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ZPRAVODAJ
21. číslo, léto 2021, neprodejné

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

Vážení přátelé venkova, 

letní číslo zpravodaje MAS Pobeskydí jsme pojali jako 
malé okénko do budoucnosti. Protože jsme vizionáři 
a rádi přemýšlíme nad budoucností našeho území, vedle 
stručných informací o aktuálním dění v naší MAS bychom 
Vám rádi představili především to, co nás čeká v novém 
programovém období 2021+.

Dobré budoucnosti dosáhneme zejména pomocí dobrých 
myšlenek, a proto jsme začali pracovat se sloganem 
„Dobré myšlenky pro Pobeskydí“. Prostřednictvím 
dobrých myšlenek bychom chtěli naplňovat naši společ-
nou strategii rozvoje území, do které se Vás všechny snaží-
me zapojovat. Máte-li dobrou myšlenku, neváhejte se o ni 
podělit, jsme tady pro Vás. Rádi pomáháme myšlenkám 
růst.

Jak už jste mohli zaznamenat v médiích, Morav-
skoslezský kraj je jedním ze tří krajů, který bude 
moci čerpat finanční prostředky z Operačního 
programu Spravedlivá transformace (OP ST). 

Celkově je v tomto programu alokováno cca 
40 mld. Kč (z nichž zhruba 19 mld. Kč bude vyčleně-
no pro MSK), které budou směřovat do projektů 
zaměřených na obnovu ekonomiky našeho kraje, 
která byla v minulosti významně ovlivněna těžbou 
a těžkým průmyslem. Konkrétně by se mělo jednat 
o projekty z oblasti výzkumu a inovací, projekty 
zaměřené na digitalizaci, čistou energii a energetic-
ké úspory, oběhové hospodářství, rekultivaci 

a nové využití území, rekvalifikaci a pomoc při 
hledání zaměstnání, atp. 

Výběr strategických projektů je v současné době 
v rukou krajského úřadu. Jistě jste zaznamenali 
snahu organizací hájících zájmy moravskoslezské-
ho venkova, mj. i naší MAS, aby minimálně jedna 
čtvrtina prostředků v tomto programu byla vyčle-
něna pro obce do 25 tisíc obyvatel. Naše snaha 
byla podpořena také podpisy některých z Vás, za 
což děkujeme. Podpisové archy budou předány 
hejtmanovi kraje a nám nezbývá než doufat, že 
budeme úspěšní. 

(PP)

Fond pro spravedlivou transformaci MSK

Dobré myšlenky pro Pobeskydí...
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Díky podpoře naší místní akční skupiny mají 
obyvatelé obcí v Pobeskydí možnost využívat 
řadu potřebných služeb. K nejoblíbenějším 
patří služby pro osoby a rodiny pečující o své 
nemocné a nemohoucí rodinné příslušníky.

Během několika měsíců a let fungování těchto 
služeb se vytvořila atmosféra důvěry mezi posky-
tovateli a potřebnými. Je nám líto, že v novém 
období již nebudeme mít dostatek prostředků 
k zachování všech aktivit. Rádi bychom zachovali 
alespoň svépomocné skupiny pro pečující osoby 
a paliativní péči. Dále považujeme za důležité 
zachovat a rozšířit sociální práci v území a rozcest-
ník pro potřebné nejen z řad pečujících osob. 
Současně bychom v novém období rádi vyzkoušeli 
zapojení komunity a podpořili komunitní sociální 
aktivity, se kterými přijdou přímo místní. 

Vnovém období se změní způsob zapojení míst-
ních akčních skupin do Operačního programu 
Zaměstnanost plus (OPZ+). Již nebudeme vyhlašo-
vat výzvy v tomto programu. Pro území MAS bude 
připraven jeden společný projekt místní akční 
skupiny a partnerů. Žadatelem bude přímo místní 
akční skupina a místní organizace či obce budou 
zapojeny jako partneři či dodavatelé služeb. Podle 

předběžných informací se projekt bude pohybovat 
kolem 20 mil. Kč. Na první pohled se jedná o vyso-
kou částku, s přihlédnutím k velikosti našeho 
území a délce projektu (7 let) je však patrné, že si 
budeme muset určovat priority. Kromě výše 
uvedených aktivit, které bychom chtěli zachovat či 
rozšířit, se můžeme pustit i do nových aktivit 
v oblasti zaměstnanosti, dobrovolnictví, posilování 
rodinných vazeb, či vzdělávacích a edukačních 
aktivit pro odbornou a laickou veřejnost. 

(KN)
 

Pomoc pro potřebné po roce 2021

Na jaře letošního roku schválila valná hromada 
členství MAS Pobeskydí v zapsaném spolku 
BESKYDHOST. Spolek BESKYDHOST je dobrovol-
né sdružení fyzických a právnických osob 
podnikajících v hostinské živnosti a příbuzných 
oborech v oblasti cestovního ruchu.

V druhé polovině roku 2020 začal spolek společně 
s MAS Pobeskydí a MAS Frýdlantsko-Beskydy řešit 
problematiku parkování v podhůří Lysé hory. Za 
tímto účelem se konalo několik pracovních schů-
zek, které vyvrcholily v online setkání pracovní 
skupiny Cestovní ruch MAS Pobeskydí, na němž se 
zúčastnění domluvili na zpracování studie, která by 
měla pomoci uchopit problém živelného parkování 

v podhůří dominanty Beskyd a nabídnout možná 
řešení.

Uvedení aktéři během pracovních schůzek nalezli 
také další společná témata, zejména pak založení 
lokálního destinačního managementu Lysá hora. 
MAS Pobeskydí proto byla oslovena, aby se stala 
členem spolku BESKYDHOST a přímo se tak podíle-
la nejen na vzniku lokálního destinačního manage-
mentu, ale také na dalších aktivitách v oblasti 
cestovního ruchu. Velká část území Lysé hory 
spadá do katastru obce Krásná, která je v územní 
působnosti MAS Pobeskydí a má zájem na rozvoji 
udržitelného cestovního ruchu.

(DCH)

MAS Pobeskydí se zapojila do řešení
problematiky parkování v okolí Lysé hory
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Ve dnech 14. až 16. června 2021 se uskutečnila 
oddechová vzdělávací akce metodického klubu 
mateřských škol projektu Místní akční plán 
Frýdek-Místek II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616). 

Zástupci mateřinek vyrazili do nedalekých 
Hukvald, kde se v krásném prostředí zámeckého 
parku věnovali tématu poradních kruhů a jejich 
využití pro komunikaci s rodiči, dětmi či vlastními 
zaměstnanci. Lektorka Helena Kosková za organi-

zaci Natural Spirit a Lenka Hrůzová, pedagog lesní 
školky v Žilině, se postaraly o nevšední zážitek, 
relaxaci a impulz k návratu člověka k přírodě. Akci 
si účastníci velmi užili a pevně věříme, že poradní 
kruhy se stanou součástí každodenní praxe 
v našich mateřských školách.                               (ZP) 

Výjezdní akce mateřských škol Poradní kruhy

V pondělí 14. června 2021 se uskutečnila první 
letošní certifikace regionální značky BESKYDY 
originální produkt. 

Rodina certifikovaných výrobců se rozrostla 
rovnou o tři nové členy – flašinety z Ateliéru 
Petrov, Smrčkový sirup z Beskydského dvorku 
a ilustrovanou knížku Příběhy pastýřky z Dílny 
U beránka. Pokud také máte originální výrobek, 
službu nebo zážitek z Beskyd a chtěli byste rozšířit 
naši členskou základnu, ozvěte se nám! Bližší info 
najdete na www.regionalni-znacky.cz/beskydy. 

Jednou z výhod, které Vám členství přinese, je 
propagace Vaší značky. V průběhu letošního jara 
jsme ve spolupráci s fotografem Miroslavem 
Hodečkem zahájili realizaci fotoreportáží, skrze 
které lidem představíme jednotlivé výrobce 
a přiblížíme jejich cestu k podnikání. Projekt je 
součástí přeshraniční spolupráce s naším polským 

partnerem Powiat Pszczynski a je financován 
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. 
Inspirativní příběhy beskydských řemeslníků můžete 
sledovat na facebookovém profilu značky:
www.facebook.com/BESKYDY.OriginalniProdukt. (VK)

BESKYDY originální produkt – certifikační
komise a příběhy našich výrobců
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V Pobeskydí nabízí svou pomoc řada organizací 
a projektů. Některé jsme měli tu čest podpořit. 
Jsme rádi, že pomoc se dostává k lidem, kteří ji 
potřebují a cení si jí. 

Příběhy z Pobeskydí, kterými chceme přiblížit 
nejen poskytované služby, ale také poděkovat 
sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám, 
poradcům a mentorům, pro které je pomoc lidem 
životním posláním. Poděkování patří také fotogra-
fovi Miroslavovi Hodečkovi, který vytvořil fotore-

portáže věnované této záslužné práci. Příběhy 
z Pobeskydí a fotoreportáže naleznete na našem 
webu https://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy/
podporene-projekty/pribehy-z-pobeskydi/.

V tomto čísle zpravodaje představujeme projekt 
„NEBOJTE SE TO ŘEŠIT“, který realizuje Spolek 
ADAM – autistické děti a my, z.s. Přejeme příjemné 
čtení.

(KN)

Příběhy z Pobeskydí 

N�bá� �� �íc� �� � p�mo� 

P��� J�n� �y��� � �e��� � �e��i� P��e��y�� �� ����� ����� �ě��� . D� r��� 2019 � ���� 
�y���� � ���� m����� . Ro��n� �� �������n� ���, �� ��jst�r�� ��� �� �u�ist�. M����ls��� p��� 
J��� �� b������ �e��k��� r��pa�l� � �n� �� �� ��� n� ��� o�i�l� s�m� � ��� p�mo�� . N� 
�n����e�� na�l� �nf��ma�� � �r���k�� „N���JTE SE �O Ř��IT“ � r��ho�l� �� ����í� 
� r�m�� t��ot� �r���k�� ������ �r����h� p�ra��ns��� zd��m�.

Pr���i�k� po��y���í�� �r���� p�ra��ns��� �� ������� �y��ě���l� ���� ná��e��� �ro�e� r��v�-
��, n� z��la�� dod��ý�� �nf��ma�� ��ps�l� n����� �e����ý�� ������ý�� �is��� , n����� 
d�ho� �r��e�n�l� � � m������� p��� J���, pod�l� ��í��u��� n����� n� s�u�, � � k��� �� 
n�k��e� �e�n�l� � r��vo� �e�p����, ��l� �� o�b��n�� po�p�r�� � ����� s�u��í�� ������ . 
A�� p� r��vo�� ����l� p��� J�n� ��i�. Zůst�l� s�m� n� �é�� � ��� �ě�� , � �i��� �e�n� 
��ža���� �é�� �n�����, n� �é�� � d�má�nos�, d� t�h� �rá�� . S�l���i� v�� d��r�ma�� ��l� 
n�ro��� ���i��� � čas��� � ����� �y���p�v��í�� . N��í��� j��� p��� J��� p�mo� ��r���ut�, 
��� �� ��e�e�l� ���pa���� ����e��� �� ��h����� � na�p��, ��� � s��� d�k�z�l� n��í� ��� 
����� s�r����, n� k���ý�� �� m��l� p��� J�n� po���i� �v�� ���e������ � d�k�z�l� t�� ���� 
��láda� n�ro��� ������ �i�ua�� � �����i� ��� ro�ič�v��� k���e��n�� . 

P��� J�n� zač�l� �r��i����� �v��rá� �ě�í��� do�h��e� zd��m� d� ��r���u�i��� p�ra���, 
k�� � ��r���u�k�� �e��l� k����é��� st�ros�� � �r������, k���� �� �k�u���� ������, � pos����� 
�r�� p� �r��� d�k�z�l� n�v�� ������ �i�ua�� ��lá�n�u�. P��� J�n� �� pos����� �í��l� 
����, �is��j�� , �����j�� . 

T�r���u�k� n��í�l� p��� J��� m��nos� s���e� ��� ��u��nos�� � po�i�� ��� �ý�h��� �ě�� 
� �u�i���� ��b� � ����� ��n������� � d�l���� �i��� � P��e��y�� f��m�� účas�� �� ���p�-
mo��� �������. P��� J�n� ��i�l� n� ������� � �b�v�� � ���is���� po�i��, n�k��e� �� vš�� 
������n� � �v����n� a�mos��r� d��n�l� � o�h����� s�u�� � �b��. Ru��� �rá��, � k���ý�� 
�� p��� J�n� �v����l�, ���� p��y����� o���� �ůs���� � o��eag�v��� �� � � p�p��íd��� 
�� � d�l���� ro�i�� . D��� ���p�mo��� ������� na�l� p��� J�n� n��� �řá����, �� k������ �� 
m� c� �íc�, ��b�� �e�� s����� �r������ j�k� �n�. 

J���k�� ��r���u�k� �n�l� os���� p����� p��� J���, n��í�l� �� t��� m��nos� účas�� n� 
w��k�h��� n� ��m� „S��n����� �� � nás�r�h��� �n����e�� � so�i���í�� �í�� �r� �ě��“. T�� 
�� p��� J�n� d���ě��l� �n�h� �����i�ý�� �nf��ma�� � �����n�� � j�� o��r��i� �ě�� 
� ��-���� ��ě��… V s�uča��� d��� �� p��� J�n� ����lá��n� n� d�l�� w��k�h�� n� ��m� 
„Dí�� ��r���n� r��vo���“, ��ot��� ���� ��� �ě�� js�� ��l�v� �����n�. 

P��� J�n� ��� ��e���� �k���i�� �r���k�� ��ust��� � �� k�� �� ��rá�i�, k��� �� �ěc� st���, 
� ��b��� �� �íc� �� � p�mo�.

(M���� G�rd�v�) 



5

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

foto k článku Příběhy z Pobeskydí: Miroslav Hodeček

Programové období 2021+ přinese nové 
příležitosti v oblasti udržitelné energetiky. 
V průběhu jara byly vyhlášeny první výzvy 
v Modernizačním fondu, v rámci kterého 
bude do 9 programů zaměřených na opatření 
k úsporám energií přerozděleno minimálně 
150 mld. Kč. Pro území Pobeskydí je zajímavý 
především program RES+ určený na podporu 
nových nepalivových obnovitelných zdrojů 
energie (OZE), a program KOMUNERG podpo-
rující rozvoj komunitní energetiky. 

Komunitní energetika je jednou z oblastí, 
v nichž naše místní akční skupina vidí skrytý 
potenciál. Její princip je poměrně jednoduchý – 
obec, místní obyvatelé a malí podnikatelé založí 
energetické společenství (nejčastěji družstvo či 
spolek), společně postaví vlastní energetický 
zdroj (např. větrnou elektrárnu či fotovoltaické 
panely na vlastních budovách) a vyrobenou 
energii pak sami za výhodnějších podmínek 

odebírají, případně odprodávají do veřejné sítě. 
Přispívají tak nejen k rozvoji OZE a ochraně 
životního prostředí, ale také k posílení lokální 
ekonomiky a utužování mezilidských vztahů 
mezi místními obyvateli. 

Pokud máte chuť nastartovat komunitní ener-
getiku v Pobeskydí spolu s námi, neváhejte nás 
kontaktovat.

(VK)

Modernizační fond a komunitní energetika
v Pobeskydí
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MAS Pobeskydí ve spolupráci s Celostátní sítí 
pro venkov chystá na 29. července 2021 
tematickou akci KoloMAS, v rámci které 
budou prezentovány nové trendy a možnosti 
rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky na ven-
kově. 

Představíme také nejnovější podpořené projek-
ty z výzev MAS Pobeskydí v rámci Programu 
rozvoje venkova, které mají vazbu na cyklistiku. 
Pro bližší informace sledujte naše webové strán-
ky www.pobeskydi.cz

(DCH)

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov
chystáme akci KoloMAS

Výchovné obtíže u dětí nejen v mateřských 
školách se objevují čím dál častěji. Jak si s nimi 
poradit tápají nejen pedagogové, ale často také 
samotní rodiče.

Podpořili jsme tak setkání rodičů s pedagogy 
mateřské školy Mateřídouška z Frýdku-Místku 
a zástupci pedagogicko-psychologické poradny 
Frýdek-Místek. Rodiče nejvíce zajímalo, zda dělají 
vše správně, či jakých chyb se dopouštějí. Mnozí 

z nich naopak zmiňovali, že se jejich děti mají až 
moc dobře a role dítě – rodič se často zaměňuje. 
Dětem bývá mnohdy přisuzována nesprávná poru-
cha či problém. Během setkání byly probrány 
různé poruchy u dětí a kladen důraz na pohodový 
prenatální vývoj dítěte. Možnou pomoc mohou 
rodiče najít nejen u pedagogů v mateřské škole, 
ale také na specializovaných pracovištích. Vše se 
dá řešit, když je zájem. 

(ZP)

Workshop na téma výchovné obtíže u dětí

Operační program Jan Amos Komenský 
(OP JAK) hrdě nese jméno jednoho z nejvýznam-
nějších učitelů všech dob a měl by mimo jiné 
přispět k jeho odkazu Školy hrou.

Svým obsahem program navazuje na předešlý OP 
VVV, v němž mělo své místo také regionální 
školství. Tento operační program se zaměřuje na 
neinvestiční aktivity v regionálním školství a bude 
vhodně doplňovat investiční projekty podporova-
né v Integrovaném regionálním operačním progra-
mu 2. Stejně jako končící program se i nový 
program Ministerstva školství v regionálním 
školství zaměřuje na řešení dvou stěžejních 
potřeb: připravit děti na profesní uplatnění 
a dospělý život a „přizpůsobit“ školu všem žákům – 

nadaným, i těm méně šťastným. Dalším bodem, 
který si program klade za cíl, je snížení administra-
tivní zátěže škol.

Nárůst administrativy a byrokracie je učiteli zmiňo-
ván jako jedna z největších překážek v kvalitní práci 
s dětmi. Jsme rádi, že i naše místní akční skupina 
bude mít možnost se do tohoto programu opět 
zapojit, a to prostřednictvím projektu místního 
akčního plánování rozvoje vzdělávání. MAP ovšem 
není jen o plánování, ale zejména i rozvoji spolu-
práce mezi školami a učiteli. A právě spolupráce je 
jeden z prvků, který je místním akčním skupinám 
vlastní. 

(KN)

Operační program Jan Amos Komenský
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Rozvoj podnikání bude prostřednictvím míst-
ních akčních skupin podporován skrze Společ-
nou zemědělskou politiku (současné PRV) a 
Operační program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost (OP TAK). 

Společná zemědělská politika bude prostřednic-
tvím MAS realizována nejdříve od roku 2023, 
protože současné programové období PRV bylo 
prodlouženo o 2 roky. Předpokládáme, že budeme 
moci podporovat stejná opatření jako doposud 
(zemědělství, výroba lokálních potravinových 
produktů, drobné podnikání, lesnictví, občanská 
vybavenost). 

Jelikož příprava Společné zemědělské politiky stále 
trvá, nemůžeme Vám v tuto chvíli poskytnout 

podrobnější informace. Proslýchá se však, že 
i Společnou zemědělskou politikou budou rezono-
vat témata automatizace a ozelenění (tzv. greenin-
gu). Co již víme je to, že MAS bude moci podporo-
vat sofistikovanější projekty místních malých 
a středních podniků zaměřené na automatizaci 
a digitalizaci výrobních procesů. MAS nebude 
vyhlašovat vlastní výzvy, ale bude v území vyhledá-
vat a pomáhat připravovat projekty. Prozatímní 
řídicí orgán OP TAK, kterým je Ministerstvo průmy-
slu a obchodu, plánuje skrze MAS podporovat 
menší projekty žadatelů do zhruba 2 mil. Kč. 
Zvažuje se alokace 1 mld. Kč pro všechny MAS 
(celkem 180 MAS v ČR). 

(PP)

Vyjednáváme podporu místním podnikatelům,
ale také spolkům a obcím

Také v následujícím programovém období bude 
Integrovaný regionální operační program 
(IROP) pomáhat spolufinancovat záměry žada-
telů.

Jeho konečnou podobu bude v příštích měsících 
schvalovat Evropská komise, zaměření programu 
je však zřejmé již nyní a nebude se výrazně odlišo-
vat od tematických oblastí, v nichž bylo možné 
dotace získat v předchozím období. IROP bude 
nadále podporovat projekty v oblasti bezpečnosti 
dopravy (chodníky, bezpečnostní prvky, přechody 
pro chodce), infrastruktury pro cyklodopravu 
(cyklostezky), revitalizace veřejných prostranství 
nebo podpory jednotek sboru dobrovolných 
hasičů. 

V oblasti vzdělávání mohou získat podporu projek-
ty zaměřené například na rozšiřování kapacity 
mateřských škol, rekonstrukce odborných učeben 
základních škol nebo vznik nových kmenových tříd 
na neúplných školách. Dalšími podporovanými 
oblastmi jsou infrastruktura sociálních služeb, 
revitalizace kulturních památek nebo rekonstrukce 
a vybavení obecních profesionálních knihoven. 
Novinkou v IROPu mohou být projekty zaměřené 
na veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu, 
například odpočívadla, sociální zázemí, turistické 
trasy, rekonstrukce a budování turistických IC, 
systémy návštěvnického provozu a navigačních 
systémů, či parkoviště jako doplňková aktivita. 

(PŽ)

Podoba Integrovaného regionálního
operačního programu zůstává stejná
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Konečná podoba Operačního programu Životní 
prostředí (OP ŽP) zatím stejně jako u dalších 
programů není známa, lze však předpokládat, 
že budou podporovány podobné oblasti jako 
doposud: energetické úspory a obnovitelné 
zdroje energie ve veřejném sektoru a domác-
nostech, vodohospodářská infrastruktura, 
ochrana a obnova biodiverzity, kvalita ovzduší 
a sanace kontaminovaných lokalit. 

Nově bude kladen větší důraz na adaptaci na 
změnu klimatu, podporu environmentálního vzdě-
lávání, a oběhové hospodářství spojené s prevencí 
vzniku odpadů a jejich materiálovým a energetic-
kým využitím.  
Program poskytne celkovou podporu okolo 60 
mld. Kč a bude určen veřejnému sektoru, podnika-
telům i domácnostem. Alokace pro naše území 
bude spíše nižší, předpokládáme, že by mohla 

pokrýt 2-3 menší vzorové projekty například 
v oblasti energetiky a OZE (FVE na střechách veřej-
ných budov apod.). 

 (VK)

Operační program Životní prostředí
v novém období

Vzpomínka na Jana Tomiczka
Na jaře letošního roku nás navždy opustil dlouho-
letý starosta obce Třanovice, vizionář a člověk 
s velkým srdcem, Bc. Jan Tomiczek. Pan Tomiczek 
stál u zrodu naší místní akční skupiny a významně 
se zasadil o rozvoj obcí v Pobeskydí. Svými myšlen-
kami a činy inspiroval, uměl povzbudit a pro 
mnohé z nás byl a vždy bude vzorem.


