnou vodu
z domácích čistíren odpadních vod navíc obyvatelé sami
využívají pro zalévání zahrádek, protože obsahuje i vhodná
hnojiva” uvádí starostka Marie Janečková.
Zdroj: www.obec2030.cz
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ROZVOJ
CESTOVNÍHO
RUCHU NA
VIZOVICKU A
SLUŠOVICKU

Cestovním ruchem se v našem regionu
primárně zabývá informační centrum
Vizovice a oba dva mikroregiony – Mikroregion Slušovicko a Mikroregion
Vizovicko. Důležitou roli hraje také
destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko, jíž jsou oba mikroregiony
partnery.
Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko je organizace, která na oblastní
úrovni zajišťuje destinační managemant
pro turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko zahrnující obce s rozšířenou působností Zlín, Luhačovice, Otrokovice, Vizovice, Valašské Klobouky a Uherský Brod.
Společnost působí od roku 2017 a má za
úkol vytvářet prostředí pro komunikaci
a spolupráci všech aktérů cestovního ruchu zaměřenou na efektivní řízení turismu v našem regionu.
V září letošního roku destinační společnost iniciovala společné setkání zástupců turistických cílů, měst
a obcí, ubytovatelů, organizátorů akcí
a podnikatelů z okolí Vizovic a Slušovic,
které proběhlo v areálu firmy Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Tématem bylo mapování turistických cílů a potenciálu území,
které navazovalo na předchozí workshopy realizované ve Zlíně, Luhačovicích
a Valašských Kloboukách. Setkání se
zúčastnili v hojném počtu zástupci veřejného, soukromého i neziskového
sektoru. Po vzájemném seznámení se podařilo definovat řadu zajímavých poznatků
a podnětů, které by měly přispět k rozvoji
cestovního ruchu na našem území.
Závěry workshopu byly zapracovány do
studie „Hodnocení potenciálu cestovního ruchu a jeho využití ve Zlínském kraji“,
jejíž výstupy budou průběžně zveřejňovány Zlínským krajem. Největší přínos
setkání samozřejmě spočíval v možnosti propojení místních lidí zapojených do
propagace našeho regionu. Dalším krokem, na kterém se všichni shodli bude
zajistit osobu, která bude koordinovat
aktivity na našem území a zároveň spolupracovat s destinační společností.
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CO SE UDÁLO V NAŠICH OBCÍCH
MĚSTO SLUŠOVICE

VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY V ZŠ SLUŠOVICE

OBEC VESELÁ

REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ A MŠ VESELÁ

OBEC DEŠNÁ

OBNOVA DŘEVĚNÉHO KŘÍŽE V OBCI DEŠNÁ
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OBEC KAŠAVA

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI KAŠAVA

OBEC BRATŘEJOV

REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ BRATŘEJOV

OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ KUCHYNĚ MŠ
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