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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Rok 2015 

1. Činnost a poslání organizace 

Kdo jsme: společenství obcí, podnikatelů a neziskových organizací, které 

spojuje společný zájem o rozvoj regionu, ve kterém žijí a pracují. 

Co chceme: Přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním přírodních, 

kulturních a lidských zdrojů Kyjovského Slovácka a ke zvýšení ekonomické 

soběstačnosti regionu. Umožnit aktérům místního rozvoje uskutečňovat jejich 

nápady a vize. 

Základní údaje o sdružení: 

 Založeno 2004 

 Členů 35 

 Území – 45 obcí, 7 mikroregionů. 62 142 obyvatel 

2. Náš tým a orgány 

Organizační struktura: 

o valná hromada 

o předseda 

o místopředseda 

o výkonná rada  

o komise (výběrová, monitorovací a kontrolní) 

o pracovní skupiny  



2 

 

Kontakty na kancelář: 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

Masarykovo nám. 13/14 

697 01 Kyjov 

Tel.: +420 518 610 180 

e-mail: leader.ks@centrum.cz 

www.kyjovske-slovacko.com 

 

Předsedkyně sdružení je paní Anna Čarková. Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí na 

Masarykově nám. 13/14 v Kyjově v tomto složení: 

 Anna Čarková, manažerka / předsedkyně sdružení 

 Hana Horňáková, finanční manažerka 

 Ing. Tomáš Kolařík, projektový manažer junior 

 Stanislava Zbořilová, administrativní pracovnice  

 

 

 

 

 

   

 

3. Historie organizace, dosažené úspěchy 

Rekapitulace 13 let MAS 

• Začátek spolupráce 2002 

• Formování MAS 

• Společná vize 

• Komunitní plánování  

• Profesionalizace MAS – založení o.s. 2004 

• 2004 Leader POV  

• Realizace první strategie 

• 2005-2007 LEADER+ 2005 

• 2006 LEADER ČR 

• Realizace druhé strategie 

• 2008 - 2015 LEADER 2007-2013 

• 2014-2015 Příprava CLLD (komunitně vedené místní rozvojové strategie 

Z programů LEADER podpořila MAS 251 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč. V 

letech 2005 – 2014 zrealizovala MAS vlastní projekty v hodnotě 3 200 000 Kč. Celkově 

přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000 Kč. 

mailto:leader.ks@centrum.cz
http://www.kyjovske-slovacko.com/
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4. Naše aktivity a výsledky v roce 2015 

MAS 2015 

Co se událo v roce 2015 

I když byl letošní rok mezníkem mezi dvěma programovými obdobími, i tak jako v minulých 

letech i v tomto roce jsme nelenily a troufám si říct, že je za námi vidět opět velký kus práce.  

Velmi aktivně jsme se věnovali vydavatelské činnosti, čímž reagujeme na podněty místních 

autorů: Díky tomu se nám podařilo obohatit náš region o spoustu zajímavých publikací 

s regionální a lidovou tématikou. O chvilku poezie se postaral autor pan Pavel Černý se svou 

sbírkou veršů Studánka. Vydali jsme i nástěnný kalendář na rok 2016, který je doplněním 

trilogie životopisných knih MUDr. Jiřího Dunděry o osobnostech Kyjovska. Dále jsme vydali 

kreslenou skládačku Kroje Kyjovského Slovácka či brožuru Kyjovské Slovácko – region 

tradic, památek a vína. Zpracovali jsme dokonce filmové dokumenty o řemeslech a tradicích. 

A to je jen hrstka námi vydaných publikací v roce 2015. 

Protože jsme vstoupili do nového programového období 2014 – 2020, uspořádali jsme 

několik seminářů pro obce, podnikatele, neziskové organizace a veřejnost. Zaměřené 

převážně na pozemkové úpravy, pravidla nového programového období, dotační možnosti, 

výběrová řízení, účetnictví a daně.  

V průběhu celého roku jsme usilovně pracovali na dokončení Strategie.  

Region jsme již tradičně reprezentovali na několika velkých veletrzích a konferencích. Jako 

jsou Země Živitelka a Konference Venkov. Byli jsme poctěni rolí moderátorů posledního 

ročníku Slováckého roku v Kyjově.  

V rámci mezinárodní spolupráce jsme uzavřeli spolupráci s Chorvatskou místní akční 

skupinou Laura.  

Na podzim jsme reagovali na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP Výzkum, vývoj, vzdělávání. Zde 

se otevírá příležitost na rozšíření kapacit mateřských škol, modernizaci a vybavení 

mateřských a základních škol v našem regionu.  
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Některé vybrané aktivity MAS v roce 2015:  

• Práce na Strategii  

 Aktualizace dat 

 Aktualizace analytické části 

 Zpracování strategické části 

 Práce na implementační části 

• Projekt MASky bez masky 

• Projekt posílení kapacity MAS 

• Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 

• Projekt systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

• Akce pro žáky 4 a 5 tříd - Osvobození očima dětí 

• Spolupráce  

 Spolupráce s Chorvatskou LAG Laura 

 Exkurze MAS Podhoran 

 Exkurze z Moldavska 

 Exkurze MAS Radošínka 

 Exkurze LAG Bosutski NIZ 

• Administrace projektů 

• Vzdělávání 

 Enviromentální vzdělávání v MŠ a ZŠ  

 Seminář pro obce – Pozemkové úpravy Kyjov NS MAS JMK 

 Výběrová řízení v praxi - seminář 

 Seznámení potenciálních žadatelů spadajících do území MAS s pravidly 

nového programového období 2014 – 2020 

 Jak získat výpis ze spolkového rejstříku - školení pro Neziskovky  

 Účetnictví, daně a neziskové organizace 

• Publikační činnost, křest knihy MUDr. Jiřího Dunděry Křižovatky osudů  

• Příprava a moderování Slováckého roku v Kyjově, 

• Komunitní plánovaní k výročí města Kyjova – výročí 890 let od první písemné 

zmínky  

• Reprezentace MAS – Mezinárodní agrosalon Země živitelka  
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5. Další vybrané zajímavé projekty a aktivity 

Osvobození očima dítěte 

V pátek 24. dubna 2015 se pro žáky 4. a 5. tříd základních škol na Kyjovsku konala akce 

s názvem Osvobození očima dětí. Organizátoři si kladli za cíl přiblížit dětem to, jak prožívali 

válku děti v jejich věku a současně je také seznámit s historií města Kyjova a jeho okolí. Do 

období války byly děti vtaženy různými autentickými předměty. Lesem se nesly válečné 

zvuky. Válku připomínaly dobové fotografie, dokumenty a zajímavé vyprávění pamětníků. 

Také pro žáky byla připravena výstava vojenské techniky a různých zbraní. Žáci byli zapojeni 

do nejrůznějších soutěží, z nichž hlavní hra se jmenovala: „Staň se osvoboditelem města 

Kyjov“. 

 

 

 

 

 

 

O      

 

 

Obrázek 1Ukázka dobových  

 

Moderátoři Slováckého roku v Kyjově 

XIX. ročník Slováckého roku v Kyjově byl pro pracovníky MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu velmi významný. Stali se totiž jeho moderátory. Moderátoři, předsedkyně spolku 

paní Anna Čarková a manažer junior Ing. Tomáš Kolařík, akci moderovali přímo ze své 

kanceláře na Masarykově náměstí. Jak prozradila naše předsedkyně spolku, televizi Slovácko, 

na svou novou roli jsme se velmi těšili a svěřeného úkolu se zhostili zodpovědně. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek: Moderátoři - pracovníci  

Kyjovského Slovácka v pohybu 

 

 

Obrázek: Ukázka dobových 

fotografií, dokumentů a vojenské 

techniky 

Obrázek: Ukázka zbraní a 

povídání pamětníků 
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Křest knihy Křižovatky osudů 

Jedno zářijové odpoledne v Městské knihovně Kyjov patřilo rodákovi MUDr. Jiřímu 

Dunděrovi. Probíhal zde křest jeho nové knihy Křižovatky osudů, která mapuje osudy 

místních lidí. Úryvky z knihy přečetl rodák z Vracova, herec pan Josef Somr a historička Doc. 

PhDr. Jarmila Bednaříková CSc. z Kyjova.  

 

 

  

 

 

   

 

Exkurze partnerských MAS 

V letošním roce jsme uspořádali několik exkurzí pro naše partnerské MAS jako příklad dobré 

praxe. Vzájemně jsme si tak vyměnili spoustu cenných zkušeností a obohatili se o nové 

poznatky.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek: Autogramiáda - podpis Obrázek: Autogramiáda  

Obrázek: MAS Radošínka – příklad 

dobré praxe cestovní ruch 
Obrázek Exkurze z Moldavska v 

kanceláři MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 
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Články a reportáže o nás v regionálních médiích 

Deník Neziskovky - 10/2015 

Hodonínský deník - 3/2015, 7/2015 

iSlovácko - 8/2015 

Kyjovské noviny - 4/2015, 5/15 

MuniMedia - 10/2015 

TV Slovácko - 4/2015, 6/2015 

TZ-CARE - 12/2015 

6.  Hospodaření MAS 

Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. k 31. 12. 2015 
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7. Záměry a projekty připravované pro rok 2016 

V roce 2016 nás čeká intenzivní práce na projektu MAP ORP Kyjov (Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání). Realizace tohoto projektu je naplánovaná od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2017. 

Na počátku, tedy na jaře 2016, plánujeme založit Řídící výbor, Pracovní skupinu, dále 

pravidelné setkávání zřizovatelů škol a vedení škol. Výstupem za rok 2016 bude Strategický 

rámec MAP do roku 2023.  

Také plánujeme podat žádost o dotaci na Založení dětského parlamentu na území ORP 

Kyjov. Tímto projektem bychom chtěli podpořit rozvoj zájmu mladých lidí o dění ve 

společnosti a aktivně je zapojit do participace na veřejném dění v území ORP Kyjov. 

Cílem připravovaného projektu Stromy s pamětí bude především podpora enviromentálního 

vzdělávání mladé generace, jejich rodičů, pedagogů a zástupců obcí s praktickým dopadem na 

péči o veřejnou zeleň se zaměřením na posílení identity místa, kde žijí.  

Dalším plánovaným projektem je akce Historiáda podpořená z nadace ČEZ. Jedná se o 

celorepublikovou dvoudenní soutěž čtyřčlenných týmů žáků šestých až devátých tříd se 

zájmem o dějepis.  


