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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Rok 2016 

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  
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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 

 Mgr. Milada Dušková, manažerka projektu MAP 

 Bc. Martina Bízová, administrativní pracovnice  

 Ing. Ester Houserová, účetní 

 Ing, Pavel Smetka, specialista pro rozvoj mikroregionu 

 

 

 

 

 

   

 

  

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 

 

mailto:leader.ks@centrum.cz
http://www.kyjovske-slovacko.com/
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3. Historie organizace, dosažené úspěchy 

Rekapitulace 14 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 

• 2016 zahájení realizace projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu, 

založení Centra společných služeb, vstup do Turistické asociace Slovácko 

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. 
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4. Naše aktivity a výsledky v roce 2016 

MAS 2016 

Co se událo v roce 2016 

Letošní rok se nesl nejen ve znamení rozšiřování realizačního týmu Kyjovského Slovácka, ale 

také jsme zahájili realizaci nového projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu a založili 

Centrum společných služeb.  

V průběhu měsíce března jsme usilovně pracovali na dokončení Strategie a jejím odevzdání. 

V průběhu celého roku jsme pak reagovali na připomínky ke Strategii. 

Stali jsme se spoluorganizátory celorepublikové dějepisné soutěže Historiáda a z pozitivních 

ohlasů si troufám říct, že se soutěž opravdu povedla. Pro žáky z místních základních škol jsme 

uspořádali soutěž s názvem Vědomosti v pohybu, do jejíhož dění jsme zapojili i neziskové 

organizace z Kyjova.  

Navázali jsme na naši velmi bohatou publikační činnost z minulých let a tentokrát jsme 

uspořádali výstavu obrazů regionálního akademického malíře Jano Köhlera. 

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

seminářů pro obce, podnikatele, zemědělce a učitele.  

Zaměřené převážně na zákon o zadávání veřejných zakázek, Portál IS KP14+, jak vyplnit 

žádost v MS 2014+, možnost spolupráce v regionu a podpora investic z PRV. V rámci projektu 

MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu pak proběhla série vzdělávacích seminářů pro učitele 

např. Matematika nás baví či představení projektu Technické školky. V průběhu roku 2016 

jsme se vzdělávali i my, zaměstnanci MASky. Absolvovali jsme dvoudenní kurz facilitace pro 

efektivnější komunitní plánování a dvouměsíční sérii vzdělávacích workshopů s hlavními 

tématy komunikace a fundraising. 

Region jsme již tradičně reprezentovali na dnu MAS JMK a na Leaderfestu v Karlově Studánce, 

kam jsme vzali i naše členy.   

Na podzim jsme usilovně realizovali hned dva projekty zaměřené na krajinu a stromy. A tak 

jsme v  obcích Kyjovského Slovácka společně s dětmi ze základních škol sázeli stromy a 

pořádali zábavné výukové programy pro žáky 4 a 5. tříd.  

Hlouběji jsme se také ponořili do tématu cestovního ruchu a vstoupili jsme jako jeden ze 

zakládajících členů do Turistické asociace Slovácko, která si klade za cíl v první fázi zmapovat 

území a vytvořit koordinovanou strategii a spolupráci v cestovním ruchu v území.  
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Některé vybrané aktivity MAS v roce 2016:  

• Práce na Strategii  

 Dokončení strategie 

 Odevzdání Strategie 

 Vypořádávání připomínek  

• Projekt Stromy s pamětí 

• Projekt Milion stromů pro Jižní Moravu 

• Vstup do Turistické asociace Slovácko 

• Vědomosti v pohybu 

• Historiáda 

• Spolupráce  

 Exkurze z MAS Blaník – Kyjovské Slovácko inspiruje 

• Administrace projektů 

• Vzdělávání 

 Environmentální vzdělávání v MŠ a ZŠ  

 Seminář pro obce – Zákon o zadávání veřejných zakázek 

 Stromy s pamětí – environmentální vzdělávání pedagogů, ředitelů a 

zřizovatelů škol 

 Podpora investic ve 3. kole PRV 2014-2020 

 Možnost spolupráce v regionu, zpracování, odbyt 

 Účetnictví, daně a neziskové organizace 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování a Portál IS 

KP14+ 

 Jak správně vyplnit žádost v MS2014+ 

 Daňové přiznání za rok 2015 

• Výstava Jano Köhlera 

• Reprezentace MAS – den MAS JMK, Leaderfest 

• Akademie Modrého života – vzdělávání  
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5. Další vybrané zajímavé projekty a aktivity 

Historiáda 

Společně se ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín jsme se letos stali pořadateli XVIII. ročníku 

celostátní soutěže Historiáda, kterou zaštiťuje agentura Hobit a její představitel pan Mgr. Ivan 

Bauer, který je otcem této soutěže. Po celé dva dubnové dny bylo postaráno nejen o soutěžní 

týmy, ale i o jejich učitelské doprovody. Nejdříve se soutěžící museli porvat s protokolem 

plným záludných otázek, poté ve Strážnici řešili zapeklitý detektivní příběh a nakonec prokázali 

své schopnosti a dovednosti i na zámku v Miloticích. Nesmělo chybět ani večerní seznámení 

s místním folklorem. Druhý soutěžní den zakončila městská hra v Kyjově či ročníkové úkoly. 

Velké díky patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na hladkém průběhu soutěžních 

dnů.  Škoda jen, že se zúčastnilo tak málo místních škol.  

 

  

        
 

 

 

 

Výstava Jano Köhlera 

1. 7. 2016 v prostorách kaple sv. Josefa proběhla vernisáž výstavy regionálního umělce a 

akademického malíře Jano Köhlera. Následující den se pak ještě v kině Panorama konalo 

promítání o umělcově životě a díle. Výstava byla veřejnosti přístupná ještě několik dnů.   

 

 
Obrázek: Kaple sv. Josefa - vernisáž 

 

 

 

Obrázek: Řešení detektivního 

příběhu ve Strážnici 

Obrázek: Exkurze soutěžních týmu 

na zámku v Miloticích 
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Výsadby v obcích 

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. Po ukončení výsadbových akcí 

jsme uspořádali závěrečný environmentální seminář – Stromy s pamětí. 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek: Výukový program Obrázek: Výsadba v Bukovanech 
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Články a reportáže o nás v regionálních médiích 

 Hodonínský deník - 20. 12. 2016 - Oslaví výročí, i s Poláky a 

Slováky. Díky evropským dotacím 

 TVS Kyjov - 18. 11. 2016: Místní akční skupiny jednaly na radnici - začíná od 00:01 

min. 

 Hodonínský deník -18. 9. 2016: Pomocí stromů získají opět vztah s přírodou 

 TVS Kyjov - 6. 9. 2016: Kyjovské Slovácko v pohybu chce pomáhat ve školství - 

začíná od 4:14 min. 

 Rádio Jih - 3. 9. 2016: Rozhovor s Hanou Horňákovou o projektech Milion stromů 

pro Jižní Moravu a Stromy s pamětí - čas vysílání 10 - 11: 00 

 Hodonínský deník - 2. 9. 2016: Opuštěná farma v Labutech znovu rozjede výrobu 

 TVS Kyjov - 23.8.2016: Kyjovské Slovácko v pohybu podpoří spolupráci mezi 

obcemi - začíná od 4:50 min. 

 TVS Kyjov - 12.8.2016: Kyjovské Slovácko v pohybu chystá novou dotační výzvu - 

začíná od 2:14 min. 

 Letní zpravodaj Svatobořice - Mistřín - 20.7.2016: Vědomosti v pohybu - strana 12 

 iSlovácko - 25.6.2016: Školáci v parku prověřili své znalosti historie a přírody 

 Blog Seberevolta - 22.6.2016: Seberevolta Kyjov - Vědomosti v pohybu 

 TVS Kyjov - 21. 6. 2016: Kyjovské Slovácko v pohybu připravilo soutěž pro děti   

 TVS Kyjov - 3. 5. 2016: Děti soutěžili v dějepise  

 Hodonínský deník -29.4.2016: Studenti se ve skanzenu proměnily v detektivy   

 Týdeník školství - 29. 4 2016:  Historiáda aneb Podpora nadaných dětí netradišní 

formou dějepisu   

 ISlovácko - 18. 4. 2016: 100 žáků z celé republiky   

 Slovácko - regionální týdeník - 2. 2. 2016: Veselí řeší podporu rozvoje stezek  

 Hodonínský deník - 30. 1. 2016: Veselí řeší podporu rozvoje stezek  

  

http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/oslavi-vyroci-i-s-polaky-a-slovaky-diky-evropskym-dotacim-20161219.html
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/oslavi-vyroci-i-s-polaky-a-slovaky-diky-evropskym-dotacim-20161219.html
http://www.televizetvs.cz/tvs-kyjov-18-11-2016
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/pomoci-stromu-ziskaji-opet-vztah-s-prirodou-20160917.html
http://www.televizetvs.cz/tvs-kyjov-6-9-2016
http://www.denik.cz/ekonomika/opustena-farma-v-labutech-znovu-rozjede-vyrobu-20160902.html
http://www.televizetvs.cz/tvs-kyjov-23-8-2016
http://www.televizetvs.cz/tvs-kyjov-23-8-2016
https://www.youtube.com/watch?v=pDZZQoj5CBU
http://www.svatoborice-mistrin.cz/e_download.php?file=data/editor/251cs_3.pdf&original=LETN%C3%8D+zpavodaj+2016+net.pdf
http://www.islovacko.cz/Zpravy/3584-skolaci-v-parku-proverili-sve-znalosti-historie-i-prirody
http://www.seberevolta.cz/blog/204
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6. Hospodaření MAS 

Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. k 31. 12. 2016 
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Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 

 Přijaté dotace na investiční a provozní účely 
  

o 2.067.216,18 Kč 

  

 Přijaté dary 
  

o 1.113.980,- Kč 

  

Informace k položkám majetku a závazků 
  

 Pohledávky po lhůtě splatnosti 
  

o nad 360 dní  - 47.000,- Kč 
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7. Záměry a projekty připravované pro rok 2017 

Plán aktivit na rok 2017 je opravdu pestrý. Hned na březen organizujeme vyhlášení výtvarně-

literární soutěže, která je součástí projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu.  

V roce 2017 plánujeme uspořádat velkou konferenci – Den MAS. Tato konference odstartuje 

také sérii seminářů pro naše žadatele a vyhlašování výzev přes MAS. 

Navázat chceme také na naši publikační činnost a plánujeme vydat knihu MUDr. Jiřího 

Dunděry.  

V letních měsících bychom rádi uspořádali pilotní výstavu v přízemí naší kanceláře. V roce 

2018 bychom pak na tuto akci rádi navázali stálou expozicí a vytvoření „Galerie v přízemí“. 

Zapojit školy, žáky a další neziskovky chceme na podzimní akci – Veletrh vzdělávání a den 

neziskových organizací.  

Závěr roku bude patřit ukončení realizace projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu.  

 


