
  

 

OBČASNÍK 
MAS VYŠKOVSKO 

prosinec 2020 

 

 

Vážení čtenáři, 

rádi bychom Vás informovali o činnosti neziskové organizace 

MAS Vyškovsko, z.s, která funguje v oblasti regionálního rozvoje již 16 let. 

Za toto období se podařilo získat finanční prostředky v přibližné hodnotě 

190 milionů korun do rozvojových projektů žadatelů z Vyškovska. Naším 

hlavním cílem je spolupráce a síťování subjektů v území. Sama místní akční 

skupina (dále MAS) realizovala několik projektů pro cílové skupiny z řad Sboru 

dobrovolných hasičů, divadelníků, podnikatelů, obcí a subjektů v oblasti 

cestovního ruchu. MAS také zřídila dvě centra servisních služeb pro Svazek 

obcí Mezihoří a Svazek obcí Větrník, na která se mohou občané obrátit. 

 

V tomto občasníku se dočtete: 

• Jaké jsou aktuálně vyhlášené výzvy. 

• Co se díky dotacím podařilo realizovat. 

• Informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. 

• Informace o Místním akčním plánu rozvoje školství II. 

A mnohé další…. 

Prostřednictvím tohoto občasníku se snažíme zvýšit informovanost obyvatel 

o aktivitách MAS Vyškovsko, z.s., která mimo jiné nabízí konzultace 

pro potenciální žadatele o dotace v její územní působnosti. 

 

 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006438



 

 

Výroční členská schůze

Programový 
výbor

Výběrová 
komise

Kontrolní 
komise

 

Místní akční skupina (MAS) Vyškovsko, z.s. byla založena 5 zakládajícími 

členy 17.12.2004 pod dřívějším názvem MAS Společná cesta o.s. Nyní má 

MAS Vyškovsko, z.s. 43 členů ze svého území, kteří zastupují veřejný 

i soukromý sektor a představují jednotlivé zájmové skupiny. Z těchto členů 

jsou dále voleni zástupci do jednotlivých orgánů MAS. Předsedou MAS 

Vyškovsko, z.s. je Roman Petřík, který zastupuje Svazek obcí Větrník. 

Od roku 2007 se pod vedením manažerky Ludmily Kolářové podařilo do území 

rozdělit přes 186 milionů korun. 

Kancelář MAS najdete v budově Obecního úřadu v Rostěnicích v 1. patře. 

1. Všestranná podpora trvalého rozvoje daného území na principu metody 

LEADER, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, 

drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů 

působících na území. 

2. Příprava projektů a zajištění jejich realizace. 

3. Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a dalšími partnery. 

 

rozhodovací orgán 

Roman Petřík 

Mgr. Jaroslav Hejný 

Ing. Pavel Šlimar 

Miloslav Masařík 

Břetislav Usnul 

Františka Halfarová 

Jiří Novotný 

Irena Dvořáková 

Miroslav Syřiště 

výběrový orgán 

Bc. Kateřina Burešová 

Gabriela Kutilová 

Pavla Chmelařová 

Ing. Oldřich Tomášek 

Kateřina Ševčíková 

Jiří Pinkas, DiS. 

Pavla Snídalová 

Mgr. Zita Alánová 

Lucie Šedá 

 

kontrolní orgán 

Zbyšek Pěnčík 

Kateřina Smejkalová 

Ing. Vlastislav Drobílek 

 

 

 

nejvyšší orgán  

(43 členů) 



 

 

Území MAS Vyškovsko, z.s. tvoří 40 obcí ležících v ORP Vyškov a ORP 

Bučovice. Konkrétně toto území tvoří tři svazky obcí, a to SO Větrník, 

SO Ivanovická brána, SO Mezihoří, dále Mikroregion Rakovec, 4 samostatné 

obce – Bohaté Málkovice, Hoštice-Heroltice, Kozlany, Letonice a město 

Vyškov. Počet obyvatel v území je 47 784. Celková rozloha území MAS 

představuje 360,12 km2. 

 



 

 

Ve čtvrtek 24. září 2020 se 

uskutečnila Výroční členská 

schůze. Běžně se Výroční 

členská schůze svolává 

v průběhu jarních měsíců, 

ale kvůli pandemii COVID-19 

mohla tato schůze v obvyklém 

termínu proběhnout pouze 

formou per rollam, tedy 

korespondenčně. Nově má 

MAS 43 členů na místo 

původních 47. Na zářijové Výroční členské schůzi byli členové seznámeni 

s činností a aktivitami MAS za rok 2020 a byli informováni o přípravě nového 

plánovacího období 2021–2027.  

 

Již v minulých letech jste si od nás mohli zapůjčit mobiliář. Kromě 

velkokapacitního stanu, pivních setů, výstavních panelů a dřevěných stánků 

Vám nyní nově nabízíme k zapůjčení taktéž dvě várnice. Nerezová várnice 

s kohoutkem o objemu 30 l a nerezová várnice bez kohoutku o objemu 20 l. 

Členové MAS mají půjčení zdarma. Pro ostatní zájemce je možné sjednat 

zapůjčení za poplatek. Ceník a fotografie jsou vyvěšeny na webu MAS 

v záložce  Domů » Mobiliář k zapůjčení. 

  



 

 

Kampaň Regiony sobě, která se snaží podpořit drobné podnikatele 

v regionech, vznikla po jarní koronavirové krizi z iniciativy Národní sítě 

místních akčních skupin ČR. V současné 

době je do projektu zapojeno již více než 

2 000 drobných lokálních podnikatelů po 

celé České republice, pro které je kampaň 

jedním z dalších způsobů propagace jejich 

práce. Projekt byl založen s cílem propojit 

lokální podnikatele a jejich nabídku nejen s 

místními konzumenty a spotřebiteli, ale 

také s turisty, kteří region navštíví.  

V databázi podnikatelů Regiony sobě 

(www.regionysobe.cz) si může každý 

najít svého lokálního prodejce a 

nákupem jej podpořit. Kromě 

konkrétního prodejce bude podpořena 

také místní ekonomika. Kampaň 

probíhá ve spolupráci s Asociací malých 

a středních podniků a živnostníků ČR a 

Asociací regionálních značek a je 

podpořena Místními akčními skupinami. Podnikatelé se do databáze mohou 

sami zdarma přihlásit nebo se obrátit na kancelář MAS Vyškovsko, z.s., která 

jim profil zdarma zpracuje a zadá do databáze. 



 

 

Blíží se konec programového období na rozmezí let 2014–2020. Pro toto 

období MAS Vyškovsko, z.s. získala souhlas s územní působností 38 obcí, 

z nichž následně mohli žadatelé podávat své projekty. V těchto letech bylo 

možné žádat z několika dotačních programů. Konkrétně pak byly otevřeny 

Operační program Životní prostředí (OPŽP), Integrovaný regionální operační 

program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program 

Zaměstnanost (OPZ).  

Nejvíce výzev MAS Vyškovsko vyhlásila v Integrovaném regionálním 

operačním programu. Do 8 již uzavřených výzev bylo podáno celkem 

21 projektů, z nichž bylo 16 podpořeno. Dvě výzvy, a to devátá a desátá, byly 

vyhlášeny v listopadu 2020 a příjem žádostí probíhá do února 2021. Více si 

o těchto aktuálně vypsaných výzvách můžete přečíst na stránkách 10 a 11. 

O podporu v rámci tří výzev Programu rozvoje venkova zažádalo 52 žadatelů. 

Specifická pravidla dodrželo 39 žadatelů, čímž splnili podmínky žádosti a 

mohli být následně podpořeni. V tomto operačním programu byla podpora 

zaměřena na modernizaci zemědělských podniků, zemědělské produkty a trh, 

podporu podnikání a na lesnické technologie, produkty a jejich uvádění na trh. 

Operační program Zaměstnanost byl zaměřen na sociální služby, komunitní 

sociální práci, komunitní centra, podporu prorodinných opatření a na sociální 

začleňování. Do šesti výzev se zapojilo celkem 6 žadatelů. 

V operačním programu Životní prostředí byly vyhlášeny dvě výzvy, do nichž se 

zapojily pouze dva projekty, které byly ze strany MAS doporučeny k podpoře. 

Bohužel oba projekty byly následně ze strany řídícího orgánu (ŘO) zamítnuty 

a nedošlo tedy k jejich financování. 

Těší nás, že zájem o dotační programy mají nejen obce, ale také podnikatelé, 

školy a neziskové organizace.

Operační program 
Hodnota podpořených 

projektů 

IROP 
Integrovaný regionální operační 
program 

52 038 014,- 

PRV Program rozvoje venkova  13 109 352,- 

OPZ Operační program Zaměstnanost 7 255 715,- 

OPŽP Operační program Životní prostředí 0,- 



 

 

Z dotačních titulů byly podpořeny například tyto následující projekty: 

• Vybavení cukrárny – U Skácelů (Švábenice), Cukrárna Jánský (Vyškov) 

• Vybavení kosmetického salonu – Karla Hanáková (Brankovice) 

• Vybavení keramické dílny – Ivana Marišlerová (Tučapy) 

• Nákup vozidel pro podnikání 

• Pořízení zemědělských strojů – Zdeněk Marišler (Tučapy) 

• Pořízení cisternových stříkaček pro JSDH – Snovídky, Ivanovice na Hané 

• Vybavení a rekonstrukce škol – ZŠ Purkyňova (Vyškov), ZŠ a MŠ 

Brankovice, ZŠ Morávkova (Vyškov) 

• Příměstské tábory – SVČ Maják (Vyškov) 

• Pořízení vozidel pro sociální služby – Paprsek (Vyškov) 

• Rekonstrukce chodníků – Bohdalice-Pavlovice, Hvězdlice, Nesovice, 

Snovídky, Tučapy 

• Rozvoj sociálních služeb – Charita Vyškov, Piafa Vyškov 

 

Bc. Soňa Bolfová, Nemochovice 

Zemědělské produkty a trh – 

rozšíření lihovaru 

Dotace z PRV: 206 642,- 

 

 

 

 

Kamil Stejskal, Habrovany 

Podpora podnikání – 

investice do rozvoje stolařství 

Dotace z PRV: 220 455,- 

 

 



 

 

Ing. František Havíř, Rousínov  

Modernizace zemědělských 

podniků – nákup 

zemědělských strojů 

Dotace z PRV: 239 999,- 

 

 

 

 

Střechona, s.r.o., Nesovice 

Podpora podnikání – pořízení rámového lešení 

a malé mechanizace  

Dotace z PRV: 159 923,- 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Vysloužil, Chvalkovice na Hané 

Podpora podnikání – investice 

do rozvoje firmy 

Nákup vybavení 

Dotace z PRV: 250 000,- 

  



 

 

Obec Snovídky 

Pořízení cisternové 

stříkačky pro JSDH 

Dotace z IROP: 

3 500 000,-  

 

 

 

 

ZŠ Purkyňova, Vyškov 

Zkvalitnění vzdělávání a 

celoživotního učení 

Vybavení učeben 

(informatika, cvičná 

kuchyně, jazyková 

učebna) 

Dotace z IROP: 

3 500 000,- 

 

 

 

 

Zaujaly Vás realizované projekty? Přemýšlíte nad projektem, který 

bychom mohli z dotací podpořit? Pak nás neváhejte kontaktovat! Rádi si 

Vaše nápady a projekty vyslechneme a zařadíme do chystaného 

programového období 2021–2027.



 

 

ALOKACE 

4 042 397,- 

ALOKACE 

6 242 306,- 

MAS Vyškovsko vyhlásilo v průběhu měsíce listopadu poslední 2 výzvy 

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vyhlášení výzev 

proběhlo v listopadu 2020 a příjem projektů bude ukončen v únoru 2021. 

Úplně poslední výzvou v programovém období 2014–2020 by měla být výzva 

z Programu rozvoje venkova. V tomto operačním programu bude probíhat 

tzv. přechodné období, během kterého bude možnost dočerpat alokované 

prostředky z období 2014–2020. Výzvu se MAS Vyškovsko chystá vyhlásit 

v průběhu měsíce února 2021. Příjem žádostí by měl probíhat přibližně 

do dubna 2021. 

 

VÝZVY IROP: 

 

AKTIVITY: 

- stavby a stavební práce vč. vybudování přípojky inženýrských sítí, 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 

(vč. bezbariérovosti), 

- nákup pozemků a staveb, 

- pořízení vybavení budov a učeben, 

- pořízení kompenzačních pomůcek, 

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 

 

AKTIVITY:  

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 

třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezením 

pohybu a orientace, přechod pro chodce, komunikací pro pěší 

k zastávkám, podchodů nebo lávek pro chodce, 

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost, 

- realizace opatření pro minimalizaci negativních vlivů 

na životní prostředí (výsadba zeleně), 

- výstavba stezek pro cyklisty, jízdních pruhů, liniových 

opatření, doprovodné infrastruktury.  

Infrastruktura pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání  

Bezpečnost, cyklodoprava  



 

 

ALOKACE  

pro celou výzvu PRV 

7 827 542,- 

 

 

VÝZVY PRV: 

 

Mateřské a základní školy  

AKTIVITY:  

- rekonstrukce/rozšíření MŠ a ZŠ i jejího zázemí a doprovodného 

stravovacího a hygienického zařízení, 

- venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ, 

- pořízení technologií a vybavení, 

- doplňující výdaje (úprava povrchů, odstavné plochy, …) – max. 

do výše 30 %, 

- nákup nemovitosti. 

 

Kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven  

AKTIVITY: 

- rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení 

i zázemí, 

- stavební buňky či jiné mobilní stavby a klubovny, 

- technologie a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, 

- mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost, 

- doplňující výdaje (úprava povrchů, odstavné plochy, …) – max. 

do výše 30 %, 

- nákup nemovitosti. 
 

 

 

Kdo je oprávněným žadatelem ve výše 

uvedených výzvách, specifická pravidla a 

bližší informace naleznete na našich webových stránkách 

(www.masvyskovsko.cz).

Mateřské a základní školy, kulturní a spolková zařízení, včetně 

knihoven 



 

 

Pro nové programové období je zapotřebí připravit Strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD). Na území MAS Vyškovsko, z.s. proběhlo 

během měsíce září několik diskuzních setkání s názvem „Kulaté stoly“. 

Účelem Kulatých stolů bylo získat projektové záměry od obcí, podnikatelů 

či neziskových organizací do nové strategie 2021–2027+. Z důvodu 

nepříznivého epidemiologického vývoje onemocnění COVID-19 byly další 

plánované Kulaté stoly v území ze strany MAS zrušeny. K získání 

projektových záměrů do strategie 2021–2027+ budou potenciální žadatelé 

ze strany MAS osloveni e-mailovou korespondencí.  

Do Strategie bude nutné projednat požadavky z našeho území, aby plán 

přesně odpovídal jeho potřebám. Jednotliví žadatelé si připraví projektové 

záměry na období 2021–2027. Realizace těchto záměrů v průběhu let 2021–

2027 však není podmínkou. Pokud ale nebude projektový záměr uveden 

ve Strategickém dokumentu (tedy ve strategii MAS), nebude jej 

pravděpodobně možné podpořit z žádného dotačního titulu přes MAS. Proto je 

dobré si dobře promyslet projektové záměry a uvést více záměrů. 

 

Máte nápad či projekt? Chtěli byste jej podpořit dotací? 

 

Ozvěte se nám! 
 

masvyskovsko@seznam.cz 

 

+420 725 137 765 

 

MAS Vyškovsko 

 

Jaké projekty bude možné podpořit z výzev MAS, nedokážeme zatím s jistotou 

říci. Všechny operační programy připravované pro nové období jsou zatím 

v koncepční fázi. Ve Strategii bychom proto měli mít zapracované co nejširší 

oblasti. 



 

 

MAS Vyškovsko podpořila 

mateřské školy na Bučovicku, 

které spadají do územní 

působnosti MAS. Podpořené 

mateřské školy nemohly být 

zařazeny pod projekt Místní 

akční plán rozvoje školství II 

(zkr. MAP II). Na základě 

rozhodnutí Programového 

výboru byla vyčleněna celková 

částka 66 000 Kč, která byla 

následně rozdělena na vybavení 

a pomůcky pro děti do 

mateřských škol v obcích 

Brankovice, Dražovice, Letonice, 

Milonice, Nemochovice, 

Nesovice, Nevojice a Snovídky. 

Finanční podpora je hrazená z 50 % z vlastních zdrojů MAS Vyškovsko a 

z 50 % z dotace Jihomoravského kraje. Do MŠ Nesovice byly například 

pořízeny výukové programy, které si děti mohly vyzkoušet ještě před Vánoci. 

Podpora navazuje na 

projekt Malý Leader 

z roku 2019, v jehož rámci 

navštěvoval mateřské 

školy stolař pan Jaroslav 

Novák a pod jeho 

vedením si děti vyrobily 

do školky dřevěný vozík. 

MAS zakoupila dřevěné 

ponky pro mateřské školy, 

které se do projektu 

zapojily v roce 2019. Díky 

projektu se realizovalo 

také setkávání ředitelů 

škol z Bučovicka na MěÚ Bučovice. Řízením projektu byla pověřena 

Mgr. Katarina Krahulová, PhD. 

 



 

 

MAS Vyškovsko, z.s. realizuje projekt Místní akční plán rozvoje školství II MAS 

Vyškovsko (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086)1, který je již 

za polovinou doby své realizace. Již nyní lze vidět pokrok ve vazbě 

na stanovené cíle. K těm prioritním patří prohlubování spolupráce všech 

aktérů ve vzdělávání, společné plánování aktivit spolupráce, řešení místně 

specifických problémů, podpora ředitelů a pedagogů a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Díky projektu mohly vzniknout zajímavé aktivity 

spolupráce škol v oblastech rovných příležitostí ve vzdělávání, rozvoji 

čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoji polytechnické výchovy, včetně 

environmentálního zaměření. 

Pandemie koronaviru má vedle dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou 

situaci obyvatel dopad i na duševní zdraví. Pandemie představuje v životě 

současné společnosti změnu, s jakou se dosud nesetkala. Mnoho rodin si 

muselo přeorganizovat své životy tak, aby skloubily svou práci s domácí 

výukou dětí. Nejistota pramenící z mnoha neznámých ohledně budoucího 

vývoje pandemie je pro mnoho lidí zneklidňující.2  

Současná situace zasáhla i projekt MAP II. Celá řada aktivit z jarního období 

musela být přesunuta na podzim. Momentálně nastává stejná situace a mnoho 

akcí musíme přesouvat či realizovat online, což nelze realizovat u všech. Již 

v jarním období jsme začali spolupracovat se spolkem Výluka, který nabízí a 

zprostředkovává velmi přínosné a podnětné vzdělávací aktivity. Již jarní 

období nastartovalo diskuze o dalším školním roce. Jak bude probíhat výuka 

od září? Bohužel jsme byli svědky opětovného uzavření škol. Chtěli jsme 

pedagogům nabídnout vhodnou alternativu ke vzdělávání, a tak byla 

realizována celá řada webinářů s tématy Jak motivovat ke čtení, Třídnické 

hodiny, Digitální gramotnost a Formativní hodnocení. Oslovili jsme 

ke spolupráci také PhDr. Lidmilu 

Pekařovou, které vedla svoje online 

přednášky nejen pro pedagogy, ale i 

pro rodiče a veřejnost. Ještě do 

uzavření škol a omezení shlukování lidí 

jsme začátkem školního roku realizovali 

Řemeslný den, tentokrát v malebném 

prostředí Žudrového domu v Kučerově. 

 
1 Zkratka MAP II 
2 Studie Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví (V. Bartoš, J. Cahlíková, M. Bauer, 
J. Chytilová) 



 

 

Akce se velmi vydařila a děti a žáci z blízkých mateřských a základních škol si 

mohli vyzkoušet sedlářské a kovářské řemeslo, vyrobit svíčku z včelího vosku 

a namíchat uklidňovací levandulovou směs do voňavého sáčku podle rad paní 

bylinkářky.  

V následujícím období nás čeká důležitá práce při druhé aktualizaci 

Dokumentu MAP. Stěžejní plánování a aktualizace proběhla 

na online Konferenci pro ředitele a zřizovatele v termínu 24. listopadu 2020. 

Dále bychom Vás rádi informovali o možnosti aktualizace Investičních priorit 

základních, mateřských škol a subjektů neformálního vzdělávání 

ve Strategickém rámci MAP v SO ORP Vyškov. Aktualizace probíhá ve vazbě 

na plánované vyhlášení Výzev MAS Vyškovsko, z.s. v průběhu listopadu, 

jednak z IROP – Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení, tak i z PRV – 

Článek 20.   

Rádi bychom Vám představili nově 

vydaný Katalog základních a 

mateřských škol v SO ORP 

Vyškov, který je důležitým 

výstupem celého projektu MAP II. 

V průběhu prázdnin byly základní 

i mateřské školy osloveny 

ke spolupráci při vyplnění 

důležitých otázek, které prezentují 

jednotlivé školy. Katalog může být 

nápomocný k zorientování se 

v nabídce mateřského a základního 

vzdělávání a zvýšení informovanosti rodičů. Katalog bude dostupný 

na webových stránkách organizace a v průběhu listopadu bude distribuován 

do škol a k rukám zřizovatelů. V případě Vašeho zájmu o vytištěný katalog se 

neváhejte obrátit na naši emailovou adresu.  

 

Plánování v této nejisté době je celkem obtížné, ale doufáme, že se na jaře 

uvidíme na živo na některých z plánovaných akcí. 
 

 
Více o projektu naleznete zde: 
https://www.masvyskovsko.cz/projekty/map-ii-rozvoje-skolstvi. 

 

Ing. Ema Stehnová 
Manažerka projektu 

masvyskovskomap@seznam.cz 
  

https://www.masvyskovsko.cz/projekty/map-ii-rozvoje-skolstvi


 

 

Rádi bychom poděkovali členům MAS, členům Programového 

výboru, Výběrové komise a Kontrolní komise, starostům obcí a 

dalším subjektům z našeho území za jejich spolupráci. 

Informační občasník MAS Vyškovsko vychází nepravidelně a je vydáván kanceláří 

MAS Vyškovsko, z.s. Občasník bude zveřejněn na webových stránkách organizace, 

distribuován elektronicky a v tištěné podobě do území MAS Vyškovsko. Vydáno 

v prosinci 2020.  

 

Kontakt:  

Název organizace: MAS Vyškovsko, z.s. 

Adresa kanceláře:  Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov 

Telefon: +420 725 137 765 

E-mail:  masvyskovsko@seznam.cz  

WEB:  www.masvyskovsko.cz  

Facebook: MAS Vyškovsko 

IČO:  26986591  

Bankovní spojení:   2258040359/0800  

 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS jsou možné po předchozí telefonické domluvě. 

 

Předseda MAS:  Roman Petřík 

 

Kancelář MAS:  Ludmila Kolářová  

  Renata Jaklová 

  Ing. Eva Adamcová 

 

Tým MAP II:  Ing. Ema Stehnová 

  Mgr. Barbora Mikysková 

  Ing. Lenka Doleželová 

  Mgr. Helena Pravdová 

 

Fotografie:  archiv MAS Vyškovsko, z.s. 

Těšíme se na setkání s Vámi v novém programovém 

období 2021–2027. 
Tým MAS Vyškovsko, z.s. 

 


