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ÚVODNÍ SLOVO 

PŘEDSEDKYNĚ 

Vážení čtenáři, vítám Vás na stránkách našeho 

obnoveného zpravodaje, ve kterém chceme 

informovat o tom, co děláme i o tom, co 

zajímavého se děje v našem regionu. Nechceme 

suplovat žádné z regionálních periodik ani jim 

konkurovat. Hlavním cílem je dát o sobě více 

vědět, informovat o nových programech a 

dotačních příležitostech, podněcovat nové nápady 

a pomáhat je uskutečňovat, propojovat aktivní lidi 

a pomáhat na svět novým projektům.  

Stěžejní činností našeho spolku je administrace 

programu LEADER, který je pro nové 

programové období EU nazýván CLLD – česky 

komunitně vedený místní rozvoj. Podstatou 

programu je nastavení dotačních programů tak, 

aby odpovídaly regionálním a místním potřebám a 

usnadnit čerpání podpor jejich přiblížením 

k žadatelům. Nakolik se ale tento záměr podaří 

naší vládě uskutečnit, ukáže až čas. Komunitně 

vedený místní rozvoj je na úrovni venkovských 

regionů realizován prostřednictvím tzv. místních 

akčních skupin (dále jen MAS), kterých je 

v současné době na území ČR 170. 

Jednou z nich je i náš spolek Kyjovské Slovácko 

v pohybu. K účasti v programu a získání podpory 

musely MASky nejdříve splnit podmínky 

programu a projít standardizací, současně musely 

zpracovat rozvojové strategie pro svá území. Po 

schválení strategie a finančního plánu, ve kterém 

je stanovena výše dotace na celé rozpočtové 

období, mohou MASky začít administrovat 

program a vyhlašovat výzvy pro žadatele ve svém 

regionu. Výhodou je, že žadatel má svoji malou 

grantovou agenturu po ruce a manažeři MAS mu 

pomáhají se zpracováním i administrací projektu. 

Nevýhodou je, že se jedná o poměrně malé částky.  
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Na celé období máme přislíbeno cca 125 mil. Kč, 

což znamená cca 18 mil. Kč ročně do r. 23. Proto 

nemůžeme podpořit vše, co by bylo potřeba. 

Zatímco v minulém období jsme mohli realizovat 

pouze projekty v rámci PRV, nyní máme možnost 

využít i Operační program Zaměstnanost a 

Integrovaný regionální operační program. 

Zaměření těchto programů je však značně 

okleštěné a neodpovídá potřebám, které jsme 

v regionu zmapovali a vysledovali. Celý program 

je tak velkou neznámou a můžeme jen doufat, že 

se nám podaří vyčerpat peníze a že budou 

podpořeny na opravdu potřebné projekty.  

Implementace programu má téměř tříleté 

zpoždění, čímž dochází ke ztrátě nadšení, důvěry 

okolí, zájmu o spolupráci a hlavně MASky jsou již 

dva roky bez finančních prostředků. Naše MAS 

přežila díky svým vedlejším činnostem, vlastním 

projektům, projektům spolupráce s jinými MAS a 

zapojení se do jiných programů.  Velký podíl na 

tom, že jsme se udrželi nad vodou a mohli 

stabilizovat tým a připravit podmínky pro nové 

podpory, má podpora ze strany všech našich obcí. 

Tímto bych jim chtěla vyjádřit zvláštní 

poděkování! 

Poděkování patří i všem našim členům za podporu 

a angažovanost. 

O tom, že jsme nezaháleli ani v tom “hladovém 

období“, se Vás pokusíme přesvědčit přiblížením 

některých našich aktivit. 

Budeme moc rádi, když se do nich zapojíte i Vy a 

budete s námi v pohybu! 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ MAS 

Kdo jsme? 

Místní akční skupina (MAS) Kyjovské Slovácko 

v pohybu je dobrovolné, nevládní, neziskové 

sdružení občanů a právnických osob. Všechny tyto 

aktéry spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. 

Sdružení vzniklo v dubnu roku 2002 za podpory 

party nadšených lidí, kteří chtěli svým úsilím 

přispět k rozvoji Kyjova a jeho okolí. Území 

Kyjovského Slovácka zahrnuje 45 okolních obcí.  

Co tedy děláme? 

1. Administrace programu LEADER: 

- Monitoring území, komunikace se 

starosty a aktéry 

- Vyhlašování výzev 

- Konzultace projektů v kanceláři i v terénu 

- Semináře pro žadatele 

- Organizace výběru projektů 

- Školení členů výběrové komise 

- Pořádání veřejných obhajob 

- Zasedání výběrové komise pro výběr 

projektů 

- Administrativní kontrola žádostí 

- Zpracování výsledků a postoupení žádostí 

na SZIF 

- Monitoring projektů a kontroly projektů 

na místě 

- Administrativní pomoc při podání žádostí 

o změny projektu 

- Monitorovací zprávy a evaluace 

 

2. Realizace vlastních projektů: 

-  Zpracování námětu, hledání projektového 

   partnera 

-  Vytipování vhodného dotačního programu 

-   Zpracování a podání žádosti  

-   Příprava a realizace projektu 

-   Řízení projektu 

-   Zpracování závěrečné zprávy 

 

 

 

Anna Čarková, 

předsedkyně spolku 
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- Realizace vlastních akcí, osvěta, 

animace území Pořádání konferencí, 

seminářů, výstav, přednášek 

- Soutěží 

- Osvětových akcí 

- Propagace území 

 

3. Účast na akcích a členství v orgánech 

Národní sítě MAS, Krajského sdružení NS 

MAS 

- Členství ve Výboru Národní sítě MAS 

ČR 

- Předsednictví v Krajském sdružení NS 

MAS JMK 

- Aktivní účast na výstavách Země 

živitelka 

- Společné projekty v rámci Krajského 

sdružení NS MAS JMK  

- Spolupráce v rámci Celostátní sítě pro 

venkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Publikační činnost 

- Vlastní periodikum – Magazín MAS 

- Databáze  

- Mapky, kalendáře 

- Regionálních publikace – naučná 

literatura, próza, sbírky básní a kreseb 

 

5. Projekty spolupráce na národní i 

mezinárodní úrovni 

6. Vzdělávání členů MAS 

7. Zakázky, vedlejší hospodářská činnost 

- Příklady dobré praxe MAS (CPKP) 

- Aktualizace strategií mikroregionů 

- Facilitace, seminář, exkurze 

- Programy rozvoje obcí 
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VIZE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU V ROCE 

2024 

Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v roce 2024: 

 

Klíčové oblasti rozvoje 

 
  

svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří tradice, s hodnotnou, udržovanou a dobře 
prostupnou krajinou a zdravým životním prostředím,

s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která se opírá především o malé 
a střední podnikání, místní zemědělství vč. vinařství, 

region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,  s rozvinutým cestovním ruchem; využívajícím 
přednosti vinařství, hodnotné krajiny, historie, památek a kulturních tradic; nabízející turistům 
nevšední zážitky i kvalitní služby; místo, kam se turisté rádi vracejí,

příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech skupin obyvatel, nabízející 
dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, kulturu, sport a rekreaci,

region, kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj, 

region, který neztrácí své obyvatele, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá spolupráce 
mezi sektory, obcemi i mezinárodní spolupráce.

Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí

Podnikání nezemědělské povahy – průmysl a výroba, služby, obchod, cestovní 
ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj a inovace

Řízení a rozvoj obcí, bydlení, bezpečnost, infrastruktura vč. dopravy, výstavby, 
urbanismu, veřejných prostranství

Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace

Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví

Koordinace, spolupráce, informovanost aktérů v území a práce s veřejností jako 
průřezová oblast
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PLÁNOVANÉ VÝZVY PŘES MAS 

Pro obce 

- Cyklostezky a cyklotrasy 

- Zvyšování bezpečnosti dopravy a 

modernizace přestupních terminálů 

v obcích 

- Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi 

a komunitní rozvoj 

- Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

- Společná zařízení po pozemkových 

úpravách 

- Lesnická infrastruktura 

- Lesnické technologie 

- Prorodinná opatření 

- Podpora aktivit sociálních služeb a 

komunitního rozvoje 

- Podpora zaměstnanosti regionu 

Pro neziskové organizace 

- Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi 

a komunitní rozvoj 

- Sociální podnikání - výstavba, 

rekonstrukce a vybavení sociálních 

podniků 

- Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

- Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení 

- Prorodinná opatření 

- Sociální podnikání - zaměstnávání a 

sociální začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

- Podpora aktivit sociálních služeb a 

komunitního rozvoje 

- Podpora zaměstnanosti regionu 

Pro školy 

- Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení 

 

 

 

 

 

Pro podnikatele 

- Sociální podnikání - výstavba, 

rekonstrukce a vybavení sociálních 

podniků 

- Zemědělské podnikání - podpora investic 

v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování 

a uvádění na trh zemědělských produktů 

- Společná zařízení po pozemkových 

úpravách 

- Lesnická infrastruktura 

- Zakládání a rozvoj malých a 

mikropodniků 

- Rozvoj venkovské turistiky 

- Lesnické technologie 

- Sociální podnikání - zaměstnávání a 

sociální začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

- Podpora zaměstnanosti regionu 

Pro vlastníky památek 

- Zachování kulturního dědictví 

Kyjovského Slovácka 

Pro subjekty zajišťující odborné vzdělávání 

- Vzdělávání a získávání dovedností 

Pro organizace zabývající se neproduktivními 

investicemi do lesů 

- Lesní tematické stezky 

Více informací o připravovaných výzvách se 

dozvíte na našich internetových stránkách ve 

Strategii 2014 – 2020 nebo sekci dotace. 
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SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

MAS – STRUČNÝ VÝTAH 

Území MAS je území venkovského typu 

s rozlohou 49 983 ha, rozprostírající se po 45 

obcích Kyjovského Slovácka s dlouhodobou 

tradicí a stabilitou. Žije zde přes 62 142 obyvatel 

s hodnotou průměrného věku 42,2 let. Vlivem 

demografických změn dochází k postupnému 

vylidňování některých menších obcí. Lidé se 

z našeho regionu často stěhují za prací. Naopak 

místní rodáci se na stáří vracející často zpět do 

území.  

Vzdělanostní struktura regionu odpovídá 

republikovému průměru. Nejvíce obyvatel je 

středoškolsky vzdělaných. V území působí 

v oblasti školství 86 institucí, v oblasti sociální 26 

institucí a v oblasti zdravotnictví 138 institucí. 

Základní občanské vybavení obcí v regionu MAS 

je na srovnatelné úrovni s republikovým 

průměrem. Služby jsou však v území rozmístěny 

nerovnoměrně a koncentrují se do spádových 

center. Výjimku tvoří obec Uhřice, která vzhledem 

k počtu obyvatel vykazuje výrazně vyšší 

občanskou vybavenost. 

V malých obcích je stěžejním sektorem 

hospodářství stále zemědělství orientující se na 

tradiční rostlinnou a živočišnou výrobu včetně 

ovocnářství a vinařství. V území však dlouhodobě 

převažují organizace působící v sektoru služeb. 

Vyskytuje se zde také dostatek nevyužitých ploch 

pro podnikání, tzv. venkovských brownfields, 

v místech bývalých zemědělských farem. 

Problémovou oblastí některých obcí je neexistence 

dlouhodobé spolupráce s podnikatelským 

sektorem. Největším zaměstnavatelem v regionu 

je Nemocnice Kyjov. Nezaměstnanost v území je 

dlouhodobě vyšší, než je průměr ČR i kraje.  

 

 

 

 

 

 

V regionu působí i 15 dobrovolných svazků obcí. 

Tyto mikroregiony vznikly nejčastěji za účelem 

spolupráce obcí v oblastech: nakládání s odpadem; 

kanalizací a vodohospodářství či cestovního 

ruchu. 

Specifickou turistickou atraktivitou je vinařství, 

vinařská kultura, architektura a tradiční zpracování 

místních produktů. Bezesporu nejnavštěvovanější 

a turisticky nejoblíbenější pamětihodností regionu 

je Státní zámek Milotice s tisícovkami návštěvníků 

ročně. V posledních letech se výrazně rozrůstá  

popularita cykloturistiky po místní krajině. 

Původní vegetaci v území tvoří doubravy s 

pestrým zastoupením karpatských druhů rostlin a 

živočichů. Krajina má výrazně zemědělský 

charakter s nižším podílem lesních porostů než je 

celostátní průměr a s poměrně vysokým 

zastoupením tzv. ostatních ploch. Kyjovsko je také 

jedna z nejsušších oblastí ČR. Nachází se zde 

několik maloplošně chráněných území, přírodní 

rezervace, přírodní památky, památné stromy i 

přírodní parky a soustava chráněných území 

Natura 2000. 

Potenciál regionu leží především v místních 

tradicích, produktech, folkloru a přírodě. Tyto 

kulturní a církevní tradice se odráží 

v každodenním rytmu života. Dodržují se zde 

tradiční slavnosti liturgického roku. Důležitou 

komunitní roli v obcích sehrává typické spolky 

jako dobrovolní hasiči, myslivci, folklórní a 

pěvecké soubory vyskytující se ve většině obcí. V 

rámci České republiky je z tohoto pohledu region 

výjimečný. V území je možné navštěvovat velké 

množství volnočasového a sportovního vyžití, 

koncentrovaného převážně ve spádových 

centrech. Historickým, kulturním i ekonomickým 

centrem je kdysi královské město Kyjov, menšími 

centry jsou Ždánice a Bzenec. 
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CO SE VÁM V OBCI POVEDLO, 

PANE STAROSTO? 

Vacenovice 

Být starostkou malé obce, i když se to nezdá, dá 

docela dost práce. V prvé řadě musíte nastudovat 

zákony. Nestačí jen zákon O obcích. Musíte se 

orientovat v zákoně občanském, stavebním, 

zákonu o komunikacích, Správním řádu, zákonu o 

veřejných zakázkách, pracovním právu.  Musíte 

rozumět účetnictví, pozemkům, matrice, 

stavebnictví, orientovat se v projektových 

dokumentacích, atd. Je toho spousta. Pak je tu 

starosta hlavně pro občany, musí umět naslouchat. 

Pomoci radou, přispět doporučením, důležitým 

kontaktem, službou. A v neposlední řadě je jeho 

povinností starat se o obecní majetek a zvelebovat 

obec.  

U nás ve Vacenovicích se během svého působení 

na úřadě snažím o opravy a rekonstrukce 

veřejných budov a veřejně prospěšných staveb.  

Podařilo se nám uskutečnit zateplení kulturního 

domu, mateřské školky, zásadně zrekonstruovat 

budovu obecního úřadu, vybudovat startovací byt 

pro mladé. Dobudovali jsme chybějící kanalizace, 

komunikace a chystáme se na velký projekt 

chodníků ve středu obce kolem páteřní krajské 

komunikace III. třídy.  

Žijeme na vesnici v přímém kontaktu s přírodou, a 

proto je pro nás samozřejmostí využití dotačních 

prostředků i v rámci ministerstva životního 

prostředí a jeho programů. Revitalizovali jsme dvě 

vodní plochy, vysázeli kolem nespočet stromů a 

keřů. U mateřské školky jsme vybudovali 

nádhernou zahradu s interaktivními herními 

prvky. Podařilo se nám získat pro naše občany 

domácí kompostéry, vlastníme auto  

 

 

 

 

 

na svoz bioodpadu, zametací zařízení a máme 

vybudovaný velký sběrný dvůr.  

Jedním ze zajímavých projektů je rekonstrukce a 

úprava přechodů pro chodce ve středu obce 

Vacenovice. Oba přechody jsou od sebe vzdáleny 

přes 50 metrů. Jeden přechod je přímo u základní 

školy, druhý je u autobusové zastávky. Denně 

projede přes Vacenovice po této komunikaci více 

než 5 000 vozidel. Cca 40 % vozidel nedodržuje 

v obci předepsanou rychlost. Našim záměrem bylo 

zvýšit bezpečnost chodců a především dětí při 

přecházení. V rámci podpory Státního fondu 

dopravní infrastruktury se nám podařilo 

zafinancovat opravu přechodů, nové osvětlení a 

přilehlé chodníky. Přesto se nám tato úprava 

nezdála dostatečná. Uskutečnilo se setkání 

s dopravním inspektorátem Hodonín a společně 

jsme vybrali úpravu, která vyhovovala všem 

stranám. Dnes máme oba přechody barevně 

zvýrazněné, je zde využita opticko-psychologická 

brzda a pásy s akustickým efektem, které rovněž 

neukázněné řidiče zbrzdí. Dopravní značka 

přechod pro chodce je doplněna výstražnými 

světly.  

Úprava se osvědčila. Během těch tří let, kdy je 

úprava obou přechodů dokončena, se mi ozvalo 

několik zastupitelů a starostů z celé ČR a žádali o 

podrobnosti úpravy. Ráda jsem je poskytla. Vždyť 

největší odměnou nám starostům je, když se nám 

dostane pochvaly od občanů. A moji Vacenovští 

občané mě opravdu za tento projekt pochválili. A 

děti, ty jsou nadšené. Takový barevný přechod má 

málokdo. A tak nás děti z oken základní školy 

hlídají a všichni dospělí musí chodit po přechodu. 

To když jsem náhodou pospíchala a chtěla si cestu 

o kousek zkrátit, už na mě děti povolávaly a 

upozorňovaly mě, jestli nevím, kde je přechod. To 

jsou zrovna ty okamžiky, kdy byste tuto práci 

neměnili za nic na světě. Když vidíte, že váš 

projekt, vaše vize plní svůj účel, že se líbí a v obci 

se ujal. 

 Ing. Jana Bačíková, MBA, 

starostka obce Vacenovice 
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KDYBYCH 
 

 

KDYBYCH JÁ BYL STAROSTOU… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZANECHTE SVŮJ PŘÍBĚH V 

KRAJINĚ 

Milion stromů pro Jihomoravský kraj 

Za podpory JMK v rámci projektu KS NS MAS 

ČR Jihomoravského kraje s názvem: „Aktivizace 

rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje 

prostřednictvím místních akčních skupin v období 

2014-2020“ jsme se rozhodli spolu s ostatními 

MASkami JMK účastnit projektu Milion 

ovocných stromů pro Jihomoravský kraj. 

Tento projekt reaguje na čím dál větší hrozbu 

klimatických změn a zároveň se snaží hledat 

řešení, jak se těmto změnám co nejlépe 

přizpůsobit. V posledních letech jsou tyto 

extrémní podmínky stále častější. Obrovské 

výkyvy teplot, přívalové deště, suchá a tropická 

léta nás trápí rok co rok. Snahou projektu je také 

vrátit do krajiny jižní Moravy zpět typické ovocné 

odrůdy.  

Mnohdy zapomínáme na to, že stromy v krajině, 

ovocné sady a aleje plní nejednu důležitou funkci. 

Pojďme si funkce zeleně v krajině trochu 

připomenout.  

Rostliny všeobecně produkují kyslík a zadržují 

vodu v krajině. Nejen na březích vodních toků a 

hrázích zpevňují půdu proti erozi. Dále také snižují 

prašnost, ovlivňují místní mikroklima a působí 

jako větrolamy. Aleje ve městech a při cestách také 

snižují hlučnost. Neméně důležitá je funkce 

krajinotvorná a estetická, zvyšují rekreační 

potenciál.  

V parném létu nám poskytují stín, produkují 

nejrůznější vůně a darují výborné plody. Stromy 

v krajině pomáhají živočichům i člověku 

orientovat se v prostoru. Dřeviny plní také funkci 

ekonomickou, nejen díky plodům ale i díky 

samotnému dřevu.  

 

 

 

S ovocem a ovocnými stromy se setkáváme při 

různých příležitostech, jsou nositeli odlišné 

symboliky, pověr a můžeme je vnímat několika 

způsoby. Pro venkovského člověka měli ovocné 

stromy velký význam i v rovině symboliky a 

použity byli i v řadě obyčejů.  Ovocné stromy jsou 

symbolem plodnosti. Nejvíce zvyků je spojováno 

s jablkem, asi nejznámější je vánoční rozkrajování 

jablek. Již za vlády Josefa II. měli snoubenci 

povinnost vysadit dva ovocné stromy. V minulosti 

se také sázely „životní stromy“. Při narození 

chlapečka se sázela jabloň a při narození holčičky 

hrušeň. Myslíme si tedy, že by byla obrovská 

škoda nechat tyto tradice vymizet. „V sadě skví se 

jara květ, zemský ráj to napohled“ rým, který zná 

snad úplně každý, jen potvrzuje silnou spojitost 

české země právě s ovocnářstvím, sady a stromy. 

(Sedm tváří ovocnářství) 

Zazeleňme tedy společně jižní Moravu!  
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STROMY S PAMĚTÍ 
Jeden z dalších projektů rodících se v naší 

kanceláři se jmenuje Stromy s pamětí. Tento 

projekt propojuje historii s přítomností, upevňuje 

vztahy obyvatel k životnímu prostředí a snaží se 

stmelovat všechny skupiny obyvatel a to od těch 

úplně nejmenších až po pamětníky v obcích 

Kyjovského Slovácka. 

Projekt Stromy s pamětí realizovalo Kyjovské 

Slovácko v pohybu, z.s. za podpory Ing. Bc. Anny 

Hubáčkové - starostky obce Ratíškovice a to na 

území všech obcí spadajících do MAS.  

Do samotné realizace byly zapojeny také děti, 

které za pomoci pedagogů a zástupců obce sázely 

stromy v obci. Sázeny byly stromy typické pro 

naši krajinu jako třeba lípy, moruše třešně či 

hrušně.  

Součástí projektu byly pořádány také odborné 

semináře o zeleni.  Jedním z nich byla i 

Konference Stromy s pamětí, která se konala 

v září v novém Spolkovém domě v Ratíškovicích. 

Dále byla vydána nejen publikace o významných 

stromech Kyjovského Slovácka, ale i o tom, jak se 

o zeleň starat.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CO SE V MASCE UDÁLO? 

Rozšiřujeme náš tým i prostory 

S přibývajícími projekty, narůstají i povinnosti, 

které musí realizační tým zvládnout. A právě toto 

byl důvod první etapy rozšíření našeho pracovního 

kolektivu. Na jaře letošního roku jsme se 

z původních tří pracovníků rozrostli o další trojici 

stejných nadšenců.  

Původní sestavička se skládá z předsedkyně paní 

Anny Čarkové, finanční manažerky Hany 

Horňákové a manažera juniora Ing. Tomáše 

Kolaříka.  Nově přibyla manažerka projektu MAP 

Mgr. Kateřina Kaňkovská, administrativní 

pracovnice Bc. Martina Bízová a účetní Ing. Ester 

Houserová.  

Druhá etapa rozšíření pracovního týmu proběhla 

v srpnu. V rámci projektu Svazu měst a obcí - 

Centrum společných služeb. Do Centra 

společných služeb byl přijat pan Ing. Pavel 

Smetka, který má na starosti nejenom poradenství 

obcím s projekty. 

V měsíci listopadu proběhla ještě změna na pozici 

manažera projektu MAP a Mgr. Kateřinu 

Kaňkovskou vystřídala Mgr. Milada Dušková. 
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Proběhla Historiáda 

S myšlenkou realizace dějepisné soutěže 

Historiáda přišla paní Mgr. Jana Brhelová do 

Kyjovského Slovácka v pohybu začátkem roku 

2016 a ideou nadchla celý pracovní kolektiv. 

Sepsali jsme tedy projekt do nadace ČEZ a 

Kyjovské Slovácko v pohybu se spolu se ZŠ 

Svatobořice-Mistřín stali pořadateli XVIII. 

ročníku celostátní dějepisné soutěže pro nadané 

děti, kterou zaštiťuje agentura Hobit a její 

představitel pan Mgr. Ivan Bauer, který je otcem 

této soutěže.  

Dvoudenního soutěžního klání se zúčastnilo na sto 

žáků druhého stupně základních škol z celé 

republiky, kteří tvořili týmy vždy po jednom žáku 

od šesté do deváté třídy. Z okolí Kyjovska 

reprezentovali soutěžící ze ZŠ Vracov, ZŠ 

Ždánice a samozřejmě i pořadatelské školy ZŠ 

Svatobořice-Mistřín. Po celou dobu byl pro žáky i 

jejich učitelský doprovod zajištěn nejenom nabitý 

program, ale i ubytování a stravování.  

Nejprve museli žáci zvládnout dvouhodinový 

protokol plný nelehkých otázek a úkolů. Ty se 

týkali české i světové historie a odpovědi na ně 

v učebnicích rozhodně nenajdete. Následovala 

detektivní hra Cyrila Čerešňáka, kterou soutěžní 

detektivové řešili ve Strážnici. Na zámku 

v Miloticích doplňovali zámeckou hru podle 

výkladu paní průvodkyně a v zámeckém parku 

sestavovali obraz anglické barokní zahrady. Večer 

se seznámili s místním folklórem díky představení 

Slováckého souboru Mistřín a Vyslúžilců 

z Kyjova doprovázených cimbálovou muzikou 

Stužka. Čtvrtek soutěžní týmy zakončily 

poznávacími soutěžemi nazvanými Cykliky. 

 

 

 

 

 

 

V pátek ráno, jak jinak než po výborné snídani ve 

školní jídelně, začala závěrečná soutěžní část a 

tedy poslední možnost získat potřebné body pro 

svůj tým. Nejdříve proběhly ročníkové soutěže, 

poté městská hra v Kyjově a nakonec poslední 

steč. A pak už jen zbývalo sečíst body, vytisknout 

diplomy a vyhlásit vítěze. A jak to všechno 

dopadlo? První místo si odvezli gymnazisté 

z Brandýsu nad Labem a žáci gymnázia Teplice. 

Třetí místo obsadilo Gymnázium Zlín. Zástupci 

z okolí Kyjovska skončili na krásném desátém, 

jedenáctém a třináctém místě.  

Za každou soutěží je schována řada obětavých lidí, 

kteří pomáhají sami od sebe, proto všem lidem 

zapojeným do organizace akce patří velký dík! 
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Rozhovor s hlavním organizátorem soutěže za 

Kyjovské Slovácko v pohybu Ing. Tomášem 

Kolaříkem: 

1) Co Vás na myšlence Historiády nadchlo, 

že jste se rozhodli do organizace soutěže 

zapojit a sehnat na její realizaci finanční 

prostředky? 

Především se jednalo o opravdu netradiční 

soutěž nadaných dětí, pro které v regionu 

příliš akcí pořádáno není. Předchozí 

ročníky Historiády se vždy odehrávaly 

v Čechách, kam to mají školy z našeho 

území velmi daleko, a proto jsme chtěli 

přenést tento „příklad dobré praxe“ 

oživení výuky ve školách i na Moravu. 

2) Jakým způsobem se Kyjovské Slovácko 

v pohybu do organizace akce zapojilo? 

Podařilo se nám zajistit dotaci z nadace 

ČEZ a sponzorské dary z Vinařství Šalša, 

tiskárny ŠIKI Kyjov, Vinařství Martinek a 

obce Svatobořice-Mistřín, kterým patří 

velké díky! Sehnali jsme krásné odměny 

pro soutěžící, zajistili autobusy, postarali 

se o vyúčtování akce. Organizačně jsme 

zabezpečovali přesuny soutěžících mezi 

jednotlivými úkoly a měli ve vlastní režii i 

organizaci městské hry, s níž nám pomohli 

místní skauti. Zbylé části programu měli 

skvěle připraveny pan Bauer s paní 

Brhelovou a svým týmem pomocníků.  

3) Jak byste zhodnotil průběh celé soutěže? 

Z krásných dopisů, které nám paní učitelky 

a učitelé posílají, za týmy, které se akce 

zúčastnily, soudím, že se soutěž povedla.  

 

 

 

 

I přesto, že v organizaci již máme 

zkušenosti s každoroční organizací akcí 

pro žáky ZŠ, mě překvapilo, jak 

organizačně bezproblémová byla 

spolupráce s nadanými dětmi a jak 

zvídavé, chytré a vděčné tyto děti jsou. 

Podílení se na organizaci této akce byla 

pro mě velká zkušenost a jsem rád, že jsme 

se do této výzvy pustili. 
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Naše nové téma – vzdělávání  

MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu – tak to 

je název našeho nového velkého projektu, který 

zpracovává naše kolegyně Mgr. Kateřina 

Kaňkovská. O co se jedná?  

Projekt MAP (Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání) řeší vybudování chybějícího systému 

spolupráce mezi zřizovateli, školami a jejich 

vedením, organizacemi poskytující zájmové a 

neformální vzdělávání, rodiči a dalšími partnery. 

Vznik dohod na principech partnerství s náměty, 

jak nejzávažnější problémy v území řešit a 

následně navrhnout pro danou problematiku 

konkrétní aktivity, které mohou být přímo 

realizovány. 

Cíle projektu 

- Nastavení spolupráce mezi zřizovateli, 

poskytovateli a uživateli. 

- Zapojení dotčené veřejnosti do 

plánovacích procesů zajištěním přístupu 

veřejnosti k informacím. 

- Vzdělávání formou školení, workshopů, 

sdílení zkušeností, konferencí, atd. 

- Vytvoření MAP – dohoda zapojených 

stran na prioritách v oblasti vzdělávání. 

 

Projekt byl zahájen 1. 3. 2016, proběhlo již několik 

aktivit projektu - Setkání ředitelů všech základních 

a mateřských škol na ORP Kyjov a obce Moravský 

Písek, dále jednání Pracovní skupiny, což je 

jednou ze struktur partnerství a také máme za 

sebou již první Setkání se zřizovateli na daném 

území. V polovině května proběhlo první zasedání 

Řídícího výboru jakožto hlavního a 

nejdůležitějšího orgánu celého  

projektu, jež bude všechny výstupy projektu 

schvalovat. Je tvořen povinnými a doporučeným  

 

 

 

 

 

zástupci všech aktérů, kteří se do procesu 

vzdělávání zapojují.  

V rámci projektu realizujeme i vzdělávání, která 

budou naplánována od září 2016 do konce 

realizace projektu, tj. do 31. 12. 2017. Aktuální 

informace jsou na internetových stránkách 

projektu. 

A jak se můžete do realizace projektu zapojit 

právě vy? Váš názor nás zajímá! Anonymně se 

můžete vyjádřit k dnešnímu školství 

prostřednictvím našeho diskuzního fóra, které 

naleznete zde: http://www.kyjovske-

slovacko.com/forum/projekt-map 

Nebo mailem přímo projektové manažerce: 

miladaduskova@kyjovske-slovacko.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyjovske-slovacko.com/forum/projekt-map
http://www.kyjovske-slovacko.com/forum/projekt-map
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Reprezentovali jsme na akci Den MAS 

JMK 

Druhá polovina měsíce dubna se v naší kanceláři 

nesla ve znamení příprav na velký den, Den MAS 

JMK.  

V pondělí 25. dubna se na půdě Jihomoravského 

kraje sešlo téměř 18 místních akčních skupin 

z celého kraje. Důvodem našeho setkání byla 

nejen výměna zkušeností a prezentace našich 

úspěšných projektů, ale také načerpání inspirace 

od ostatních aktérů. Prezentovali se zde jak místní 

akční skupiny nedávno založené, tak ostřílení 

borci ve svém oboru, jako například Kyjovské 

Slovácko, které vzniklo již v roce 2002 a na tomto 

setkání se jednalo o nejstarší, tedy nejzkušenější 

MASku.  

Během programu se také debatovalo na téma 

možností financování činnosti MAS, úskalí a 

špatná praxe.  V době přestávek a volných diskuzí 

byly připraveny stánky, kde se jednotlivé MASky 

prezentovaly. My jsme svým kolegům a hlavně 

představitelům kraje přivezli ukázat naši bohatou  

publikační činnost, na kterou jsme náležitě hrdí a 

také spousty produktů od místních výrobců. Na 

stánku Kyjovského Slovácka tedy nechybělo 

Ratíškovické pivo, koláčky a šátečky z Vracova, 

pečivo a laty z Ratíškovic, výborné sýry ze 

Svatobořic-Mistřína, paštiky a plněné papriky ze 

Bzence a Kněždubu, vinný mošt a víno Skalák.  

Myslím tedy, že přípravy na tuto akci jsme zvládli 

na výbornou a předvedli jsme, že jsme opravdoví 

dříči a je za námi vidět kus práce. Vždyť za těch 

14 let působení na Kyjovsku jsme do regionu 

přinesli více než 100 milionů korun a jsou za námi 

stovky úspěšných projektů. Škoda jen, že se akce 

zúčastnilo tak málo pozvaných hostů.  
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Kurz facilitace 

Jelikož je potřeba stále se vzdělávat a zlepšovat v 

měsíci květnu jsme absolvovali dvoudenní 

praktický kurz facilitace pod vedením paní Zory 

Pauliniové. Správná 

komunikace s obcemi a 

občany obcí je pro naši 

práci nezbytná. V obcích 

také často provádíme 

komunitní plánovaní a 

tak bylo potřeba si tyto 

komunikační techniky 

oprášit a nové členy 

našeho týmu důkladně 

zaškolit.  

    

 

 

 

 

LeaderFEST 2016 

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 v brzkých ranních hodinách 

vyrazil autobus se zaměstnanci MASky a jejími 

členy (představiteli obcí) na LeaderFEST do 

Karlovy Studánky. Jedná se o tradiční setkání 

zástupců místních akčních skupin společně 

s významnými aktéry rozvoje venkova 

z evropských zemí pracujících metodou 

LEADER. Cílem naší cesty bylo absolvování 

seminářů a workshopů, načerpání inspirace, 

setkání se s kolegy z ostatních místních akčních 

skupin a výměna zkušeností. 

 

 

 

 

 

Do Karlovy Studánky jsme dorazili kolem desáté 

hodiny dopolední. Během dne jsme si prošli 

jarmark s více než třiceti stánky s místními 

produkty a držiteli Regionálních značek. Svou 

práci zde prezentovali kováři, včelaři, 

zpracovatelé ovčí vlny a mnoho dalších. Shlédli 

jsme také bohatý kulturní program.  Z workshopů 

jsme se účastnili workshopu k tématu vzdělávání – 

Místní akční plány či Role MAS v zavádění 

inovací na venkově.  

V podvečerních hodinách jsme se vrátili sem 

k nám na Kyjovské Slovácko, příjemně naladění, 

odpočatí a se spoustou nových myšlenek, které 

bychom u nás rádi realizovali.  
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Soutěž pro žáky ZŠ – Vědomosti v 

pohybu 

Ve středu 15. 6. 2016 se za pochmurného počasí 

uskutečnila v městském parku Kyjov dopolední 

akce pro žáky ZŠ 4. a 5. tříd  s názvem Vědomosti 

v pohybu. Programu se zúčastnilo celkem 32 

soutěžních týmů ze všech ZŠ  města Kyjova, 

Bohuslavic, Moravan, Milotic, Vlkoše a Žeravic.   

V úvodu programu proběhla neformální beseda 

s panem starostou Mgr. Františkem Luklem, 

MPA. Děti se pana starosty ptaly na vše, co je 

zajímalo. Vzhledem k otevřenosti dětí bylo 

položeno velmi široké spektrum otázek od 

pracovní náplně a platu pana starosty, po 

vybudování nových sportovišť, jejich 

rekonstrukcí, zřízení nákupních center či 

organizace hudebních koncertů jejich oblíbených 

interpretů. Některé otázky dětí byly spíše 

úsměvné, a tak už od samého začátku akce 

panovala velmi dobrá nálada. Pan starosta si s 

sebou z akce odnášel také zajímavé poznatky o 

tom, jak Kyjov a jeho okolí vnímají žáci 

základních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tomto úvodním programu vytvořili žáci 

soutěžní týmy a šlo se do akce. V prostorách 

celého parku pro ně byly nachystány různé úkoly 

zaměřená jak na regionální historii obcí 

Kyjovského Slovácka, tak aktivity pohybového 

charakteru, o jejichž přípravu se staraly neziskové 

organizace. Otázky zaměřené na regionální historii 

byly vždy doplněny známými obrázky nebo 

doprovázeny krátkým textem, ve kterém byla 

odpověď k nalezení. Jednalo se tedy spíše o 

ověření čtenářské gramotnosti dětí a jejich 

schopnosti porozumění textu. A jak jste na tom 

vy? Znáte správnou odpověď?  

První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1341. Za husitských válek byl 

v obci vystavěn husity tábor. Obec je 

díky své významné stavbě považována 

za perlu jihovýchodní Moravy. V obci se také 

nachází přírodní rezervace Horky a kousek od 

obce pak kopec Náklo.  

Z pohybových aktivit si děti mohly vyzkoušet 

například základy karate, práci s hokejkou, skok 

přes švihadlo, základy cvičení s vlastním tělem 

atd. Neziskové organizace, které se do organizace 

zapojily a připravily pro žáky pohybové a hravé 

aktivity byly: Dům dětí a mládeže Kyjov, FBC 

Dragons, Gymnastický a taneční klub Kyjov 

(GyTa Kyjov),  HBK Kyjov o.s., Charita Kyjov – 

Nízkoprahový klub Wu-Wej, Karate klub Kyjov, 

Radovánky, Skautské středisko Kyjov, 

Seberevolta, Včelaři Kyjov. Většina týmů si vedla 

velmi dobře, a proto muselo mezi čtyřmi 

nejlepšími týmy se shodným počtem bodů dojít 

k vědomostnímu kvízovému rozstřelu. Součástí 

akce byl i doprovodný program, kdy si mohly děti 

i kolemjdoucí prohlédnou výstavu obrázků a 

slohových prací žáků ze ZŠ Dr. Joklíka, Moravan, 

Žeravic a Vacenovic zaměřenou na 

regionální  tématiku. Žáci si mohli také nakreslit a 

vyrobit placku dle svých představ, nebo si vybrat 

placku s předtištěným obrázkem. 
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Každý soutěžní tým si kromě placek odnesl také 

pamětní list a paní učitelky dostaly zpracované 

výukové  

materiály z regionální historie. Vítězné týmy 

navíc obdrželi něco dobrého na zub. 

A kdo se nakonec objevil na stupních vítězů? 

1. Místo – Fatty family (ZŠ Jana A. 

Komenského) 

2. Místo – Unicorns 

3. Místo – 1. FC nám se nechce (ZŠ 

Milotice) 
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Výstava regionálního umělce Jano 

Koehlera  

První prázdninový den jsme oslavili vernisáží, 

kterou jsme uspořádali na počest regionálního 

umělce a akademického malíře Jano Koehlera. 

Vernisáž proběhne 1. 7. 2016 v odpoledních 

hodinách v kapli sv. Jana v Kyjově. Následující 

den se pak ještě v kině Panorama konalo promítání 

o umělcově životě a díle. Výstava byla veřejnosti 

přístupná ještě několik dnů.   

 

Podzim probíhal ve znamení výsadeb 

ovocných stromů k projektu Stromy s 

pamětí 
Jak už bylo zmíněno výše o projektu Stromy 

s pamětí, tak na podzim tohoto roku jsme společně 

s dětmi ze základních škol v obcích Kyjovského 

Slovácka sázeli ovocné stromy. Sázelo se ve 37 

obcích. V každé obci probíhala výsadba jinak. 

Někde děti pomáhaly stromky sadit, jinde stromky 

zalévaly či zpívaly a recitovaly u stromků. 

V Bukovanech se výsadba stala slavnostní událostí 

pro prvňáčky, každý z nich si zasadil svůj strom. 

Po slavnostním zasazení stromů jsme se přesunuli 

do tříd a tam probíhal výukový program v podání 

naší zkušené manažerky Hany Horňákové. O čem 

byl výukový program? Samozřejmě, že o 

stromech. Hanka si s dětmi povídala o tom, jaké 

funkce takový strom v přírodě má. Každý výukový 

program byl doprovázen i hrou na kytaru a  

 

 

 

písničkami o přírodě a stromech v podání našeho 

externího spolupracovníka Petra Moudrého. 

Po ukončení výsadbových akcí probíhal celodenní 

environmentální seminář v Ratíškovicích, Vydané 

publikace – Významné stromy na Kyjovsku a 

karty s tím, jak pečovat o zeleň si můžete 

vyzvednout v naší kanceláři.  

 

Dva měsíce jsme se intenzivně 

vzdělávali 
Na konci léta jsme se přihlásili do série 

vzdělávacích seminářů s názvem Akademie 

Modrého života, kterou pořádala ČSOB. A tak 

jsme se každou druhou středu jezdili školit až do 

Prahy. Tématy školení byla Komunikace a 

Fundraiing.  

Myslíme, že čas a energii, kterou jsme do 

vzdělávání vložili, se určitě vyplatila. Proto, pokud 

jste neziskovka a chcete se posunout o krok vpřed, 

neváhejte a vyzkoušejte Akademii taky.  
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Spektrum činností jsme rozšířili i o 

otázky cestovního ruchu 

Pro účely koordinovaného řízení cestovního ruchu 

a destinačního managamentu na území 

jihomoravské části Slovácka vznikla v roce 2016 

Turistická Asociace Slovácko (TAS). V této 

asociaci se aktivně angažujeme i my, Kyjovské 

Slovácko v pohybu v zastoupení naší předsedkyně 

Anny Čarkové. Do asociace jsme vstoupili jako 

jeden ze zakládacích členů společně se zástupci 

Hodonínska, Veselska a Strážnicka.  

I když proběhlo již spoustu jednání, projekt se stále 

nachází ve svých počátcích. Je nutno vyřešit ještě 

spoustu otázek.  

Vizí budoucnosti je jednotné a koordinované 

vystupování území tak, aby se dosáhlo efektivního 

využívání potenciálu cestovního ruchu, který tady 

je.  

BYLO, NEBYLO NA KYJOVSKÉM 

SLOVÁCKU… 

O vodníkovi 

(Svatobořice-Mistřín) 

Stařenky a stařečci vyprávěli že, kdysi dávno, 

pradávno ve svodnici u svatobořického mlýna žil 

vodník. Říkalo se, že v tůni měl překrásný zámek 

celý ze skla a křišťálu. Široko daleko si lidé šeptali, 

že mu ten krásný zámek postavil utopený kyjovský 

sklář.  

Když polední sluneční paprsky prorazily až na dno 

tůně, stěny paláce se blyštily všemi duhovými 

barvami.  

Zdejší žabky pracovaly jako vodníkovi služebnice. 

Uklízely dlouhé chodby a prostorné komnaty. 

Každého večera, zvláště v létě pořádaly žabky 

vodníkovi koncert. Ten byl slýcháván ještě daleko 

od tůně.  

 

 

 

Na perleťových talířcích servírovali vodníkovi 

smažené bělice, jež nejraději pojídal. Ono totiž 

v potoce ani jiných ryb nebylo.  

Všude po zámku se mohly žabky prohánět, jen do 

jedné jediné komnaty nesměly. Do síně, v jejímž 

rohu stála velká tajemná skleněná skříň. Často se 

palácem neslo hlasité naříkání utopených lidí. A 

právě toto sténání vycházelo ze skleněné skříně. 

Tam vodník ukládal v hliněných hrnečcích jejich 

dušičky.  

Když měl totiž vodník dlouhou chvíli, objevoval 

se na břehu, proměněn ve slabého chasníka 

v zeleném kabátku, z jehož levého šosu kapala 

voda. Dlouhou chvíli si krátil tím, že lákal 

kolemjdoucí chasníky k zápasu. A pomaloučku už 

si mnul ruce, že má další dušičku. Běda tomu, kdo 

by se jen domníval, že snadno přemůže zeleného 

skrčka. Mnozí chasníci ze Svatobořic a Mistřína 

jim byli přemoženi a staženi do jeho studené říše. 

Jediná síla, která mohla vodníka přemoci, byla hrst 

odrobinek.  

Jednou tak, když si vodník opět zkracoval dlouhou 

chvíli, lákal na břehu nebojácného sedláka 

Maradu. Sedlák Marada se nenechal zastrašit. 

Hrábl do kapsy a hodil na vodníka plnou hrst 

drobků. Vodník zařval, jako by byl popálen.  

Od té doby vodníka už nikdy nikdo neviděl.  

  Přepracováno podle knihy Kyjovsko 

v bájích a pověstech, 1991 
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ŠIKOVNÉ RUCE 

Jednoduchý svícen 

  

 

 

 

 

V rámci mini seriálu Šikovné ruce si dnes společně 

vyrobíme levný a jednoduchý ozdobný svícen, 

který může zdobit váš zahradní nábytek.  

Budeme potřebovat: 

 Dřevěné kolíčky (na jeden svícen asi 18 

ks) 

 Akrylovou barvu 

 Plechovku (nejlépe od tuňáka) 

 Skleněný kalíšek na čajovou svíčku 

 Vteřinové lepidlo 

 Jutový špagát 

 Ozdobu dle vlastní fantazie 

 Štětec 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup přípravy: 

1) Připravené dřevěné kolíčky natřeme 

akrylovou barvou a necháme zaschnout. 

My jsme si zvolili barvu šedou. 

2) Natřené a suché kolíčky postupně 

připínáme okolo očištěné plechovky 

3) Skleněný kalíšek na čajovou svíčku 

vtlačíme mezi kolíčky, co nejníže to jde.  

4) Poté vezmeme štětec a jemně natřeme 

kolíčky tak, aby svícen dostal „starobní“ 

vzhled 

5) Na závěr můžeme svícínek obtáhnout 

jutovým špagátem a přilepit ozdobu. 
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MASKA CHRÁNÍ PŘÍRODU, 

PŘIDEJTE SE K NÁM! 

V prvním díle našeho seriálu, MASka chrání 

přírodu, se budeme věnovat tématu 

NAKUPOVÁNÍ. Nakupování je činnost pro 

někoho příjemná a pro někoho je to doslova otrava. 

Proces nakupování je již někdy tak automatický, 

že již bez dlouhého přemýšlení vyrážíme do 

známého obchodu a saháme po stejných věcech.  

Je potřeba si uvědomit, že každé naše chování má 

určitý dopad na životní prostředí. Našim cílem 

tedy je, jednat tak, aby byl negativní dopad co 

nejmenší. Co všechno můžeme při nákupu udělat 

jinak? Tak, abychom snížili množství odpadu a 

abychom byli šetrnější k životnímu prostředí? Zde 

je pár typů.  

- Věděli jste, že průměrná domácnost 

dostává ročně do schránky 15 kg letáků? 

Pokud o letáky nestojíte, samolepka na 

schránce s prosbou o nevhazování reklamy 

velmi jednoduchým způsobem pomáhá ke 

snížení množství odpadů.  

PŘED NÁKUPEM 

- Ještě před tím, než vyrazíme z domu, je 

důležité vzít si s sebou tašku na nákup. 

Ideálně plátěnou, ušetříme tak za nákup 

igelitek a zároveň snižujeme množství 

vyprodukovaného odpadu ve formě plastu 

NA NÁKUPU 

- Snažíme se vybírat výrobky nejlépe bez 

obalů, pokud tato varianta není možná, 

saháme po výrobcích v recyklovatelném 

obalu.  

 

 

 

- Důležité jsou také ekoznačky. Výrobek, 

který vlastní některou z níže uvedených 

ekoznaček je v průběhu celého životního 

cyklu výrobku šetrnější nejen k životnímu 

prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele.   

Příklad ekoznaček: 

 

 

 

 

Ekologicky šetrný výrobek 

Česká republika 

 

           

         Přírodní kosmetika 

                Celý svět 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Ekologický výrobek, EU kytička 

Evropská unie 

Přírodní kosmetika 

       Celý svět 

   Biopotravina 

Česká republika 

Biopotravina, EU lísteček 

         Evropská unie 

Netestováno na zvířatech 

           Celý svět 
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- Kupujeme výrobky, které méně škodí 

životnímu prostředí. 

- Velký krok správným směrem je také 

nakupování u místních obchodníků a 

výrobců. Velké hypermarkety totiž škodí 

místní ekonomice, časté nízké slevy tak 

mohou téměř zlikvidovat malé místní 

podnikatele, přispívají k nezaměstnanosti. 

Hypermarkety se nacházejí na okrajích 

měst, a proto přímo vybízejí k použití 

automobilu, který škodí našemu ovzduší. 

Často si ani neuvědomujeme, že velké 

obchodní domy stojí na místech bývalé 

kvalitní zemědělské půdy a jejich betonové 

konstrukce doslova ničí typický krajinný 

ráz. A místo krásného pohledu na 

moravský venkov, lesy, louky a vinice 

často vídáme kolony aut na předměstí, 

spoustu reklamních poutačů a nevzhledné 

betonové budovy.  

PO NÁKUPU 

Zkusme se tedy v této uspěchané době pozastavit 

a zamyslet nad tím, jak každý z nás, třeba jen 

drobností, může pomoci k zachování přírodních 

zdrojů a krajiny pro další a další generace. Mějme 

tedy na paměti slova spisovatelky Jarmily 

Kolářové, která řekla:  

Příroda je proti nám ve výhodě, může žít bez nás, 

ale my bez ní zahyneme. 

 

 

 

 

 

 

 

CO SE CHYSTÁ? 

 31. 3. 2017 proběhne Snídaně s MASkou – 

Masarykovo náměstí, Kyjov 

 od 1. 4. 2017 do 15. 5. 2017 můžete 

nominovat „maličkost“ v Grantovém 

řízení „Malé věci kolem nás“ – více na 

našem webu 

 4. 5. 2017 proběhne velká konference a 

představení naší činnosti – KD v Kyjově 

 probíhat budou i semináře k výzvám pro 

žadatele – průběžně Vás budeme 

informovat na našem webu 

 na měsíc červenec plánujeme akci 

„Výstava v přízemí MAS“ 

 v měsíci září chceme uspořádat výtvarnou 

soutěž s regionální tématikou 

 v měsíci říjnu proběhne Veletrh 

vzdělávání a den neziskových organizací, 

Kyjov 

 v průběhu celého roku pořádáme 

nejrůznější odborné semináře a školení 

ZDARMA – sledujte proto naše webovky 

a dozvíte se víc 

 koncem roku plánujeme vydání další knihy 

MUDr. Jiřího Dunděry 
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KŘÍŽOVKA 

Otestujte si s námi, jak dobře znáte Kyjovské 

Slovácko! 

1) Jak se jmenuje město, které v letošním roce 

oslavilo 890. výročí?  

2) Na znaku města Kyjov je vyobrazena pravá 

ruka držící ……? 

3) O jakou obec se jedná? – Navštívit zde 

můžete Moravský venkovský dvůr, kde se 

dozvíte, jak vyškrabávat kraslice, jak 

vyšívat krojové součásti, uplést peroutku, 

nebo stlouci domácí máslo. 

4) U kterého města či obce nalezneme 

rekreační oblast Pastvina? 

5) Ve které obci se nachází část staré Baťovy 

železnice, kde se můžete projet na šlapací 

drezíně? 

6) Ve které obci se nachází národopisné 

muzeum Slovácká jizba? 

7) Která obec na území Kyjovského Slovácka 

je nejmenší dle kritéria počtu obyvatel (k 1. 

1. 2012 měla 172 obyvatel)? 

8) Ve které obci byl před 400 lety J. A. 

Komenský ordinován na kněze? 

9) Jak se jmenuje železniční expozice 

v Kyjově?  

10) Jaká barva dominuje na logu Kyjovského 

Slovácka?  

11) Doplň příjmení herce, který je rodák 

z Vracova a hrál např. rychtáře v pohádce 

Anděl Páně, krále Dobromila v pohádce 

Čert ví proč či hostinského v Černých 

baroneh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Obce Svatobořice-Mistřín, Vlkoš, 

Skoronice, Milotice, Vacenovice a 

Ratíškovice tvoří mikroregion……? 

13) Jak se jmenuje (příjmení) cyklista, účastník 

Tour de France 2014 a rodák z Milotic? 

14) Jak se jmenuje jedna z cimbálových muzik 

z Kyjova? 

15) Jak se jmenuje obec ležící v nejzápadnější 

části regionu Kyjovska s nejmenší 

katastrální výměrou a s motokrosovým 

areálem na okraji obce? 

16) Obec, která je známá jako poutní místo. 

17) Město, od kterého na západ se nachází 

jezero Rašelina, a severně od hlavní silnice 

se nachází habánské vinné sklepy. 

18) Kolik obcí je členem MAS Kyjovské 

Slovácko? 

19) Která stavba stála původně na místě 

dnešního zámku Milotice? 

20) Název dějepisné soutěže, jejíž letošní 

ročník proběhl v ZŠ Svatobořice-Mistřín. 

21) Ve které obci v mikroregionu Moštěnka 

můžeme vidět nejmenší sluneční hodiny na 

světě, vyrobené z mosazi, které mají 

rozměry 9x9mm? 

22) Jak se jmenuje les, který je přezdíván 

"Moravská Sahara“? 

23) Jak se jmenuje (příjmení) současný 

starosta/starostka Kyjova? 
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I my se učili a naše hlavní předměty byly:
           - jak budovat partnerství
           -    jak zapojit lidi
           - jak vytvořit správnou strategii
           -    kde sehnat peníze
           -  jak koordinovat aktivity
           -  jak dát o sobě vědět,
prostě,  jak dělat dobře Leader u nás, pak přišel 
první úspěch – Leader POV, v našich projektech se 
lidé veselili, pořádali festivaly, koncerty, setkání 
rodáků, jarmarky. Dávali jsme lidi dohromady a 
moc nás to bavilo.

1.

2.
I my jsme měli velkou hlavu z nových 
informací o metodě Leader z Anglie, 

Francie, Itálie, a museli jsme 
překousnout, jak pomalu se tato 

iniciativa dostává do České republiky. 
Nasávali jsme zkušenosti i z 

úspěšných tuzemských programů. 
Prvním výživným pokrmem a 

zdrojem mnoha vitamínů nám byly 
Moravské vinařské stezky.

Nezadržitelná evoluce aneb příběh 
Kyjovského Slovácka v pohybu 

Pravda je, že naše těhotenství  trvalo dva roky, ale udělejte za devět 
měsíců z party nadšenců seriózní, právní subjekt.  To čekání stálo za 
to, MASka měla 40 strýčků a tetiček, obcí Kyjovska a 7 kmotrů,  
mikroregionů.  Do vínku jsme dostali opravdu hodně - bohatou 
historii, památky, písničky, kroje, pospolitý lid a úrodnou zem.
Zlé sudičky nám ale do kolíbky přidali i cosi nepěkného.  Místy 
zdevastovanou krajinu, šedou ekonomiku, málo pestré aktivity a 
nedostatek investic.

Těhotenství trvá obvykle 9 
měsíců. Po narození se 

miminko začíná
přizpůsobovat podmínkám 

života.

3.



5.
Dobrodružství, nové výzvy, příležitosti, 
zahraniční partneři, nové programy, 
mnoho cílů ale také každodenní steče s 
administrativou a analytickým 
oddělením SZIF.  Bojovali jsme za naše 
projekty, učili lidi „chytat ryby“, ne je 
pouze jíst. Začali nám říkat „Projektový 
Jánošíci“. Pomáháme na nohy MASkám 
na Slovensku,  Chorvatsku, Srbsku, 
Polsku  i Moldavsku.

A my se sdružili se skupinou 10 úspěšných 
MAS v LEADERU+ a poté v LEADERU 
ČR.  Hody sú naše, Z pokolení na pokolení, 

Ve Bzenci zvoní podkovy koní, Sedm 
statečných – to nejsou filmové novinky, to 
byly názvy našich projektů. Pomohli jsme 
na svět osmi neziskovým organizacím a 

spolupráce v regionu vzkvétala.

4.

6.

Doba volnosti skončila a my se museli přizpůsobit - 
sešněrovaným pravidlům Leaderu PRV, větším penězům, velké 
odpovědnosti a pěti aktualizacím Pravidel. Ale my našli cestu, 

jak se vymanit ze svěrací kazajky investic a dostat do 
skomírajícího ducha Leaderu znovu život. A tak přišlo na svět 

190 potomků - projektů našich šťastných žadatelů.



8.

Skončilo veselí i finanční podpora a 
nastalo období sofistikované žebroty. 

Tady se ukázalo, jak dobrou rodinu jsme 
vytvořili, rodinu, která nás nenechala 

padnout a co jsme z našich sil investovali 
do regionu, to se nám mnohonásobně 

vrátilo.  Prostě bez práce nejsou koláče, 
bude platit vždycky.

7.

Toto jediné u nás neplatí, my jedeme dál a v plném 
nasazení; pomáháme, radíme, školíme, vydáváme 

publikace, pořádáme výstavy, výukové programy pro 
děti, sadíme stromy, točíme filmy. Pořád si myslíme, že 

má naše práce smysl a přestože budeme v nadcházejícím 
období stavět autobusové zastávky a budovat centra 

duševního zdraví nepropadáme trudomyslnosti a 
najdeme si zase cestičku jak vrátit Leader na Moravu.



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontaktujte nás! 

Těšíme se na Vaše nápady a připomínky 

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 

Masarykovo náměstí 13/14 

Kyjov 697  01 

 

Tel: 518 610 180 

Mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com 

martinabizova@kyjovske-slovacko.com 

Staňte se našimi fanoušky na 

facebooku! 
 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

 

mailto:kancelar@kyjovske-slovacko.com
https://www.facebook.com/pages/Kyjovsk%C3%A9-Slov%C3%A1cko-v-pohybu/100606900096514
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