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ZPRAVODAJ
16. číslo, zima 2018, neprodejné

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice č. p. 1, e-mail: mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz, www.facebook.com/MASPobeskydi

Drazí přátelé pobeskydského venkova,

do rukou se vám dostává poslední zpravodaj roku 2018, proto 
bychom vám rádi zrekapitulovali, co se v druhé polovině roku 
v MASce událo a rovněž bychom rádi přiblížili něco málo z plánova-
ných aktivit na rok 2019. Jelikož se už na plné obrátky rozjela realiza-
ce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, představíme i aktivi-
ty, na kterých se právě pracuje. Chtěli bychom připomenout, že 
kancelář MAS je stále otevřena pro bezplatnou konzultaci projekto-
vých záměrů, sdílení vašich nápadů a zkušeností. Jsme tady pro vás! 

Dovolte nám popřát vám příjemně strávené Vánoce, ve společnosti 
vašich nejbližších a úspěšný vstup do nového roku 2019!

      tým MAS Pobeskydí, z. s.

Již druhý ročník semináře věnujícího se podpo-
ře distribuce lokálních potravin na místní trhy 
se uskutečnil koncem listopadu. 

Letošní seminář jsme pojali poněkud netradičně 
a zacílili jsme na území celého kraje, a hlavně na 
město Ostravu, kde se samotný seminář konal 
v atraktivním industriálním prostředí Food Atelie-
ru. 

Autor myšlenky a provozovatel Food Atelieru pan 
David Valíček byl výborně připraven a přítomným 
ukázal, jak v kuchyni pracovat s místními potravi-
nami, a tak se účastníkům naskytla možnost ochut-
nat takové lahůdky jako je například šnečí maso, 
pštrosí maso v úpravě sous-vide nebo hrušky 
v karamelové omáčce. Někdy bylo až neuvěřitelné, 
že tyto potraviny pochází přímo z našeho kraje. 

Poděkování patří všem zúčastněným z řad země-
dělců, výrobců produktů, restauratérů, ale také 
zástupcům SZIF a CSV, bez kterých by se tento 

seminář neuskutečnil. Speciální poděkování patří 
všem, kteří akci podpořili dodáním vlastních 
regionálních produktů. Z území MAS Pobeskydí to 
byli: pan Přemysl Motička z farmy Domaslavice, 
pan Kublák z farmy Fryčovice, výrobkyně cukrář-
ských výrobků paní Lenka Flowarzczná z Hnojníku 
a pan Ivo Ptáčník z rodinné pražírny Laura Coffe 
z Krmelína. 

Z pole rovnou do kuchyně
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Jednou z cest, jak přivádět studenty zeměděl-
ských oborů k práci v zemědělství je zvyšovat 
jejich motivaci a ukazovat jim příklady úspěš-
ných. 

Naše MAS zacílila na studenty zemědělských 
oborů Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, 
pro které jsme uspořádali jednodenní exkurzi. 
Studenti, ale také další účastníci měli možnost 
zhlédnout úspěšně realizované Projekty programu 
rozvoje venkova v Pobeskydí a na Opavsku. 

Prvním bodem na exkurzní trase byla farma rodiny 
Motičkových, kde se celá výprava dozvěděla 
mnoho zajímavých informací o chovu dobytka 
s následným uváděním vlastních produktů na trh. 
Studenti bylI motivováni i tím, že sám pan Přemysl 
Motička absolvoval stejný studijní obor. 

Dalším bodem na trase byl útulný agropenzion 
„Nad stájí“ v Jakartovících na Opavsku, kde si turis-
té mohou nejen odpočinout v zázemí penzionu, ale 
rovněž aktivně poznávat život na farmě. 

Cestou zpět na Těšínsko se výprava zastavila ve 
firmě Vitaminátor v Sososnové, kde dochází ke 
zpracování ovoce a zeleniny na lahodné nápoje 
plné vitamínů a dále na farmě Krystýny Šťastné, 
která se zabývá chovem koz s následným zpraco-
váním na nejrůznější mléčné výrobky. 

Věříme, že všichni účastníci načerpali na exkurzi 
mnoho nových myšlenek a nápadů, které přene-
sou do další praxe. Poděkovaní za financování celé 
exkurze patří Celostátní síti pro venkov Moravsko-
slezského kraje. 

Exkurze za úspěšnými projekty 

I v letošním roce se zástupci MAS zúčastnili 
konference venkov, tentokrát v srdci morav-
ského folkloru, ve Strážnici. 

Výběr místa letošní konference měl i symbolický 
význam, protože v nedalekém Hodoníně se narodil 
otec společného státu Čechů a Slováků T.G. Masa-
ryk. 

Mottem letošní konference bylo heslo „Žít venkov“, 
což výborně korespondovalo s místem konání 
a nadšením místních, kteří prezentovali celou řadu 
úspěšně realizovaných projektů. Jedním z nejvíce 
inspirativních vystoupení byl příspěvek bývalého 
hejtmana Dolního Rakouska dr. Erwina Prölla, 
věnovaný rozvoji a obnově rakouského venkova. 
Vezmeme si příklad z Rakouského venkova?

Konference venkov 2018
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Harmonogram výzev MAS Pobeskydí na rok 2019
Termíny a alokace uvedené v harmonogramu mají pouze orientační charakter.
Platné údaje budou uvedeny ve výzvách.

Operační program Životní prostředí
           • Intravilány a veřejná
 prostranství (sídelní zeleň)

02/2019

02/2019

06/2019

06/2019

06/2019

06/2019

04/2019

09/2019

03/2019

10/2019

10/2019

10/2019

09/2019

05/2019

10 000 000,- Kč

10 000 000,- Kč

4 000 000,- Kč

4 000 000,- Kč

10 000 000,- Kč

bude
upřesněno 

ve výzvě

bude
upřesněno 

ve výzvě

Operační program Zaměstnanost
           • Prevence a řešení sociálního
    vyloučení

Integrovaný regionální operační program
           • Udržitelná a bezpečná doprava
 (chodníky, cyklodoprava)

Integrovaný regionální operační program
           • Vzdělávací infrastruktura

Integrovaný regionální operační program
           • Infrastruktura sociálních
 služeb a začleňování

Operační program Zaměstnanost
           • Slaďování rodinného a profesního
 života (vyhlášení podmíněno
 schválení MPSV)

Program rozvoje venkova
           • Investice do zemědělství
           • Zemědělské produkty
           • Místní nezemědělská produkce
           • Investice do lesnictví
           • Pravděpodobné vyhlášení fiche
 na drobnou občanskou vybavenost
 předpokládáme v roce 2020

Programový rámec
fiche/opatření

Vyhlášení
výzvy

Ukončení
příjmu žádostí

Předpokládaná
alokace
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Tři roky místního akčního plánování
Již třetím rokem MAS Pobeskydí realizuje 
projekt místního akčního plánování, který si 
klade za cíl přispět k rozvoji regionálního vzdě-
lávání, výchovy a souvisejících oblastí. Tento 
projekt je součástí celostátní akce Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, která je 
spolufinancována ze zdrojů Evropské unie 
(operační program Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní). Projekt je realizován na území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek ve spolupráci se statutárním 
městem Frýdek-Místek a MAS Slezská brána.

Tento projekt je unikátní hned ve dvou směrech. 
Zaprvé, snad nikdy v podobném rozsahu nebyla 
pravomoc a zodpovědnost za plánování a realizaci 
naplánovaných aktivit ve školství a v souvisejících 
oblastech svěřena regionálním aktérům, kteří 
lépe, než kdokoli jiný ví, co je potřeba zlepšit a co 
je potřeba udělat. Zadruhé, regionální aktéři jsou 
prostřednictvím projektu podněcováni ke spolu-
práci, prostřednictvím které by mohli společně 
vyřešit to, co silami každého z nich jednotlivě vyře-
šit nelze (viz Svatoplukovy pruty nebo příběh báby 
s dědkem, kteří teprve s domácí havětí včetně 
škůdců vyzráli na velkou řepu). Do projektu reali-
zovaného na Frýdecko-Místecku jsou v současnos-
ti zapojeny desítky škol a jejich zřizovatelů 
a dalších organizací působících ve vzdělávání, 
výchově a v souvisejících oblastech.

Prostřednictvím projektu se regionální aktéři 
schází, aby společně plánovali a následně realizo-
vali opatření na zlepšení situace ve vzdělávání 
a výchově a v souvisejících oblastech. Jedná se 
především o drobné neinvestiční akce, neboť je 

třeba ověřit, jestli sázka na místní aktéry a jejich 
spolupráci byla z ministerské strany správnou 
volbou. Pro roky 2017 až 2019 bylo naplánováno 
téměř čtyřicet aktivit spolupráce. Některé z nich již 
byly úspěšně ukončeny, realizace jiných probíhá 
a další jsou postupně připravovány.

Prostřednictvím projektu například budou mateř-
ské školy pořizovat vybavení k polytechnické 
výuce a výchově, základní školy a knihovny knihy 
nebo tematické kufříky k podpoře čtenářské 
gramotnosti a vznikne systém Rašek (analogie 
geocachingu), který bude zábavnou formou 
bádání v terénu cílit na získávání znalostí o místě, 
v němž děti žijí. Schází se nebo teprve vzniknou 
metodické kluby malotřídních a mateřských škol, 
učitelů prvního stupně základních škol, jazyků, 
matematiky, fyziky, polytechniky, družinářů 
a družinářek a ke společnému vzdělávání. Usku-
tečnily se nebo uskuteční vzdělávací akce zaměře-
né na společné vzdělávání, nové formy výuky 
anglického jazyka nebo práce s literaturou, 
civilníobranu a dramatickou výchovu. Uskutečnila 
se setkání k manuální zručnosti, rodinné výchově, 
místním a regionálním tématům ve výuce, 
příměstským táborům nebo k psychosociálním 
problémům současných dětí a práci s nimi.

Environmentální centrum v Třanovicích s podpo-
rou místního akčního plánování inovovalo svůj 
program. Uskutečnilo se setkání s předškoláky 
zaměřené na znalosti a dovednosti, které předško-
láci musí umět před nástupem na základní školu. 
Děti z regionu vyjížděly a vyjíždějí do sciencecenter 
po celém Česku nebo do interaktivní učebny biolo-
gie v Třinci. Uskuteční se biblioterapeutické  
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workshopy pro děti zaměřené na jejich současné 
problémy, matematicko-fyzikální soustředění pro 
nadané děti nebo příměstské tábory zaměřené na 
manuální zručnost. Byly, jsou a budou uspořádány 
soutěže a závody matematické, chemické, envi-
ronmentální, branné, výtvarné i ve vaření.

Jednotlivé aktivity spolupráce jsou postupně reali-
zovány. Způsob, jakým jsme místní akční plánová-
ní pojali v našem regionu, je charakteristický 

velkým počtem těchto aktivit. Místní akční pláno-
vání považujeme za laboratoř nápadů, z nichž 
některé (doufáme ve většinu) budou příkladem 
dobré praxe ve vzdělávání, výchově a v souvisejí-
cích oblastech a budou pokračovat i bez podpory 
místního akčního plánování. Nacházíme se v polo-
čase. Čekají nás další tři roky a teprve se ukáže, 
zda vůbec, co a jak je v místním akčním plánování 
životaschopné.

Obcím Těrlicko, Stonava a Třanovice se již podařilo 
dokončit projekty z 1. výzvy IROP MAS Pobeskydí 
zaměřené na zvyšování bezpečnosti pěší dopravy 
podél dopravně zatížených komunikací. 

           • Silnice I/68 v Třanovicích – bezpečnostní  
 opatření 
           • Modernizace chodníku Hradiště podél   
 silnice III/4741 

Bezpečnější cesta do zaměstnání.
I smrťák se cítí bezpečněji!
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Při panoramatech Pobeskydí, kdy lze spatřit 
kroutivé cesty stromořadím, pastviny, nebo 
přičaplé chalupy na svazích, se návštěvníkům 
i obyvatelům tají dech. Pro posílení těchto 
přírodních krás se strategie MAS rozrostla 
o opatření „Intravilány a veřejná prostran-
ství“, prostřednictvím, kterého budeme moci 
přijímat projekty zaměřené na revitalizaci 
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
a projekty zaměřující se na veřejně přístupnou 
zeleň v zastavěném či zastavitelném území 
obcí.

Opatření se zaměřuje na zakládání a obnovu 
ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich 
funkčního stavu výsadbou stromů (liniové, skupi-
nové, solitérní) a keřů, ošetřením stromů, založe-
ním či obnovou zatravněných ploch a funkčním 
propojováním přírodních ploch a prvků. Podporo-
vány budou takové projekty, které povedou ke 
zvýšení nejen estetické, ale zejména funkční 
hodnoty sídelní zeleně, jako stěžejní součástí 
veřejných prostranství a intravilánu. V rámci opat-
ření je možná i podpora doplňkových prvků (mobi-
liáře, pěšiny, vodní prvky, ptačí budky, broukoviš-
tě, informační cedule apod.). Bližší podmínky 
naleznete v pravidlech operačního programu 
a následně ve výzvě, kterou plánujeme vyhlásit 
v únoru 2019. Alokace na toto opatření činí 10 mil. 
Kč. Tato výzva má především posílit biodiverzitu 
intravilánů v obcích a zkvalitnit život obyvatel. 

Již naši předci věděli, že zeleň hraje v našich 
životech důležitou roli. Ne nadarmo se využívaly 
topoly pro svou čistící schopnost v blízkosti 
nemocnic. Problém nedostatku zeleně se netýká 

již jen měst. Zakládání nebo obnova zeleně na 
návsích je velice specifická, zvlášť kvůli mnohdy 
nekvalitní výsadbě a využitím cizokrajných druhů 
stromů (túje, černé borovice, smrky omoriky 
a mnohdy barevné kultivary různých druhů listna-
tých stromů). Tato směsice druhů však nepodtrhu-
je ráz podhorské vesnice, ani jí nikterak nepřispí-
vá. Už při přípravě projektu tedy zadavatel měl mít 
na mysli, že tento program podporuje výsadbu 
zejména původních druhů dřevin, keřů a bylin, 
tedy těch, které tu rostou již od poslední doby 
ledové a jsou přizpůsobeny okolním podmínkám. 
Seznam běžně se používaných a školkařsky 
dostupných druhů autochtonních dřevin nalezne-
te na stránkách AOPK. Tento seznam obsahuje 
známé druhy jako: bříza bělokorá, dub cer, hrušeň 
planá, hloh obecný a další. Samozřejmě, že by se 
výběr druhů dřevin měl řídit podmínkami stanovi-
ště, na kterém je projekt realizován.

V rámci tohoto projektu jsou přijatelné i obnovy 
zeleně, například: obnova stromořadí, či obnova 
dřevin spjatých s historickou událostí. Dále je 
nutno pamatovat na udržitelnost projektu, tedy 
zaopatřit výsadbu tak, aby nedošlo k jejímu poško-
zení. Zejména na okrajích cest by měli žadatelé 
myslet na zvýšené zasolování půdy v zimním 
období. Úspěšným projektem, kterým se mohou 
žadatelé inspirovat je komunitní centrum v Dobra-
ticích, kdy bylo v rámci tohoto centra vysázená 
zeleň, která byla doplněna o mobiliář, vodní a také 
interaktivní prvky. 

Navraťme Pobeskydí charakteristický ráz
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Po šest letních týdnů jsme pořádali příměstské 
tábory v Pobeskydí (postupně v Dobraticích, 
Kozlovicích, Hukvaldech, Těrlicku a Vělopolí). 
Tábory zajistily hlídání dětí zejména pro pracu-
jící rodiče z Pobeskydí.

Program letošních táborů byl ve znamení sportu, 
pohybu a tvoření. Děti si mohly vyzkoušet golf, 
hasičský sport, jízdu na koních a péči o hospodář-
ská zvířata, zahrát si fotbal či florbal, vyřádit se na 
školním hřišti, tělocvičně či keramické dílně. 
Nechyběly výlety na hory, k vodě či do okolních 
měst. Program byl doplněn i animačními akcemi, 
např. klaunem, lasergame či lukostřelbou. Děti se 
vracely domů nadšené a unavené (k radosti 
rodičů).

Tábory byly realizovány v rámci projektu „Příměst-
ské tábory v Pobeskydí“, který je podpořen z Ope-
račního programu Zaměstnanost. Nositelem 

projektu je přímo naše místní akční skupina. 
S nápadem přípravy projektu přišli přímo členové 
místní akční skupiny, konkrétně základní školy 
v Těrlicku, v Hukvaldech, Dobraticích a jezdecký 
klub ve Vělopolí. Povedlo se nám podpořit více než 
150 rodičů z Pobeskydí. Dokladování ze strany 
rodičů bylo náročné a chceme touto cestou všem 
rodičům poděkovat za trpělivost. Velké díky patří 
také vedoucím a pracovníkům příměstských 
táborů, kteří připravili pro děti zajímavý program 
a s nadšením se dětem věnovali.

Příměstské tábory budou pokračovat i v dalších 
dvou letech. V příštím roce bychom rádi dětem 
nabídli ochutnávku práce s kladívky a hoblíky, 
vaření, keramickou dílnu či výtvarné aktivity. 
Stěžejní budou sportovní aktivity a pobyt venku. 
Věříme, že i v příštím roce tábory splní očekávání 
nejen dětí, ale i rodičů.

Prázdniny plné zábavy a pohybu 
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Určitě jste už slyšeli v médiích slovní spojení 
Chytré město. Ve městech se mluví o chytré 
dopravě (chytré semafory, chytrá navigace IZS, 
sdílení jízdních kol), chytrém životním prostředí 
(monitoring kvality ovzduší, přesné dávkování 
závlahy), chytrém bydlení (inteligentní budovy) 
apod. Ale co venkov? Může být i venkov chytrý? 

My si myslíme že ano, a dokonce si myslíme, že 
často už chytrý je, a proto jsme začali společně 
s kolegy v Národní síti MAS hledat cesty, jak dělat 
český, moravský a slezský venkov chytřejším. Naše 
úsilí je do značné míry motivováno snahou EU 
podporovat chytrá řešení v budoucím programo-
vém období a z tohoto důvodu považujeme za 
důležité rozvíjet debatu o chytrém venkovu už 
nyní.

Chytrý venkov je o lidech, kteří žijí na venkově 
a přebírají vlastní iniciativu v hledání praktických 
řešení vedoucích ke změně a k adaptaci na změny 
v jejich území. Pečlivě se vyvažují cíle z pohledu 
spravedlnosti, efektivity, udržitelnosti, sociálního 
smíru a potřebnosti v regionu.

Digitální technologie se používají jen tehdy, když je 
to vhodné – ne proto, že jsou zrovna módní. 
Chytrý venkov přizpůsobuje digitální technologie, 
aby lépe sloužily místní komunitě. Chytrý stát 
zajistí, aby venkov mohl tyto technologie aplikovat 
(vysokorychlostní internet, přijímaní odpovídající 
legislativy).

Chytrý venkov je o přemýšlení za hranici obcí. 
Řada aktivit zahrnuje okolní krajinu, skupiny obcí, 
malých měst a také vazby na velká města.

Chytrý venkov rovněž znamená podporovat stáva-
jící či zakládat nové formy spolupráce a sdružení: 
mezi zemědělci a dalšími venkovskými aktéry, 
obecními správami, soukromým sektorem 
a občanskou společností a také mezi přístupem 
zdola nahoru a shora dolů.

Chytrý venkov znamená i myslet na sebe sama. 
Neexistuje žádný standardní model nebo řešení 
pro chytrý venkov – jde o místní lidi, kteří prove-
dou inventuru místních zdrojů, využijí ty nejlepší 
z dostupných znalostí a ujmou se iniciativy.

zdroj: NS MAS

Chytrý venkov – Smart villages

Zájemci z řad podnikatelských subjektů jsou velice vítáni v kanceláři MAS, kde mohou konzulto-
vat své projektové záměry. Vyhlášení výzvy na podporu podnikání se očekává na jaře 2019. Veške-
ré informace o parametrech výzvy a informace k seminářům pro žadatele budou uveřejněny na 
stránkách MAS v dostatečném předstihu.

Podnikatelé pozor!


