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www.pobeskydi.cz, www.facebook.com/MASPobeskydi

Roztočíme
Vaše nápady!

Drazí přátelé pobeskydského venkova,

od posledního vydání zpravodaje MAS uběhl více než půl rok, a proto 
je načase informovat vás o tom, co se v místní akční skupině událo 
a co nás ještě čeká. Je až k nevíře, že programové období naší MAS se 
pomalu blíží ke konci a můžeme tak vidět celou řadu realizovaných 
projektů, které se za těch pár let dostaly z hromad papírů do podoby 
hmatatelných výstupů a pomáhají zkvalitňovat život v našem okolí. 
Všichni víme, jak je náročné připravovat investiční i neinvestiční 
akce, a tak jsme rádi, že se v naší místní akční skupině najde stále 
velké množství těch, kteří projekty vymýšlejí, realizují, ale v nepo-
slední řadě také hodnotí, kontrolují a tvoří náměty na další fungová-
ní místní akční skupiny. Za tuto mnohdy mravenčí práci si tito lidé 
zaslouží náš velký vděk. Děkujeme! 

Přejeme Všem krásný zbytek prázdnin a pohodový vstup do nového 
školního roku!

Tým MAS Pobeskydí  :-)

I v tomto roce pokračuje naše spolupráce 
s Albrechtovou školou. 

Koncem měsíce června se naše MAS představila na 
Mezinárodním ekologickém studentském sympo-
ziu, kde se studenti a celá řada aktérů rozvoje 
venkova prezentovali se zajímavými příspěvky 
z oblasti zemědělství a ochrany životního prostře-

dí. Další z připravovaných akcí bude již tradiční 
Biojarmark, kde budeme prezentovat činnost míst-
ních akčních skupin v Moravskoslezském kraji. 
Přijďte se podívat na vlastní oči 19. 9. 2019 na 
Albrechtovu školu v Českém Těšíně.

(PP)

Dobrá spolupráce
s Albrechtovou střední školou v Českém Těšíně

Celkem 57 přijatých žádostí na modernizaci 
strojního vybavení podnikatelů a firem obdr-
žela naše MAS v průběhu jarních měsíců. 

Téměř měsíc a půl probíhala administrativní kont-
rola, aby mohly být žádosti o dotaci následně 
předány k hodnocení výběrové komisi a progra-
movému výboru, který nakonec schválil 
3 projekty ve fichi Investice do zemědělství 
s místem realizace v Palkovicích, Komorní Lhotce 

a Ropici, dále 2 projekty ve fichi Zemědělské 
produkty s místem realizace ve Vojkovicích 
a Palkovicích, celkem 7 projektů ve fichi Nezemě-
dělská produkce s místem realizace v obci Stona-
va, Vyšní Lhoty, Dolní Domaslavice, Komorní 
Lhotka, Albrechtice a Těrlicko. Ve fichi Investice 
do lesnictví byly vybrány 4 projekty s místem 
realizace na Morávce, v Třanovicích, Albrechticích 
a Komorní Lhotce.

(PP)

MAS podporuje podnikání na venkově
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19. března 2019 proběhla valná hromada MAS 
Pobeskydí v Třanovicích. Hlavním cílem valné 
hromady byla volba nové výběrové komise pro 
další rok a přijetí nových členů. Velmi rádi jsme 
mezi členy přivítali Základní a mateřskou školu 
Zwirki i Wigury s polským jazykem vyučovacím 
v Těrlicku, Etickou výchovu, z. s., a Asociaci 
soukromého zemědělství Těšínského Slezska z. s. 
Nesmírně si ceníme zájmu nových členů 
a podpory stávajících členů. Bez členů by MAS 
neexistovala. Právě členové se zásadním 
způsobem podílejí na rozvíjení a chodu MAS.

Jedním ze závěrů valné hromady bylo naplánování 
další (nad rámec plánu) výzvy v Programu rozvoje 
venkova v roce 2020, která se zaměří na podporu 
investic do zemědělství a dále na rozvoj občanské 
vybavenosti, konkrétně půjde o investice do veřej-
ných prostranství, hasičských zbrojnic, kulturních 
a spolkových zařízení a knihoven. 

Podmínkou vyhlášení je ovšem provedení změny 
strategie MAS a akceptace ze strany Ministerstva 
zemědělství. Detaily této výzvy byly diskutovány na 
setkání pracovních skupin MAS dne 26. června 
2019. Bylo dohodnuto, že výzva v roce 2020 bude 
zaměřena na malé projekty do 500 tis. Kč. Ve fichi 
č. 1 Investice do zemědělství budou upřednostněni 
žadatelé, kteří v tomto programovém období zatím 

nezískali podporu MAS. Ve fichi č. 6 Občanská 
vybavenost budou preferovány projekty s vyšším 
dopadem na komunitu. 

I přes velkou administrativní náročnost jsme se 
stále neodprostili od myšlenky na projekt spolu-
práce, který bychom rádi realizovali s MAS Jablun-
kovsko a MAS Vladař ze západních Čech. Připravo-
vaný projekt spolupráce se bude týkat nových 
technologií v zemědělství. O dalších podrobnos-
tech budeme včas informovat.

(KN)

Členové MAS hlasují a rozhodují

V červnu byla vyhlášena druhá výzva na podpo-
ru příměstských táborů. 

Podporovány jsou projekty od 400 tis. Kč (doporu-
čujeme nastavit 500 tis. Kč) do 2 mil. Kč, které zajis-
tí hlídání dětí pracujícím rodičům v době prázdnin 
od roku 2020 do konce roku 2022. 

Své náměty na projekty neváhejte konzultovat 
u nás na MAS. Výzva bude ukončena 20. září 2019. 
Následně bude provedena kontrola formálních 
náležitosti a přijatelnosti žádostí a následovat 
bude hodnocení kvality projektů výběrovou 
komisi.

(SL)

Další výzva na podporu příměstských táborů
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Jaké projekty se zrealizovaly v jednotlivých obcích, co 
se povedlo, možná i nepovedlo a o tom co MASku 
čeká v dalším programovém období budeme disku-
tovat s širokým spektrem aktérů rozvoje venkova dne 
18. 9. 2019 od 10:00 na konferenci Pobeskydí se 
nestydí v sále obecního úřadu v Třanovicích. Na 
programu budou prezentace realizovaných projektů 
a diskuze se zástupci z řad veřejné, podnikatelské 

i neziskové sféry. Těšit se tak můžete na zástupce 
ČSOP Salamandr, Slezské diakonie, místní starosty, 
ředitele škol, podnikatele a další. Konference bude 
zakončena diskuzí o vyhlídkách do příštího plánovací-
ho období, na kterou přijal pozvání předseda Národní 
sítě MAS pan Jiří Krist. V případě vašeho zájmu prosím 
kontaktujte kancelář MAS.

(PP)

Pobeskydí se nestydí

Ke konci roku 2018 nám Ministerstvo práce 
a sociálních věcí nabídlo možnost navýšení 
alokace programového rámce Operačního 
programu Zaměstnanost. Příležitosti jsme se 
chopili a v únoru 2019 jsme vyhlásili výzvu na 
prevenci a řešení sociálního vyloučení. Sešlo se 
nám devět projektů. Možná se domníváte, že 
se nejedná o žádné vysoké číslo, ale na minis-
terstvu z toho byli překvapeni a pochvalovali 
animační činnost naší MAS. Alokace ovšem 
umožňovala podpořit pouze pět projektů. 
V červnu výběrová komise vybrala k podpoře 
pět nejlepších a aktuálně tyto projekty jsou 
posuzovány na ministerstvu.

Osobně mne těší, že mezi těmito pěti jsou tři 
projekty, které navazují na projekty podpořené 
v první výzvě z roku 2017. Jeden z projektů se 
zaměřuje na provoz komunitního centra Spolku 
Tulipán v Horní Suché, kde se povedlo zaktivizovat 
místní sociálně vyloučenou skupinu a postupně jí 
zapojovat do života v obci. Jedná se o dlouhodobý 
proces, který si zaslouží další podporu. Podporou 
dalšího projektu je zajištěno i pokračování aktivit 
projektu Centra pro rodinu a sociální péči, z. s., 
posilující kompetence pro stabilnější rodinu. Přece 
stabilní a silná rodina je základem kvalitního života 
nejen dětí, ale i dospělých. 

Podporou rodiny a zejména osob pečujících 
o nemocné, nemohoucí seniory či další osoby 
blízké se zabývá i další podpořený projekt, který 
plynule naváže, na již probíhající projekt Slezské 
diakonie. Možnost a schopnost rodin postarat se 
o své stárnoucí či umírající je v současnosti často 
diskutované téma v souvislosti se stárnutím 

obyvatelstva. A právě podpora rodin, které pečují 
doma o umírajícího je specifickým cílem čtvrtého 
podpořeného projektu žadatele MEDICA Třinec, z. ú., 
rozvíjejícího domácí paliativní péči. Dokud si 
člověk tuto zkušenost neprožije, neumí si předsta-
vit s jakými problémy se tyto pečující osoby 
a rodiny musí vypořádat. Tito lidé chtějí svému 
umírajícímu příbuznému poskytnout maximální 
péči a lásku v této poslední a snad nejtěžší životní 
chvíli. Jsme rádi, že zrovna těmto lidem můžeme 
pomoct, alespoň takto zprostředkovaně. Pátý 
podpořený projekt se zaměřuje na podporu rodin 
s dětmi s poruchami autistického spektra. 
S určitou nadsázkou lze říci, že život těchto rodin je 
plný výzev a „dobrodružství“. Při zvládání tohoto 
„dobrodružství“ díky projektu pomohou semináře 
a svépomocné skupiny. V projektu nechybí 
psychologická a právní poradna pro tyto rodiny, 
která vznikne na Lučině. Právní poradna bude 
fungovat i pro širokou veřejnost.

V nejbližších týdnech očekáváme nejen my na 
MAS, ale zejména žadatelé finální potvrzení 
podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Právě oddělení projektů CLLD tohoto minis-
terstva pod vedením Ing. Renáty Kučerové a jeho 
projektových manažerů (Ing. Libuši Hulanové, 
Mgr. Gabriele Melkové, Ing. Martinu Koubovi 
a dalším), kteří se naší MAS a podpořeným projek-
tům věnují, patří velké díky. Neinvestiční projekty 
Operačního programu Zaměstnanost byly pro 
naší MAS velkou neznámou a spolupráce MPSV si 
velmi ceníme. Děkujeme za vstřícnost, ochotu
a podporu.

(KN)

MAS podporuje projekty v sociální oblasti
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Bez povšimnutí členů i nás zaměstnanců 
v březnu uplynulo 15 let od založení MAS Pobes-
kydí. Je úžasné, že naše místní akční skupina 
přetrvala tak dlouho. 

Za posledních 5 let jsme začali nové programové 
období, které přineslo řadu novinek. Nepříjemnou 
novinkou bylo zúžení tematické podpory pro obce 
a neziskové organizace. S tím se ovšem počítalo. 
Priority jsme si stanovili v souladu s možnostmi 
Integrovaného regionálního operačního progra-
mu, a to na chodníky a cyklodopravu, sociální 
a vzdělávací infrastrukturu. V minulém roce jsme 
pro obce otevřeli na základě nabídky ministerstva 
životního prostředí téma Sídlení zeleně v operač-

ním programu Životní prostředí. Obce a spolky 
však nemusí smutnit, protože se díky úsilí všech 
MAS podařilo vyjednat zařazení tzv. článku 20 do 
programového rámce Programu rozvoje venkova 
a tím pádem budeme příští rok vyhlašovat výzvu 
zaměřenou na investiční projekty spolků a obcí. 
Způsobilé budou projekty zaměřené na investice 
do veřejných prostranství (drobný mobiliář, infor-
mační a herní prvky), do hasičských zbrojnic (vyba-
vení jednotek JPO V a rekonstrukce hasičských 
zbrojnic) a do spolkových a kulturních zařízení 
(zejména vybavení a rekonstrukce zázemí pro 
spolkovou a kulturní činnost).

(KN)

Už je to 15 let

V květnu 2019 byla dokončena výstavba 
nového komunitního centra v Soběšovicích. 
Bylo vybudováno vedle kostela „Navštívení 
Panny Marie“ v Soběšovicích. 

První aktivity v novém objektu již proběhly, od září se 
pak počítá se zahájením plného provozu. Smyslem 
celého projektu je zapojení širší komunity do dění 
v území. Centrum bude zázemím pro volnočasové 
aktivity, kulturní a zájmové akce. Důraz je kladen také 
na aktivity sociálního začleňování. Vzniklo zázemí pro 
řešení krizových situací jednotlivců. Dle sdělení 
domaslavického faráře Jana Vechety bude v komunit-
ním centru poskytováno dvakrát měsíčně základní 

sociální poradenství. Od září bude kvalifikovaná 
pracovnice k dispozici každou druhou středu od 
16 do 18 hodin. Náplní základního sociálního pora-
denství je především poskytování informací směřující 
k řešení nepříznivé sociální situace, poskytování 
informací o dalších formách možné pomoci a infor-
mace o základních právech a povinnostech klienta. 
Mezi další pravidelné uživatele komunitního centra 
bude patřit Klub Sobíšek, který získá výborné zázemí 
pro svá setkání. Klub Sobíšek tvoří komunita místních 
rodičů, pořádají řadu akcí zábavných i vzdělávacích 
akcí pro děti. 

(PŽ)

Komunitní centrum „Dům farní rodiny“
v Soběšovicích se probouzí k životu 
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Stabilní a dobře fungující rodina dokáže v řadě 
případů překonat sociální problémy a snižuje 
riziko sociálního vyloučení jejich členů.

Projekt Centra pro rodinu a sociální péči z. s. 
podpořený MAS Pobeskydí v Operačním progra-
mu Zaměstnanost se zaměřoval na prevenci 
sociálního vyloučení rodin pečujících o děti 
v Pobeskydí posílením jejich rodinných a rodičov-
ských kompetencí, rozvojem komunikačních 
a psychosociálních dovedností, posílením osob-
ních kompetencí v běžném životě. Tímto došlo 
i k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení do 
komunity a obnovení či upevnění kontaktu s přiro-
zeným sociálním prostředím. Vytvořil prostor pro 
setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností mezi 
rodinami. V projektu od dubna 2018 do března 
2019 probíhaly čtyři klíčové aktivity. K oslovení 
široké veřejnosti a seznámení s problematikou 
nabídly interaktivní programy dny pro rodinu 
v Komorní Lhotce a Třanovicích, motivační setkání 
s výstavou „Svoji“ v Hnojníku, Chotěbuzi, Smilovi-
cích, Těrlicku či Dobré.

Pravidelná setkávání rodičovských skupin pro 
posílení osobních a rodičovských kompetencí se 
zúčastnilo více než 40 rodičovských párů ze Stona-
vy, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Komorní Lhotky, 
Brušperku, Horních Domaslavic a okolí. Rodiče se 
setkávali a interaktivně si osvojovali praktiky, jak 
posilovat své rodičovské a osobní kompetence. 
Získávali zde dovednosti, jak vést děti k zodpověd-
nosti, samostatnosti, spolupráci a zvládání život-
ních situací, jak z domova vytvořit pro děti zázemí 

podpory, porozumění a lásky. Cílem bylo také 
naučit rodiče zvládat krizová období např. dospí-
vání, předejít negativním jevům. Velmi důležitá 
byla vzájemná interakce a inspirace rodičů.

Třetí klíčová aktivita „Cesta efektivní komunikace – 
rozvoj praktických zkušeností“ proběhla ve dvou 
bězích v Hnojníku a Horních Domaslavicích. Skupi-
na účastníků pracovala pod vedením dvojice 
zkušených lektorů na poznání vlastních komuni-
kačních návyků a jejich změně. Účastníci si mohli 
prakticky vyzkoušet např. jak zvládat komunikaci
v emočně vypjatých situacích a seznámit se 
s konstruktivním řešením konfliktů. Velký důraz 
byl kladen na práci na sobě, rozvíjení osobnost-
ních kvalit a kompetencí na využití komunikace 
jako prostředku ke společenskému uplatnění, 
upevňování vztahů a vlastnímu rozvoji.

Stěžejní klíčovou aktivitou projektu byla pomoc při 
uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života 
doprovázení rodinným konzultantem. Tato aktivi-
ta přirozeně navazovala na všechny předchozí. 
Všichni účastníci, kteří řešili složité situace ve 
svých rodinách, vztazích či komunitě, mohli využít 
naše rodinné konzultanty k osobnímu doprováze-
ní při zvládání zátěží běžného života především 
v rodinném životě, v oblasti manželství, partner-
ství, rodičovství, při přípravě na dlouhodobý vztah, 
v mezigeneračních vztazích apod.

Jana Kotásková
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Kompetence pro stabilnější rodinu 

Důležité pro mě bylo, že základ problému je často v komunikaci. Našla jsem spoustu
inspirací a motivace na sobě pracovat, pracovat na komunikaci mezi lidmi, a pokud
chci něco změnit musím začít u sebe.

Atmosféra super, rodinná atmosféra, uvolněnost účastníků, zkušenosti druhých,
úkoly, které podnítily k přemýšlení...

Témata zajímavé, objevné. Škoda, že se takové „věci“ neřeší dříve, třeba v rámci
školního vzdělávání.

Pochopení vztahů, rovnováha ve výchově, velká inspirace a uvědomění si chyb
ale i správných postupů. Mělo by se zavést do osnov na ZŠ alespoň kousek o pravidlech
komunikace, pochopení, naslouchání, všem by se žilo lépe.

Ohlasy účastníků
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V červenci se rozběhly na šesti místech (Bruzo-
vice, Dobratice, Hukvaldy, Kozlovice, Těrlicko, 
Vělopolí) Pobeskydí příměstské tábory realizo-
vané přímo MAS Pobeskydí v rámci projektu 
Příměstské tábory v Pobeskydí. Nechyběly 
vědecké pokusy a sportování pod olympijský-
mi kruhy. Děti si hrály na indiány i hasiče, 
jezdili na koních, zahrály si fotbal i golf. Tvořily 
nejen s nůžkami a keramickou hlínou, ale 
i pilkou, šroubovákem a svěrákem.

Rozvoj manuální zručnosti je tématem i příměst-
ských táborů pořádaných v rámci projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek II, které si děti užívají ve 
Fryčovicích, na Lučině a ve Sviadnově. Projektem 
je tato náplň příměstských táborů testována 
a věříme, že v příštích letech budou příměstské 
tábory manuální zručnosti pořádány i bez podpo-
ry tohoto projektu.

(KN)

Příměstské tábory pokračují
i letos nejen v Pobeskydí


