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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
MAS vyhlásila 20. 5. 2022 výzvu MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Příjem žádostí do této výzvy pro-
bíhal od 27. 5. 2022 do 19. 6. 2022. Celková výše dotace pro 7. výzvu činila 3 209 097,- Kč a 
projekty mohly být podány do Fiche 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby, Fiche 4 - Ne-

zemědělské činnosti a Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Celkem bylo přijato 20 projektů. 
Na základě provedeného hodnocení bylo vybráno k podpoře 17 projektů s celkovou výší požadované dotace 3,2 mil. Kč

7. VÝZVA

Název projektu Číslo Fiche Dotace Kč

Nákup mobilní manipulační ohrady a fixační klece  
pro skot 1 120 000

Výbava pro venkovní aktivity 6 142 399

Nové ozvučení kostela sv. Vavřince ve Vizovicích 6 163 738

Zemědělská technika pro údržbu pozemků 1 123 420

Nový Mini bagr 4 381 150

Nákup skládacích stolů do Domu kultury Vizovice 6 568 629

Nová žací technika pro malotraktor 1 177 870

Další vybavení pro tesařské práce 4 63 000

Modernizace farmy 2022 1 173 600

Traktorový návěs 1 180 000

Nákup stroje pro výrobu krmiva 1 209 300

Doplnění vybavení pro spolkovou činnost 6 195  923

Nové vybavení pro kulturní dům Jasenná 6 188 276

Luční brány 1 180 000

Nákup shrnovače píce 1 120 000

Fixační klec s mobilními zábranami 1 96 000

Nákup hudebních nástrojů 6 125 792

NOVÝ IROP MÁ ZELENOU
Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový doku-
ment IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti 
na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitor-
ovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních part-
nerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské 
komise. Na tomto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení 
projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Rovněž byl 
schválen systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev 
pro rok 2022. Pro budoucí žadatele to znamená, že na konci čer-
vence mohou očekávat vyhlášení prvních individuálních výzev.
Vyhlášení výzev MAS bude záviset zejména na schválení Program-
ového rámce IROP, ve kterém bude definováno, které z  podpor-
ovaných oblastí chceme na území naší MAS využít a v jaké výši.
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SEMINÁŘ SEZNÁMIL STAROSTY S NOVINKAMI  
V IROP 21+
V úterý 20.9.2022 od 9:00 proběhl v Komunitním centru 
Neubuz seminář věnovaný nejnovějším informacím z Inte-
grovaného regionálního operačního programu (IROP 21+). 
Pozvání na tento seminář přijala i ředitelka odboru IROP 
pro Zlínský kraj Ing. Lenka Kolářová, která představila jed-

notlivé podporované aktivity, plánované výzvy, i důležitá 
kritéria přijatelnosti projektů. Na závěr proběhla diskuze 
vedená Ing. Pavlem Elšíkem se zúčastněnými starosty  
o tom, jaké projekty chystají a které z oblastí IROP by měla 
MAS svými výzvami podporovat.

ZAPOJENÍ MAS DO OPZ+
Dalším krokem po schválení Strategie 
CLLD MAS je příprava Akčních plánů 
jednotlivých operačních programů. 
Proto jsme na konci roku 2021 začali 
intenzivně pracovat na sběru potřeb-
ných informací pro sestavení Akčního 
plánu Operačního programu Zam-
ěstnanost plus, dále jen OPZ+. Akční 
plán OPZ+ je totiž nutnou povinnou 
přílohou projektové žádosti do výzvy 
ŘO. Na našem území bude od začátku 
roku 2023 po dobu 6 let možné real-
izovat projekt s alokací až 15 mil. Kč.
Práce započali již v prosinci 2021 
na „Snídani pro starosty“, kde jsme 
se starosty obcí probrali jednotlivá 
palčivá témata, která jejich občany 
trápí a zda se tyto problémy protínají 
s navrhovanými aktivitami připravo-
vaného OPZ+. Kdo jiný by také znal 
své území lépe než jednotliví staros-
tové obcí. Dále následovalo setkání PS 
senioři, osoby zdravotně postižené, 
rodiny s děti a osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením. Zástupci jednotlivých 
sociálních služeb nám nastínili, jak zv-
ládali fungovat v době covidové, jaká 
je aktuální situace v poskytovaných 
službách i to, do kterých aktivit OPZ+ 
by se chtěli zapojit. Převážná část ak-
tivit OPZ+ vede hlavně k aktivizaci 

cílových skupin, proto jsme jednali i se 
zástupci NNO a místních spolků a dále 
jsme připravované aktivity konzul-
tovali s potenciálními aktéry zapo-
jenými do projektu OPZ+. 
Na základě zjištěných a definovaných 
potřeb jsme připravili a 23.8.2022 po-
dali Akční plán a následně i  Žádost  
o projekt s následujícími aktivitami:

PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA 
- Multikulturní, výchovně vzdělávací, 
edukační a mezigenerační aktivity
- Posilování rodičovských kompetencí
- Prevence sociálního vyloučení 
seniorů
Tyto aktivity budou po celou dobu 
zajišťovat 3 komunitní pracovníci  
a 1 odborný pracovník.
Komunitní pracovníci budou mapovat 
potřeby cílových skupin, podporovat 
a motivovat členy komunity k zapo-
jení do života v obci, spolupracovat  
s aktéry z území a organizovat pravi-
delné setkávání místních komunit. 
Odborný pracovník bude svou čin-
ností přispívat k prevenci sociálního 
vyloučení seniorů, jejich aktivizaci, 
mezigeneračnímu propojení, rozšiřo-
vat dobrovolnictví, mapovat potřeby 
seniorů v obci a sepisovat biografie 
jednotlivých seniorů.

PODPORA RODIN
- Komunitní tábory
- Komunitní kluby
Za celé období 6 let se bude realizovat 
72 komunitních táborů a 2 komunitní 
kluby.
Tábory budou probíhat v době let-
ních prázdnin, účastnit se budou děti 
od 3 do 15 let v předpokládaném 
průměrném počtu 25 dětí na jeden 
tábor. Pro účastníky bude po dobu 
trvání tábora připraven program  
a zajištěn odborný dozor. Všechny 
realizované tábory budou navazovat 
na celoroční kontinuální činnost spo-
lupracujících organizací. S rodiči dětí 
budou uzavřeny písemné smlouvy  
o poskytování služeb a bude vedena 
denní evidence dětí.
Dětské kluby budou doplňovat chybě-
jící kapacity stávajících zařízení škol-
ních družin. V době mimo školního vy-
učování budou tedy realizovány  dva  
komunitní kluby, a to v obci Veselá  
a Kašava. Kapacita bude od 5 do 20 
dětí a bude se nacházet v prostorách 
školních družin.
 KOORDINACE PROJEKTU
Zodpovědnost za celý projekt, jeho 
úspěšnou realizaci a vyhodnocení 
ponese Koordinátor projektu.
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OBEC UBLO | PRV
REKONSTRUKCE OBCHŮDKU V UBLE
Předmětem projektu byla rekonstrukce obchůdku v obci Ublo, sloužící  
pro občany obce, kteří se obtížně dostávají do města. Rekonstrukce zahrnovala 
například asanaci vlhkosti zdiva nebo rekonstrukci toalety pro personál. Tento 
projekt přispěje k dobré občanské vybavenosti obce.
Celkové výdaje: 504 921 Kč | Výše dotace: 403 936 Kč

ŘKF VIZOVICE | PRV
NOVÉ TOPENÍ V KOSTELE SV. VAVŘINCE VE VIZOVICÍCH
Projekt řešil realizaci nového vytápění v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Cel-
kem bylo pořízeno 10 nových akumulačních kamen, taktéž proběhla moderni-
zace elektroinstalace. Tímto projektem se výrazně zlepší bezpečnost a účinnost 
vytápění.
Celkové výdaje: 299 478 Kč | Výše dotace: 239 196 Kč

SDH BRATŘEJOV | PRV
NOVÉ VYBAVENÍ PRO SPOLKOVOU ČINNOST SDH BRATŘEJOV
Předmětem projektu byl nákup nového vybavení pro spolkovou činnost SDH 
Bratřejov, jako jsou nové vycházkové oděvy, pivní sety, mobilní podium, trub-
kový stan a ozvučovací mechanika. Toto vybavení napomůže k pořádání spol-
kových a společenských akcí za nepříznivého počasí.
Celkové výdaje: 299 975 Kč | Výše dotace: 239 761 Kč

PETR TOMŠÍČEK | PRV
MODERNIZACE FARMY
Cílem projektu byl nákup zemědělského stroje na přepravu zvířat, sloužící k 
přepravě dobytka, především krav a ovcí, mezi jednotlivými pastevními areály. 
Usnadní tak náročnou práci v zemědělství.
Celkové výdaje: 425 000 Kč | Výše dotace: 255 000 Kč

MIROSLAV SLINTÁK | PRV
VYBAVENÍ PRO TESAŘSKÉ PRÁCE
V rámci projektu bylo pořízeno nové specializované vybavení jako ruční okruž-
ní pila, ruční pásová pila či elektrocentrála, potřebné k vykonávání tesařské 
práce. Nákupem dojde ke zvýšení efektivity práce, a to časové i finanční.
Celkové výdaje: 155 000 Kč | Výše dotace: 65 205 Kč

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 schvále-
no cca 90 projektů za více než 35 mil. Kč (dotace). Níže se můžete seznámit s několika příklady úspěšně realizovaných 
projektů.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z VÝZEV MAS

OBEC NEUBUZ | PRV 
VYBAVENÍ KOMUNITNÍ CENTRUM NEUBUZ
Předmětem projektu bylo zakoupení židlí a stolů do komunitního centra v obci 
Neubuz, které budou pravidelně využívány při konání zájmových kroužků pro 
děti. Dále projekt řeší zakoupení mobilního audio setu, využívaného především 
na společenské akce jako setkání seniorů, dětský den, koncerty, apod. 
Celkové výdaje: 293 231 Kč | Výše dotace: 234 584 Kč

JAROSLAV MALÁČ | PRV
POŘÍZENÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRO HOSPODÁŘSTVÍ
Projekt řeší nákup traktoru a rotační sekačky k obhospodařování travních 
ploch. Díky tomu budou travní plochy posečeny v optimálním termínu a zlepší 
se tak i nutriční hodnota píce.
Celkové výdaje: 499 000 Kč | Výše dotace: 299 400 Kč

MEDOKS S.R.O. | PRV
UŽITKOVÉ VOZIDLO NA ROZVOZ CUKRÁŘSKÉ PRODUKCE
V rámci projektu žadatel pořídil chlazený dodávkový automobil, určený k 
rozvoru vlastního cukrárenského sortimentu. Vzhledem k rostoucí produkci 
potřebuje žadatel rozšířit svůj dosavadní vozový park a zvýšit tak efektivitu 
produkce zboží. 
Celkové výdaje: 1 259 561 Kč | Výše dotace: 315 000 Kč

PKN NÁBYTEK S.R.O. | PRV
ROBOTIZACE VE VÝROBĚ NÁBYTKU
Záměrem projektu byla inovace strojního vybavení ve firmě, konkrétně nákup 
kolaborativní robotické ruky. Ta může provádět více druhů operací v neomeze-
né pracovní době a nahradí tak manuální práci zaměstnanců v jednosměrném 
procesu. Nákupem ruky se zvýší efektivita výroby a sníží se náklady během 
výrobního procesu.
Celkové výdaje: 1 259 561 Kč | Výše dotace: 387 000 Kč

SDH ZÁDVEŘICE | PRV
NÁKUP STEJNOKROJŮ PRO ČLENY SDH ZÁDVEŘICE
Předmětem projektu byl nákup nových 16 pánských a 17 dámských vycházko-
vých oděvů pro členy SDH Zádveřice. Stejnokroje budou využívány při spolko-
vých činnostech jako výročí sboru, preventivní programy pro děti, zasedání vý-
borů apod. Pořízení oděvů napomůže k zapojení dalších členů, kteří potřebné 
oděvy zatím nemají, do reprezentace a propagace sboru a obce.
Celkové výdaje: 99 707 Kč | Výše dotace: 79 765 Kč
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VALAŠSKO V KOSTCE – NOVÝ SBORNÍK 
PRO PEDAGOGY ŠKOL
Tým MAS Vizovicko a Slušovicko, mla-
dý nadšený kantor z Trnavy a tým Mu-
zea regionu Valašsko ve Vsetíně – to 
je sestava, která se podílela na vytvo-
ření unikátního souhrnného materi-
álu o historii a podobě Valašska. Jde  
o sborník - metodiku určenou primár-
ně pro pedagogy s názvem Valašsko  
v kostce, který vznikal postupně bě-
hem dvou let.
„Podařilo se nám vybrat a poskládat dů-
ležitá fakta a fotografický i video materi-
ál o Valašsku a speciálně také o regionu 
spadajícího do územní působnosti MAS 
VaS. Připravený sborník obsahující i pra-
covní listy bude jistě vítanou pomůckou 
nejen pro pedagogy, neboť jim umožní 
předávat žákům informace nejen o jejich 
bydlišti, ale o celém Valašsku s využitím 
principů místně ukotveného učení.“, říká 
mladý učitel z Trnavy Mgr. Pavel Ha-

nulík, který je autorem sborníku.  Vy-
tvoření tohoto vzdělávacího materiálu 
bylo financováno z projektu Naše ško-
la – naše radost II financovaného z OP 
VVV a také Odborem školství při Kraj-
ském úřadu Zlínského kraje prostřed-
nictvím individuální dotace ve výši  
100 000,-. 
Hlavním záměrem vytvoření sborníku 
bylo shromáždění informací pro uči-
tele, aby uměli žáky hlouběji seznámit  
s regionem, kde se narodili, kde prá-
vě žijí a chodí do školy, s cílem posílit  
k němu jejich vztah, aby historie Valaš-
ska a tradice měly své pokračovatele.
Sborník je rozdělen do 5 oblastí, které 
jsou členěny na kapitoly s informace-
mi a fotografiemi k danému tématu. 
Žáci se budou seznamovat s procesem 
osídlování Valašska, jeho povrchem, 
florou i faunou, důležitými místy, po-

dobou každodenního i společenské-
ho života Valachů a tradicemi během 
roku. Jednotlivé kapitoly jsou zpraco-
vány formou jednoduché metodiky 
s přílohami pro učitele a pracovního 
listu obsahujícího úkoly pro žáky. Sou-
částí projektu jsou i webové stránky, 
kde budou kromě elektronické podo-
by sborníku k dispozici i další materi-
ály. „Předpokládáme, že prostřednictvím 
webu, se budou jeho uživatelé navzájem 
inspirovat vkládáním dalších námětů  
na úkoly a aktivity. Věříme, že tento ma-
teriál budou hojně využívat nejen školy, 
ale i například knihovny a další aktéři  
v oblasti zájmového a neformálního 
vzdělávání“, uzavírá Alena Rasochová 
za MAS Vizovicko a Slušovicko.
Všechny informace najdete na webo-
vé adrese www.valasskovkostce.cz

NAŠE ŠKOLA - NAŠE RADOST III 
Od května letošního roku jsme zahá-
jili již třetí pokračování projektu Naše 
škola – Naše radost z operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní. Projekt spadá do výzvy pro Místní 
akční plánování v území – zkráceně 
MAP III. Cílem projektu je spolupráce 
partnerů v území v oblasti vzdělávací 
politiky. Stanovuje priority a jednot-
livé kroky nutné k dosažení cílů, se  
zaměřením na rozvoj kvalitního inklu-
zivního vzdělávání dětí a žáků. Oproti 
předcházejícímu projektu MAP II je 

třetí pokračování poměrně odlišné. 
Nově není možné realizovat, respek-
tive financovat implementační aktivi-
ty. Nový projekt je zaměřen převážně  
na nastavení funkční komunikace mezi 
aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí  
a žáků v území. Dále bude zpracová-
ní finální dokumentace MAP včetně 
analytické, strategické a  implemen-
tační části do roku 2025. V neposlední 
řadě budou probíhat setkání tradič-
ních pracovních skupin zaměřených  
na Matematickou gramotnost, Čte-

nářskou gramotnost, Rovné příleži-
tosti a financování projektu. Jedná se  
o překlenovací projekt, který je za-
měřen více na společné plánování.  
V následujícím projektu MAP IV by 
měly být zahrnuty i implementační 
aktivity. V tomto mezidobí budeme  
i nadále půjčovat školám sdílené 
učební pomůcky jako jsou Klokanovy 
kufry a kapsy, Ozobot nebo Bee-bot. 
Samozřejmě jsme školám i nadále  
k dispozici s metodickou podporou.
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PODPORA PRO ŠKOLY FORMOU TZV. ŠABLON 
V NOVÉM KABÁTKU 
Výzva OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I je jedna z prvních 
výzev v novém programovém období. Na úspěšné šablo-
ny z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan 
Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z Evrop-
ských fondů je určeno především na podporu personálních 
pozic a  na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.
Každá škola nad 180 žáků bude mít možnost ze šablon fi-
nancovat pozici školního psychologa. Školy pod 180 žáků 
mohou získat tyto pozice prostřednictvím pedagogicko-
-psychologických poraden. Kromě toho budou moct školy 
žádat o prostředky na pozice školního asistenta, školního 
speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového 
poradce či dvojjazyčného asistenta. Dále školy mohou vyu-
žít podpory na vzdělávání zaměstnanců a sdílení zkušenos-
tí, zavedení inovativních forem vzdělávání nebo například 
na odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.

Naše MAS školám nabízí zcela zdarma pomoc s výběrem 
vhodných šablon, konzultační činnost při realizaci projek-
tu, pomoc při zpracování zpráv o realizaci projektu, zadá-
vání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti 
předávaných výstupů, následně také pomoc s vypořádá-
ním připomínek ke zprávám o realizaci a v případě potřeby 
také metodickou pomoc při kontrole na místě.
Výzva OP JAK č. 02_22_002 je určena pro mateřské, základ-
ní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného 
času) a pro pedagogicko-psychologické poradny.  Žádosti 
o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I mohou ža-
datelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 
hodin. Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK  
v sekci výzvy.

ČTYŘI ROKY ROZVOJE NA NAŠICH ŠKOLÁCH
Máme za sebou 4 roky, kdy jsme výrazně přispěli k rozvoji 
vzdělávání ve školách. Již od roku 2018 Vás informujeme  
o dění v rámci projektu Naše škola – naše radost II financo-
vaného z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Na úze-
mí celé ČR byly (a nadále jsou) realizovány projekty míst-
ního akčního plánování rozvoje vzdělávání a na Vizovicku 
a Slušovicku se nositelem projektu stala MAS Vizovicko  
a Slušovicko.
Během této doby jsme spolupracovali s řediteli a pedago-
gy mateřských a základních škol, pomáhali jim s plánová-
ním a rozvojem gramotností a poodhalovali jsme s nimi 
jejich silné a slabé stránky, problémy a plány do budoucna. 
Tvořili jsme strategické dokumenty a akční plány a setká-
vali jsme se s pracovními skupinami složených z pedagogů, 
zástupců obcí a dalších zájemců.
Během 4 let jsme pro pedagogy škol 
naplánovali a zrealizovali cca 40 vzdě-
lávacích seminářů a workshopů, pro 
děti a žáky mnoho programů od 
Malé technické univerzity, Sdružení D 
nebo Etických dílen a pro rodiče ně-
kolik seminářů zaměřené především 
na výchovu a přípravu dětí k nástupu  
do 1. třídy. Pořídili jsme také sady ro-
botických pomůcek (ozoboty a bee-
-boty), didaktické pomůcky (Kloka-
novy kapsy a Klokanův kufr), které 
školám dle zájmu zapůjčujeme. Do ka-
ždé školy, která projevila zájem, jsme 
pořídili sadu metodik Učíme se venku, 
kde učitelé najdou nespočet námětů  
na práci s dětmi v přírodě. Dále také si 

každá škola mohla vybrat libovolné pomůcky v hodnotě  
10 tisíc (v případě sloučených škol ZŠ a MŠ to bylo 20 tisíc), 
které jsme pro ni pořídili. V závěru projektu jsme připravili 
pro školy také hru Kybertrable (obměna známé hry Double 
se zaměřením na internet a kybersvět), kterou budeme 
školám dodatečně distribuovat. Poslední velkou akcí bylo 
uspořádání festivalu IQ play ve vizovském Domu kultury. 
Během posledního roku jsme se také intenzivně věnovali 
přípravě metodiky, webových stránek a aplikací o Valašsku 
a místě kde žijeme, které budou moci pedagogové využí-
vat při výuce. V posledním roce začaly také vznikat edukač-
ní videa o tradičních valašských řemeslech, které nalezne-
te na Youtube kanále MAS Vizovicko a Slušovicko nebo  
po zadání hesla Příběhy starých řemesel.
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FESTIVAL IQ PLAY VE VIZOVICÍCH
Malí i velcí si mohli hrát s chytrými hračkami - to vše 
umožnil putovní Festival IQ Play ve Vizovicích. Na akci byly 
k vidění, ale hlavně k vyzkoušení chytré hry a hračky, které 
baví a zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Festival 
IQ Play se konal v Domě kultury Vizovice od 12. do 14. 
května 2022 od 8 do 18 hodin.
Sál Kulturního domu se proměnil v různé herní zóny. 
Největší část tvořily deskové a společenské hry velkých 
českých i zahraničních výrobců. Bylo připraveno také mno-
ho novinek. Kreativita byla podpořena velkým množst-
vím nejrůznějších stavebnic. Zajímavostí byly chytré 
hry pro úplně nejmenší děti a také robotické hračky. 
 „Od té doby, co se Festival stal putovním, se s akcí setkávají děti 
na různých místech České republiky. Tzv. chytré hračky podporu-
jí u dětí kreativitu, představivost, logické a strategické myšlení  
a jemnou motoriku. Akce je ukázkou přímé podpory technického 
vzdělávání a rozvoje logického myšlení, která u těch nejmenších 
začíná právě hrou s těmito vzdělávacími hrami. Těší mne, že 
se na akci návštěvníci seznámí s chytrými hračkami od výrob-
ců z celé republiky,“ sdělila Věra Stojarová z Inspirace Zlín. 
Organizátorem Festivalu IQ Play byla MAS Vizovicko  

a Slušovicko, o.p.s. ve spolupráci s Domem Kultury Vizov-
ice. Realizátorem Festivalu IQ Play byla organizace Inspir-
ace Zlín z. s.

SVATOMARTINSKÝ TRH
Stovky návštěvníků naplnily v sobotu 12. listopadu prosto-
ry nádvoří u vizovického zámku na již 12. Svatomartinském 
trhu. I letos byl připraven bohatý program. Návštěvníci 
měli na výběr z velké řady regionálních produktů, moh-
li si zakoupit například domácí frgály, bio čaje a sirupy, 
dřevěné hračky nebo vánoční dekorace. K občerstvení si 
prodejci připravily teplé zabijačkové speciality, čerstvé tr-
delníky, domácí hamburgery, a nechyběl samozřejmě ani 
horký svařák či rybízové víno. Pro děti byly připraveny ve 
spolupráci s DDM Zvonek tvůrčí dílničky, ze kterých si nej-
menší účastníci trhu odnášeli tématické přívěsky a náram-
ky, u jiných výrobců si zase děti mohly vyzkoušet kování  
na kovadlině, dřevorytectví, a dokonce i paličkování.
Doprovodný dopolední program zajistila cimbálovka Ocún 
i mladičká kouzelnice Terezka, která svými kouzelnickými 
dovednostmi zajisté očarovala jak mladé, tak i dospělé 
publikum. Před obědem na nádvoří zámku tradičně dora-
zil Martin na bílém koni, otec Lukáš Jambor ze slušovické 

farnosti požehnal Svatomartinskému vínu, a pak již všichni 
netrpělivě čekali na losování soutěže. Té se mohli zúčastnit 
ti návštěvníci, kteří svým nákupem podpořili minimálně tři 
regionální prodejce. Z věcné ceny se radovalo šest výherců, 
na sedmého výherce, mladou slečnu Sáru, se usmálo štěstí 
v podobě hlavní výhry - živé svatomartinské husy. V odpo-
ledním čase zahrála k tanci i poslechu skupina Motýl band. 
Celým dnem nás provázel moderátor Pavel Vacek.
Po celý den probíhaly také komentované prohlídky zámec-
ké kaple, v galerii Mariette byla připravena ukázka zdobení 
skleněných baněk a za shlédnutí stála i výroba vizovického 
pečiva. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem prodejcům, ře-
meslníkům, vystupujícím, návštěvníkům, ale také všem, jež 
se na chodu trhu podíleli, za přátelskou atmosféru a pří-
jemně strávený sobotní den.
Věříme, že i vy jste si akci užili a těšíme se na další ročník.
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NOVÁ VIDEA O ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTECH
V polovině června jsme odstartovali novou sérii propagač-
ních videí, abychom mohli okolí informovat trošku jiným  
způsobem o úspěšných projektech na území MAS.  Čím 
dál oblíbenější forma předávání informací je za pomoci 
krátkých videí. Úkolem klipů je tedy upoutat pozornost  
a dozvědět se o projektech pestrými záběry během pár 
minut. Tuto sérii budeme postupně natáčet a zveřejňovat 
zajímavé projekty, které byly podpořeny dotací z naší MAS 
v programech IROP a PRV. 
Jako první se představilo Centrum pro všechny Bratřejov.
Centrum je bezbariérové a volnočasové zařízení, ve kterém 
se děti učí cizí jazyky a vaření. My jsme měli jsme možnost 
nahlédnout do hodiny vaření. Děti nám s nadšením před-
vedly své kuchařské dovednosti, a jak se dokáží orientovat 
v nové kuchyni. Samy vytvářely své výtvory, které si mohly 
hned sníst nebo odnést domů. 
Dalším videem je Modernizace odborného technického 
vzdělávání v ZŠ Vizovice. Cílem projektu bylo zvýšení kva-
lity odborného vzdělávání na Základní škole Vizovice, a to 
díky modernizaci polytechnické učebny. Jedná se o učebnu 
dílen, do které byl zakoupen potřebný nábytek a vybavení 

pro odbornou výuku. Zde nám chlapci sedmého ročníku 
předvedli, jak dobře umí pracovat s ruční pilkou a ostat-
ním nářadím. Jednoduché základy, které se v pracovních 
činnostech naučí jim jistě budou v budoucnu k prospěchu.

JAK OŽIVIT NAŠI OBEC
Přesně takto bylo pojmenovano první setkání pro všechny, 
kteří jsou ve své obci společensky aktivní a chtějí se dále 
rozvíjet a zdokonalovat. Samozřejmě byla akce otevřena  
i pro ty, kteří ještě aktivní nejsou, ale v budoucnu by chtěli 
být a potřebují podpořit.
Setkání proběhlo 19. 5. v zasedací místnosti kanceláře MAS 
a zúčastnili se ho účastníci z území mas i mimo něj. Jak 
podnázev napovídá, setkání bylo praktického zaměření. 
Smyslem celé akce bylo propojit aktivní občany a sdílet 
navzájem své zkušenosti. Tento cíl se nám podařilo zdárně 
naplnit. Naše pozvání přijali zástupci spolku Mládež Dolní 
Lhota, kteří se s námi podělili o svou dobrou praxi ze sou-
sedního území. Na setkání panovala přátelská atmosféra  
a probíhala podnětná diskuze. 
Probírali se témata jako možnosti aktivního občanství, 
stanovy, živnost, proces založení spolku, žádosti o dotace  
a granty, spolupráce (s obcí, dalšími organizacemi), vedení 
účetnictví, sebeprezentace, sociální sítě, crowdfunding - 
hledání více zdrojů financování, a mnoho dalšího.
Z diskuze vzešla řada námětů a postřehů, které bychom 
chtěli zapracovat do dalšího setkání. Jedním z podně-

tů bylo přesunutí akce do jednotlivých obcí našeho úze-
mí. Postupně připravujeme další setkání, které proběhne  
na přelomu léta a podzimu příštího roku. Pro více informa-
cí sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
V průběhu léta jsme zpracovávali žádosti na kotlíkové do-
tace. Až do 31. srpna 2022 mohli senioři a nízkopříjmové 
domácnosti podat žádost o dotaci na výměnu starých 
kotlů na uhlí a dřevo, které nesplňovaly alespoň 3. emisní 
třídu. Žadatelé mohou čerpat dotaci na plynové kotle, kot-
le na biomasu a tepelná čerpadla ve výši až 95 %. Všem 
žadatelům z Vizovicka a Slušovicka jsme poskytovali bez-
platnou pomoc s vyplněním žádosti a předložením všech 
povinných příloh.
V průběhu dvou a půl měsíců jsme poskytli žadatelům 
desítky konzultací, sami jsme zpracovali celkem 38 žá-

dostí. Jedná se o 30 % všech žádostí podaných na území 
MAS Vizovicko a Slušovicko. Nejvíce žádostí bylo podáno  
na nový kotel na biomasu s ručním přikládáním a tepelné 
čerpadlo. V celém Zlínském kraji bylo podáno 2045 žádostí 
s celkovou výší dotace  293 395 922,95 Kč.
Naše pomoc v území však v srpnu neskončila. Všem ža-
datelům i nadále pomáháme s uzavřením smlouvy  
a následným vyúčtováním dotace. V případě, že jste si po-
dali žádost a potřebujete poradit s následujícím postupem, 
neváhejte se ozvat.
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LOUČÍME SE S KOMÍNKEM
Projekt Mikrojesle Komínek ukončil v červnu svou čin-
nost. Za 36 měsíců fungování jesliček se u nás vystří-
dalo v docházce 21 dětí a podpořili jsme tak 19 rodičů, 
hlavně tedy maminek, které se mohly aktivně zapojit  
do pracovního procesu. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň 
některým maminkám z Vizovic a nejbližšího okolí pomoci 
se vrátit do práce po mateřské dovolené, nebo přivýděl-
kem obohatit rodinný rozpočet.
Podle zpětné vazby od maminek spočívá velký význam mi-
krojeslí v tom, že malé a méně průbojné děti mají možnost 
se v malém kolektivu takzvaně otrkat, naučit se pobývat 
bez maminky a získat hygienické i sebeobslužné návyky 
potřebné pro pozdější nástup do mateřské školy. Děti se 
během docházky toho spoustu dozvěděly o fungování 
světa. Tak, jako ve školce paní učitelky, předávaly naše tety 

dětem informace z různých oblastí života podle Plánu vý-
chovy a péče. Také je naučily mnoho básniček a písniček, 
zdokonalovaly je v pohybových dovednostech a vyrobily  
s dětmi spoustu krásných výtvorů. 
Je nám líto, že provoz tohoto zařízení musíme ukončit, 
ale už bychom bohužel nesplnili požadavky platné legis-
lativy, co se týká hygienických a protipožárních opatření, 
pod které následné projekty již spadají. Dosud jsme měli 
z těchto nařízení umožněnu výjimku. Další prostory, které 
by vyhovovaly zmiňovaným předpisům a byly ufinancova-
telné ze státní podpory a kapes rodičů, se nám bohužel 
nepodařilo najít. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, 
neboť v podmínkách, kdy se více dětí střídalo na 4 místech, 
nebylo vždy jednoduché uspokojit všechny jejich potřeby.
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DRUHÝ ROČNÍK LEADER KEMPU
Leader kemp je největší akcí pořádanou Platformou  
pro venkovskou mládež pod Národní sítí MAS. Druhý 
ročník této akce se konala ve dnech 2 – 4. srpna v Bro-
zanech nad Ohří (Ústecký kraj).Jak už název platformy na-
povídá, stěžejním tématem je podpora mladých v regionu. 
Platforma pro venkovskou mládež má za cíl zvýšit zapojení 
mladých lidí do rozvoje venkova, a tím předcházet odlivu 
mladých do větších měst a stárnutí populace. Mezi další cíle 
Platformy spadá podpora tradic a místně zakotvené učení. 
Členy platformy jsou zaměstnanci místních akčních skupin 
napříč Českou republikou. Z MAS Vizovicko a Slušovicko se 
Leader kempu zúčastnil Jan Malota.
Letošním tématem Leader kempu byl strukturovaný dia-
log s mládeží. Strukturovaný dialog je nástroj, který vede 
zástupce mladé generace a veřejné činitele ke společné 
diskuzi, a hlavně k zohlednění výstupů těchto diskuzí  
v politickém procesu. Nejběžnější formou strukturovaného 
dialogu jsou školní nebo mládežnické parlamenty.  Ty jsou 
poměrně rozšířené ve velkých městech a velkých školách. 
V regionech zastoupeny zpravidla nejsou. Proto se zástup-
ci Platformy spojili s Českou radou dětí a mládeže a vyjed-
nali podporu rozšíření strukturovaného dialogu do venk-
ovských oblastí. Jedním z výstupu Leader kempu je závazek 
členů Platformy, že v každém kraji se během jednoho roku 
vybuduje alespoň funkční mládežnický parlament. Pokud 
se podaří vybudovat dostatečná síť strukturovaných dia-
logů, může být hlas mladé generace slyšet na regionální, 

celostátní i evropské úrovni. S věkovou skupinou mládeže 
pracujeme i na Vizovicku a Slušovicku. V květnu proběhlo 
setkání aktivních občanů na téma „Jak oživit naši obec“, 
kterého se zúčastnili převážně zástupci mládeže. Probírali 
se témata jako fungování spolku, pořádání kulturních akcí, 
sociální sítě, Letní kina a festivaly, možnosti grantů a do-
tací pro zájmové skupiny a podobně. Další akce (nejen) 
pro mládež postupně připravujeme, takže sledujte naše 
webové stránky a sociální sítě.

PROJEKT ERASMUS NA SLOVENSKU
V rámci programu Erasmus + je realizován projekt propo-
jující místní akční skupiny a venkovské mládežnické par-
lamenty. Partnery zmíněného projektu jsou Národní síť 
místních akčních skupin České Republiky -  zastoupená 
Platformou pro venkovskou mládež a Vidiecký parlament 
na Slovensku. Za naši MAS se zúčastnil Jan Malota, jenž 
je členem Platformy pro venkovskou mládež. První setkání 
proběhlo ve dnech 3. – 5. listopadu ve Zvoleně na Sloven-
sku. Cílem projektu je sdílení dobré praxe mezi českými 
MASkami a slovenskými venkovskými mládežnickými par-
lamenty.

Na programu setkání byla účast na zasedání Vidieckého 
parlamentu na Slovensku, panelová diskuze, sdílení do-
bré praxe, pracovní skupiny, kulturní program a mnoho 
dalšího. K projektům Erasmu neodmyslitelně patří i nava-
zování nových vazeb a kontaktů s partnerskou organizací.
Celá akce byla zdařilá. Účastníci projektu měli možnost 
načerpat novou inspiraci pro další práci ve svém regionu. 
Na jaře příštího roku uvítáme výpravu ze Slovenska v České 
republice. Pevně věříme, že česká část programu bude 
minimálně tak kvalitní, jako ta slovenská. O dalším průběhu 
Erasmu Vás budeme informovat.
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UČENÍ NENÍ MUČENÍ ANEB DĚTI I DOSPĚLÉ 
LZE UČIT NOVÝM VĚCEM ZÁBAVNĚ
Na začátku září se projekt “Dobrodružství na dosah každé-
mu je učení se” přehoupne do posledního roku realizace. 
Dva roky naše MAS spolupracuje s dalšími osmi partnery 
na realizaci jimi zvolených aktivit. Po útlumu v covidovém 
roce 2020 se aktivity partnerů rozjely v roce 2021 naplno 
a téměř všichni dorovnaly předem stanovený plán. Díky 
tomu se nám podařilo splnit první průběžný finanční mil-
ník projektu.
Na konci dubna 2022 jsme pro partnery uspořádali spo-
lečné setkání, na kterém jsme jim představili plán aktivit  
a aktualizace harmonogramu projektu, příklady dobré pra-
xe a v neposlední řadě návrh na zajištění společných se-
minářů a školení, které by MAS financovala z nepřímých 
nákladů projektu.
Na základě požadavků jednoho z partnerů na změnu akti-
vit byla vytvořena sdílená burza aktivit, kde partneři mohou 
nabízet a poptávat aktivity mezi sebou. První kolo těchto 
změn jsme uzavřeli na konci června, přičemž v červenci 
bude uzavřen dodatek smlouvy o partnerství, který bude 
tyto změny reflektovat a bude následně podána žádost 
o změnu projektu. Změněné aktivity by pak mohli partneři 

začít realizovat po jejím schválení, předpokládáme začát-
kem září.

ABY O MÍSTNÍ KRÁSE VĚDĚLI I JINÍ...
Koncem roku 2021 jsem se dozvěděla, že MAS hledá člově-
ka, který by mikroregionům Vizovicko a Slušovicko pomohl 
s propagací cestovního ruchu. Cestování přináší okamžiky 
štěstí a propagace cestování může tím pádem přinést 
okamžiky štěstí všem návštěvníkům, kteří se do této nád-
herné destinace rozhodnou zavítat. Neváhala jsem. 
Byl únor 2022, když jsem poprvé seděla s ostatními kolegy 
MAS v kanceláři a já se snažila poznat nejen místní atrakce, 
ale také kulturu a zvyky. Každý můj výlet, který jsem v té 
době podnikla, se proměnil v honbu za novými informace-
mi. V kanceláři jsem pak zpracovávala nově nabyté vědo-
mosti, abych vytvořila balíčky na podporu turismu v této 

oblasti, ale také svou bakalářskou práci. Navštívila jsem 
představitele turistických cílů, ochutnala nejlepší čokoládu 
a viděla africké masky. A u toho jsem poznávala, jak fun-
guje práce v MAS po boku milých a nápomocných kolegů 
a kolegyň.
Teď už je má praxe u konce a s ní i tvorba turistických 
balíčků, které si sami můžete projít a vyzkoušet. K dostání  
jsou ve formě papírových skládacích brožurek třeba v Turi-
stickém informačním centru. A až za vámi přijede návštěva, 
dejte jí do ruky návod na to, co by neměla na Vizovicku 
minout.
    Anna Pohludka - stážistka



MAS Vizovicko a Slušovicko | 13

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Ve dnech 13. – 14. října 2022 jsme se zúčastnili dvouden-
ního setkání pro zástupce MAS z Olomouckého, Zlínského 
a Moravskoslezského kraje. Akce se uskutečnila v Hotelu 
Zámek ve Velké Bystřici a účastnilo se jí 80 zástupců MAS 
ze všech zmíněných krajů. Program prvního dne byl zam-
ěřen na seznámení se s fungováním MAS v jednotlivých 
krajích, představení a prohlídka realizovaných projek-
tů PRV v blízkém okolí a vzájemnou výměnu zkušenos-
tí a poznatků v této oblasti. Program druhého dne byl 
pak zaměřen na administraci PRV, článek 20, nejpalčivě-

jší témata a aktuální informace pro nadcházející období.  
V rámci druhého dne přijeli přednášet zástupci SZIF RO 
Olomouc a zástupci SZIF CP Praha. Realizací akce tak došlo 
k vytvoření významného prostoru pro předání informací, 
sdílení zkušeností a vzájemnou diskuzi mezi pracovníky 
SZIF a zástupci MAS, což vede k většímu porozumění vzá-
jemné práce a zefektivnění celého procesu administrace.  
V závěru druhého dne proběhla diskuze všech účast-
níků nad diskutovanými tématy a program byl zakončen 
společným obědem.

VALAŠSKÉ PEXESO
Pro velké i malé milovníky karetních her jsme připravili 
speciální edukativní Valašské pexeso! Nejen, že se u něj 
pobavíte, ale zároveň se i něco málo přiučíte z valašského 
nářečí. Originálně zpracované kartičky jsou laděny 
do modrotisku, každý pár obsahuje jak psaný výraz, tak  
i jeho ilustrovanou podobu. Obrázky, písmo i celkový 
desing vyšly z dílny mladého a talentovaného grafika Fer-

dinanda Kaclera. Na čtyřech listech najdete jak šedesát 
kartiček k vystřižení, tak legendu s uvedenými pojmy  
a dokonce i záludnou křížovku. A aby sa vám kartičky 
neroztúlaly, možete si je aj schovat do přiložené krabičky!
Zájemci si mohou pexeso vyzvednou v kanceláři MAS, 
nebo v Turistickém informačním centru Vizovice.
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TIPY NA VÝLETY
MUZEUM DŘEVĚNÉHO PORCULÁNU V DRŽKOVÉ
Pan Lubomír Marušák je mladý místostarosta obce Drž-
ková, který se však v obci výrazně angažuje na celé řadě 
aktivit. Kromě toho se rozhodl postavit a založit muzeum, 
které se věnuje historickému dřevěnému nářadí a náči-
ní spojenému se životem Držkovjanů. Muzem se nachází 
přímo u jeho domu. Po zahrádce se mu prohánějí slepice, 
beran i ovečka a právě tady vám Lubomír začne poutavě 
vyprávět o tom, jak těžké časy Držkovjané zažili a jak si  
s nimi dokázali poradit. 
Během našeho setkání jsme měli možnost pobavit se s ma-

jitelem také o vzniku muzea. “Vybudoval jsem ho de facto  
od píky, ty samotné stavby jsem budoval, exponáty jsem si v te-
rénu pozjišťoval. Pak už se mi samozřejmě lidé ozývali i sami,” 
vysvětlil nám Lubomír a dodal, že s financováním celého 
projektu mu nejvíc pomohl prodej kalendářů s historickými 
fotografiemi, z nichž jeden vlastní i pan Zdeněk Svěrák. 
Za nás se jedná o vážně hezky pojaté muzeum, které 
vám pomůže pochopit, jak žili vaši předci z této oblasti. 
Návštěvu moc doporučujeme! 
Více informací najdete na muzeum-drzkova.cz. 

TJIWARA MUZEUM VE VIZOVICÍCH
Druhým tipem je návštěva muzea mizející africké kultury 
– Tjiwara. Jedná se o jednu z největších sbírek afrického 
umění v Evropě. Na více než 200 m² uvidíte přes 400 ex-
ponátů – sošek, masek, panenek i zbraní. A můžeme vám 
prozradit, že některé z těchto unikátů nemá ve své sbírce 
ani muzeum Louvre v Paříži, jak jsme se dozvěděli.
O přibývající exponáty se stará pan majitel Richard Jaro-
něk, který podniká dobrodružné výpravy do Afriky. Bude-li 
zrovna ve Vizovicích, můžete si s ním zkusit domluvit pro-

hlídku a zaposlouchat se do jeho příběhů. A pokud budete 
z návštěvy nadšení, můžete si v jeho malém obchůdku se 
suvenýry pořídit třeba pravý žraločí zub nebo jednu z jeho 
knih. Kromě focení a lovení exponátů se totiž pan Jaroněk 
věnuje také publikacím a potápění se žraloky. 
My jsme si návštěvu moc užili a vy můžete taky. Veškeré 
informace o otevírací době, vstupném a besedách, které si 
můžete poslechnout, najdete na webu uniquenature.cz.
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NOVÉ TURISTICKÉ BALÍČKY V NAŠEM REGIONU
Od začátku roku probíhala inten-
zivní spolupráce mezi MAS Vizovicko 
a Slušovicko, o.p.s. a destinační 
společností Zlínsko a Luhačovicko. 
Během několika měsíců byla zhod-
nocena nabídka cestovního ruchu 
a na základě provedených rešerší 
byly vybrány nejzajímavější turis-
tické atraktivity, které představu-
je nově vzniklá brožurka s názvem  
Za zážitky do Vizovických vrchů. Ta 
je pro návštěvníky zdarma k dostání 
v Informačním centru ve Vizovicích  
a na dalších vybraných turistickým 
místech.
Brožurka obsahuje dva tematicky 
zaměřené zážitkové balíčky. První 
balíček Za chutěmi a tradicemi Vizovic  
se snaží návštěvníkům přiblížit gas-
tronomické speciality i místní kulturu. 
Druhý balíček je konstruován převážně 
pro milovníky přírody. Jak již název  
Za výhledy Vizovických vrchů na-
povídá, provede návštěvníky vrcholky 
kopců a místními rozhlednami. V tisk-

ovině je dále celá řada tipů na další 
výlety i místa, která by nikdo neměl 
minout.
“Vytvoření brožurky je jedním z kro-
ků, který by měl vést k nastavení sys-
tému řízení a propagace cestovní 
ruchu na území Vizovicka a Slušovic-
ka, jehož existence zde zcela schází.  
Pro rozvoj destinace bude dále nezbyt-

né rozvíjet aktivní spolupráci aktérů 
ze soukromého i veřejného sektoru  
a najít vhodný subjekt, který bude stra-
tegicky koordinovat všechny související 
činnosti. Jen tak lze efektivně využít 
potenciál, který Vizovicko, Slušovicko 
nabízí,” vysvětlil Pavel Elšík, ředitel 
MAS Vizovicko a Slušovicko.

NA VÝLETY S APLIKACÍ NA KOLE I PĚŠKY 
Mobilní aplikace Na kole i pěšky dává turistům tipy na výlety po celé České republice. V le-
tošním roce se do projektu zapojily také obce Mikroregionu Vizovicko a obohatily aplikaci  
o atraktivity našeho území. Přehledný systém umožňuje uživatelům zjistit potřebné informace, 
podívat se na fotky, případně krátká videa. Naleznete v něm i řadu připravených turistických 
tras i cyklotras s mapou. 
Vyzkoušejte aplikaci taky a nechte se inspirovat výlety do okolí i po celé zemi. Stahujte  
do svých telefonů na nakoleipesky.cz nebo si načtěte přiložený QR kód.
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CO SE UDÁLO V NAŠICH OBCÍCH
OBEC HROBICE

DĚTSKÉ A WORKOUT HŘIŠTĚ NA DUBÍČKU

MĚSTO VIZOVICE
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE POLNÍ

OBEC JASENNÁ
CENTRUM SPOLEČENSKÉHO A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA - BESEDA JASENNÁ


