
 

 

 

2017 
leden - prosinec 



  

 

 



1 
 

OBSAH 

Úvodní slovo ........................................................... 2 

MAP za rok 2017 .................................................... 3 

Centrum společných služeb ................................... 4 

Harmonogram výzev  ............................................ 5 

Kdybych já byl starostou…................................... 7 

Co se v obci povedlo, pane starosto ...................... 8 

Co se v masce událo ............................................... 9 

 Soutěž - Škola jako můj kamarád ...................... 9 

 Snídaně s MAS - Den otevřených dveří ........... 10 

 Na kole dětem jižní Moravou ........................... 10 

V. Konference  Leader ...................................... 11 

 Zářily „Malé věci kolem nás“ ........................... 12 

 Teambuilding pro starosty ............................... 12 

  LeaderFEST 2017 .............................................. 12 

Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání 

na Kyjovsku ....................................................... 13 

Rozhoupaná kyjovská krajina ........................ 15 

 Inspirovali jsme rodiče i děti ............................ 16 

 Anketa Osobnost NNO JMK 2017 ................... 16 

 Advent s Kyjovským Slováckem ...................... 17 

Bylo, nebylo na Kyjovském Slovácku ................ 18 

Na co se můžete těšit v roce 2018 ........................ 18 

Novinky ze zákulisí Kyjovského Slovácka ......... 18 

Soutěž .................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
Milí čtenáři našeho zpravodaje, 

i tento rok Vaší „MASky“ (Místní akční skupiny) byl 

bohatý na činnosti a události a my chceme přiblížit 

aspoň některé z nich.  

Stěžejní činností je stále program LEADER, 

nazývaný v tomto programovacím období 

Komunitně vedený místní rozvoj. V této oblasti došlo 

k zásadnímu pokroku v tom, že byla konečně 

schválena „Strategie“  rozvoje našeho regionu na 

období do roku 2023.  Zde jenom připomenu, že se 

jedná o plán rozvoje, který je založen na potřebách a 

aktivitě Vás – místních obyvatel Kyjovského 

Slovácka. Pro Vás jsou také určeny finanční 

prostředky, které jsme na realizaci Strategie získali. 

Ty budou rozděleny do tří Operačních programů- 

Program rozvoje venkova (dále PRV), Integrovaný 

regionální operační program (dále IROP), Operační 

program zaměstnanost (dále OPZ), v jejichž 

intencích budeme postupně vyhlašovat výzvy 

k podávání žádostí o podporu projektů.  První kolo 

příjmu žádostí máme již za sebou. Z PRV jsme 

vybrali k podpoře 32 projektů v celkové výši 

11 447 294 Kč. Další výzvy plánujeme v prvních 

měsících roku 2018 a mezi dalšími podpořenými 

projekty může být i ten Váš! 

Vedle administrace Komunitně vedeného místního 

rozvoje, realizujeme tyto další programy: 

MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání, ten je 

zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání dětí a žáků do 15 let.  

CSS – Centrum společných služeb nabízí pomocnou 

ruku obcím a poskytuje poradenství v několika 

různých oblastech: zapojování veřejnosti do aktivit 

obcí; facilitace složitých jednání; příprava, řízení a 

realizování společných projektů; příprava výbě-

rových řízení a veřejných zakázek; dotační 

poradenství; tvorba strategických plánů obcí; orga-

nizování vzdělávacích akcí; příprava vzorových 

dokumentů; informování obcí o aktuálních novinkách 

v oblasti veřejné správy; zprostředkování externího 

poradenství (právní, odborníci z různých odvětví). 

 

 

TAS – Turistická asociace Slovácko, z.s. je 

společným projektem  partnerských MAS a 

mikroregionů jihomoravské části Slovácka. 

Iniciátorem byla naše MAS a do projektu se 

postupně zapojili tito partneři: MAS Strážnicko,  

MAS Dolní Morava, Společenstvo podnikatelů v 

cestovním ruchu okresu Hodonín, z.s., DSO 

Mikroregion Horňácko a DSO Obce pro Baťův 

kanál.  Cílem je vytvořit společný model řízení 

organizace cestovního ruchu a zajistit koordinaci 

aktivit spolupracujících subjektů (podnikatelů a 

poskytovatelů služeb, neziskových organizací, 

místních samospráv a dalších aktérů cestovního 

ruchu).   

Neméně významnou část naší činnosti tvoří i 

realizace vlastních projektů, které reagují na 

aktuální potřeby a podněty z regionu a podtrhují 

jeho zvláštnosti. Koncem roku vyšla i další 

výjimečná kniha autora MUDr. Jiřího Dunděry „S 

bombardéry na válečném nebi“.  

Společně s místními jsme se vzdělávali, soutěžili, 

připravovali se na budoucí období…. 

Jak vidíte, činnost spolku je rozmanitá a zapojit se 

do ní může skutečně každý. Ať už nápady či náměty, 

finanční či jinou podporou, nebo realizací projektu, 

na nějž můžete díky naší Strategii získat podporu 

z EU fondů. 

V budoucnu chceme pokračovat v nastartovaných 

projektech a naplňovat naše poslání –  

 

 

 

předsedkyně spolku, Anna Čarková 

„Společně s místními 

tvoříme budoucnost 

našeho regionu.“ 



3 
 

MAP ZA ROK 2017 

Místní akční plán ve vzdělávání, 

který nese jméno MAP ORP 

KYJOV – vzdělávání v pohybu, se 

během roku 2017 posunul několika 

zásadními kroky vpřed. 

Projekt je záležitostí celé komunity z 

území SO ORP Kyjov a obce 

Moravský Písek, ale přesto zásadní 

práci odvedla jeho pracovní skupina, 

v níž jsou zastoupeny všechny 

skupiny aktérů ve vzdělávání – 

rodiče, zástupci škol, pedagogové a 

zájmové vzdělávání. Během roku 

skupina pracovala s analýzou stavu 

vzdělávání na Kyjovsku, vytipovala 

nejdůležitější témata, na které je 

nutno se zaměřit, odlišila ty 

nejproblematičtější a řešitelné 

z úrovně regionu a k nim vytvořila 

tzv. Akční plán. Jedná se o návrhy 

činností, které budou problémové 

oblasti ve vzdělávání zlepšovat. Tak 

se do debaty dostala problematika 

školních parlamentů nebo třídnických 

hodin, které chceme ve vzdělávání, 

v rámci demokratizace škol, více 

prosadit. V práci na projektu se 

ukázala nedostatečná komunikace 

mezi aktéry vzdělávání, zejména 

řediteli škol, kteří naše aktivity na 

podporu setkávání uvítali. Stalo se tak 

například při představení Masa-

rykovy základní školy ve Vracově 

nebo při výjezdní exkurzi do 

komunitní školy v Borech (okres 

Žďár nad Sázavou). Pro učitele a 

pedagogické pracovníky bylo 

uspořádáno přes deset vzdělávacích 

akcí, které reagovaly na jejich 

poptávku po profesním zdokonalení. 

 

Ze všech cílů, dokončených 

úkolů a výstupů, které jsme si 

zadali a které můžete sledovat 

na našich stránkách: Kyjovské 

Slovácko v pohybu – projekt 

MAP, máme největší radost ze 

zapojení dětí, žáků a jejich 

rodičů do debaty o vzdělávání. 

Jsou to přece jen základní 

kameny celého systému, na 

které odborníci z řad učitelů a 

ředitelů musí navázat. Jednou 

z nejdůležitějších akcí, kdy se 

nám podařilo zapojit více než 

330 dětí z Kyjovska, byla 

výtvarně-literární soutěž se 

slavnostním vyhlášením autorů 

těch nejzdařilejších výtvorů. 

Akce měla ohlas zejména pro 

svůj regionální charakter, mo-

žnost zviditelnit se a uspět mezi 

svými kamarády. V městské 

knihovně v Kyjově jsme se 

zase snažili vzdělávacím semi-

nářem přesvědčit rodiče o jejich 

významu při vytváření vztahu 

ke knihám u svých ratolestí.  

Věříme, že naším společným 

komunitním snažením se sku-

tečně podaří vzdělávání na 

Kyjovsku podpořit a zkvalitnit. 

O tom, jak se k nám v tomto 

úsilí přidat, se dozvíte více na 

stránkách Kyjovského Slová-

cka v pohybu – projekt MAP. 

manažerka projektu,  

Milada Dušková 
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CENTRUM 

SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Již více než rok funguje pod 

hlavičkou Dobrovolného svazku 

obcí Severovýchod Centrum 

společných služeb (CSS). Centrum 

poskytuje členským obcí podporu 

v oblasti výkonu veřejné správy a 

samosprávy. 

Během prvního roku činnosti se nám 

povedlo zmapovat potřeby obcí a 

přizpůsobit služby CSS obcím na 

míru. Neustále zástupce obcí 

informujeme o novinkách z oblasti 

zákonů, dotačních příležitostí či 

doporučení, jak efektivně vést svou 

obec. Snažíme se však nezahlcovat 

mailové schránky starostů a posílat 

jen to, co považujeme za důležité a 

podstatné. 

Jednou z oblastí, která zaměstnává 

manažery centra asi nejvíce, je 

příprava strategických rozvojových 

dokumentů obcí a mikroregionů. Od 

počátku fungování již bylo kom-

pletně zpracováno 5 strategických 

dokumentů, u několika dalších byla 

dokončena analytická část a proběhla 

také fáze komunitního plánování.  

Starostové s námi rovněž 

konzultují své projektové zá-

měry a společně hledáme 

vhodné dotační tituly, které by 

jim pomohly tyto projekty 

zafinancovat. Obcí a záměrů je 

spousta, proto jsme se rozhodli 

vytvořit monitorovací formu-

lář, který je k dispozici na 

webových stránkách MAS Ky-

jovské Slovácko v pohybu. Po 

vyplnění formuláře ihned zji-

stíme, co obec plánuje a 

můžeme k záměru přiřadit 

konkrétní dotační titul a termín, 

kdy bude otevřen pro příjem 

dotací. Tuto informaci obdrží 

starosta zpět na e-mail a je 

uložena v databázi projektů, 

kterou hlídáme tak, aby obcím 

žádná dotační výzva neutekla. 

V Centru jsme se zaměřili i na 

pomoc s realizací zakázek 

malého rozsahu, ať už se jedná 

o zakázky dotační či bez 

dotací. Šlo většinou o zpra-

cování důležité zadávací doku-

mentace a také pomoc s vý-

běrem toho nejvhodnějšího 

uchazeče. Od července 2017 

navíc začala fungovat právní 

poradna. Jde o právníka, který  

 

bude nápomocen i při složitějších 

výběrových řízeních a pomůže řešit 

otázky v oblasti práva. Každý 

čtvrtek dopoledne je navíc osobně 

přítomen v kanceláři Centra 

společných služeb. 

Jednou z dalších činností je i 

realizace projektů meziobecní 

spolupráce. Jedná se o akce, které 

spojují obce a obyvatele, s jejichž 

realizací pomáháme. V tomto roce 

jsme se zapojili například do akcí 

Na kole dětem jižní Moravou; 

Veletrh středních škol a zájmového 

vzdělávání a připravujeme se na 

realizaci projektu Zavádění strate-

gického managementu obcí, jehož 

cílem je poskytnou obcí DSO 

Severovýchod 3 manažery, kteří 

mj. převezmou přípravu strate-

gických rozvojových dokumentů 

obcí a mikroregionů a budou vy-

školeni pro plnění funkce poradců 

pro obce v daném mikroregionu. 

manažer projektu,  

Pavel Smetka



5 
 

 

HARMONOGRAM VÝZEV 

Nepropásněte tu svou! A žádejte o podporu na projekt! 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM – IROP 
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST - OPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA – PRV 
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KDYBYCH JÁ BYL STAROSTOU… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Filip Antoš, ZŠ Vacenovice 
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CO SE V OBCI POVEDLO, 

PANE STAROSTO 

  Násedlovice 

Milí čtenáři, dovolte, abych se trošku poohlédla za 

uplynulým rokem. Ten byl u nás v obci Násedlovice 

velmi úspěšný na realizaci našich projektů a zároveň 

velmi náročný.  

Jako první bych zmínila ocenění za stavbu 

cyklostezky Ždánicko. Tato stavba splnila soutěžní 

podmínky a důstojně reprezentuje vysokou úroveň 

stavebnictví v Jihomoravském kraji, a proto získala 

Cenu hejtmana JMK jako stavba roku 2016.  

Cyklostezka byla doplněna mobiliářem a v letošním 

roce byly pořízeny malované mapy Hodonínska a 

mikroregionu Ždánicko, které poslouží cyklistům 

k lepší orientaci.  

Důvod k oslavám byl i v  mikroregionu Ždánicko, 

jehož jsme součástí. V letošním roce totiž oslavil již 

15 let. Na slavnostní akci jsme si připomněli řadu 

velmi úspěšných projektů a akcí, které mikroregion 

pořádal a realizoval.  

Každá obec by měla mít zpracovaný „Program 

rozvoje obce“ a proto jsem požádala v roce 2016 

pracovníky MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, aby 

se tohoto nelehkého úkolu ujali.  Program rozvoje 

obce vznikal od listopadu 2016 do května 2017. Byl 

zpracován ve spolupráci s občany, místními spolky, 

podnikateli a neziskovými organizacemi s ohledem 

na dlouhodobé zájmy obce. Hlavním zdrojem dat 

bylo vlastní dotazníkové šetření, komunitní plánování 

s občany, dostupná statistická data a pracovní interní 

materiály naší obce. S celým obsahem Programu 

rozvoje obce Násedlovice se můžete seznámit na 

webových stránkách obce. Do jaké míry se budeme 

snažit tento plán naplňovat, bude záležet na nás 

všech. 

 

 

 

 

V tomto roce jsme realizovali i projekt z programu 

„Evropa pro občany“ s názvem „Zachování tradic 

v obci Násedlovice a 690 let od první písemné 

zmínky o obci“. Z části finančních prostředků jsme 

postavili pergolu v areálu za kulturním domem pro 

potřebu všech našich občanů. Dále proběhla také 

velká třídenní slavnostní událost k této příležitosti.  

Za zmínku určitě stojí i ocenění v soutěži Vesnice 

roku 2017 v Jihomoravském kraji v Programu 

obnovy venkova. Porotě se nejvíce líbil náš nově 

opravený Obecní úřad. Obdrželi jsme „Mimořádné 

ocenění za příkladné využití bývalé školní budovy 

v obci Násedlovice“. Překvapil nás i mimořádný 

finanční dar 25.000,- Kč, který jsme mohli použít na 

nové osvětlení vánočního stromu před Obecním 

úřadem.   

Důvod k radosti mají i dobrovolní hasiči, kterým 

bylo na konci září slavnostně předáno nové vozidlo.  

Být starostou malé obce, je velmi náročné. V první 

řadě musíte nastudovat spoustu zákonů. Pak je tu 

starosta hlavně pro občany, musí umět naslouchat. 

Pomoci radou, přispět doporučením, důležitým 

kontaktem, službou. A v neposlední řadě je jeho 

povinnost starat se o obecní majetek a zvelebovat 

obec. U nás v Násedlovicích se během svého 

působení na úřadě snažím o opravy veřejných budov 

a veřejně prospěšných staveb. Podařilo se nám 

uskutečnit spousta projektů, máme se čím pochlubit 

i návštěvám z jiných krajů. Na čem je určitě potřeba 

ještě zapracovat je občanská angažovanost obyvatel 

obce. 

Věřím, že i příští rok bude pro Násedlovice alespoň 

tak úspěšný jako rok 2017. 

starostka obce, Vlasta Mokrá 
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CO SE V MASCE UDÁLO 

Soutěž „Škola jako můj kamarád“ 

Po uzávěrce příjmu obrázků a slohovek naše 

kanceláře zaplavila vlna téměř 330 

krásných obrázků a nápaditých slohových 

prací ze základních škol z  celého regionu.  

Následně se sešla odborná komise  složená 

z regionálních umělců v čele s MUDr. Jiřím 

Dunděrou. Úkol neměli porotci vůbec 

jednoduchý.  

Na slavnostní vernisáži se pak sešla zhruba 

stovka návštěvníků – děti v doprovodu učitelů 

a rodičů. Pozvání přijala i paní PaedDr. Ilona 

Slaninová z  odboru školství a porotci soutěže.  

Oceněno bylo 29 výtvorů. Odměňovali jsme 

v kategoriích první až devátá třída, poté byla 

vyhodnocena kategorie slohových prací. 

Kategorii originální nápad ovládly děti 

z družinky v Dambořicích.  

Velice nás potěšily pozitivní a milé reakce na 

celou akci. Až z vyprávění vychovatelek a 

učitelek jsem si uvědomila, jak je pro ně velmi 

motivující realizovat se v  rámci soutěží 

v regionu. Většina soutěží je vyhlašována 

v Praze. V případě umístění se, je pak velmi 

komplikované se na předávání cen dostavit. 

Naopak pokud se akce koná v Kyjově, jsou 

učitelky i vychovatelky daleko více  

motivovány prezentovat svou pedagogickou 

práci a hlavně práci dětí. Na vyhlašování se 

tak mohou dostavit i rodinní příslušníci dětí a 

sdílet s nimi radost z úspěchu.  

Velké poděkování patří všem  kolegům 

v Kyjovském Slovácku, firmě WIKY a 

zaměstnancům muzea za příjemnou spolu -

práci. Velký dík patří všem učitelům, 

ředitelům a hlavně dětem, které se s  takovou 

chutí do soutěže pustily.
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Snídaně s MAS  

Jedno dubnové slunečné  dopoledne s námi 

mohli posnídat návštěvníci Masarykova 

náměstí v Kyjově. K dispozici byly výborné 

koláčky a káva.  

Cílem této akce bylo rozšířit povědomí o naší 

organizaci a také zjistit, co o nás lidé skutečně 

vědí. Někteří nás opravdu mile překvapili, 

když dokázali odpovědět na otázky typu: Jak 

vypadá logo Kyjovského Slovácka v  pohybu či 

čím se spolek zabývá? Kolegyně Hanka se s 

chutí ujala role průvodkyně a všem zájemcům 

ukázala kanceláře a prezentovala naši činnost.   

 

 

 

Na kole dětem jižní Moravou 

V sobotu 17. června se v  obcích Ky-

jovského Slovácka uskutečnil veřejný 

cyklovýlet na podporu onkologicky nemo -

cných dětí s názvem Na kole dětem Jižní 

Moravou. Jednalo se o první ročník.   

Přidat se mohli malí, velcí, mladí i dospělí, 

zkrátka všichni, kteří chtěli udělat něco pro 

sebe a zejména pro ty, kteří to potřebují.  

Společně s námi šláplo do pedálu přibližně 

80 dalších cyklistů a jeden běžec. Všechny 

v cíli čekala odměna v  podobě dobrého 

pocitu. Patronem akce byl pan Josef 

Zimovčák a hlavním pořadate lem starosta 

obce Hýsly - Libor Orság. Do organizace se 

zapojilo 17 obcí, 3 mikroregiony a my - 

Kyjovské Slovácko v pohybu. Na podporu 

onkologicky nemocných dětí se podařilo 

vybrat přes 50 000 Kč.    
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V. Konference Leader 

V květnu jsme uspořádali konferenci s  té-

maty zaměřenými na náš region. Sešli se zde 

starostové, zástupci mikroregionů a lidé 

zajímající se o rozvoj regionu. Všichni spo -

lečně debatovali nad rozvojem regionu 

Kyjovského Slovácka.  

Prezentovali jsme zde výsledky své dlouholeté 

činnosti, představili současné aktivity a 

nahlédli jsme také do budoucnosti.  

Celou konferenci zaštítil starosta města 

Kyjova Mgr. František Lukl, MPA. Pozvání 

přijala i paní senátorka Ing. Bc. Anna 

Hubáčková a poslanec Ing. Josef Uhlík.  

Mezi diskutovanými tématy se objevila i 

rodinná politika, kterou nám osvětlil pan Mgr. 

Bořivoj Sekanina z  Jihomoravského kraje. 

Nově vzniklou Turistickou asociaci Slovácko 

a činnost NS MAS JMK představil Mgr. Vít 

Hrdoušek z  místní akční skupiny Strážnicko.  

Odborný program konference odlehčily dětské 

folklorní soubory z  okolních vesnic či místní 

producenti, jako například tetky z  Ježova, 

které předvedly stloukání másla. Před 

kulturním domem se prezentovaly také 

neziskové organizace, které s  Kyjovským 

Slováckem dlouhodobě spolupracují - Domov 

Horizont, Skautské středisko Kyjov, spolek 

Educante, Sociálně-psychiatrické centrum 

Fénix či Lesní školka Radovánky.  O 

swingovou tečku na závěr konference se 

postarali manželé Šustkovi.   
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Zářily „Malé věci kolem nás“ 

V letošním roce se nám podařilo navázat 

spolupráci s Kyjovskými sklárnami a 

společně realizovat myšlenku vlastního 

grantového programu. Firma Vetropack 

Moravia Glass tak rozdělila 50 000 Kč na 

zajímavé „Malé věci kolem nás“.   

Na počátku by-

lo přihlášeno 

23 krásných, 

zajímavých a 

inovativních 

projektů. 

V prvním kole 

hlasovali 

zaměstnanci skláren, ti vybrali TOP10. Poté , 

tříčlenná komise rozhodla o pěti podpořených.  

Mezi vítězné nápady se probojovala i 

bezvadná myšlenka našeho kolegy Tomáše, 

který společně se svými kamarády  rozhoupal 

kyjovskou krajinu. Kluci tak rozmístili na 

stromy okolo Kyjova 13 houpaček.  

Podpoře 10 000 Kč se dále  mohou těšit Dětský 

lesní klub Petrklíč, skautský oddíl Pod-

chřibáci. Dále se bude zvelebovat studánka v 

Bohuslavicích a podporu získal i Modrý 

pochod.  

 

 

 

Teambuilding pro starosty 

Pravidelně každý měsíc se starostové z 

regionu schází na formálním setkání 

starostů v Kyjově.  My jsme si pro ně ale 

připravili něco z  úplně jiného soudku a to 

neformální setkání u táboráku.   

Na těch formálních setkáních se starostové 

věnují různým tématům, které je potřeba 

řešit. Často je program porady starostů tak 

náročný, že všechny informace není možné 

vstřebávat a některá témata, méně důležitá 

avšak zajímavá, mohou upadnout v 

zapomnění. Nezbývá zde prostor pro sdílení 

zkušeností z obcí či přenos dobré praxe.   

Proto jsme pro ně zorganizovali první 

neformální setkání. Grilovalo se maso, 

proběhlo pár aktivit na utužování dobrých 

vztahů a hlavně byl prostor si popovídat . 

 

Venkov tradičně i nově aneb 

LeaderFEST 2017 

Město Hlinsko se stalo na dva dny 

pořadatelem tohoto setkání zástupců 

místních akčních skupin nejen z  České 

republiky, ale i všech dalších zájemců o 

rozvoj venkova.  

Výprava z Kyjovského Slovácka v  pohybu 

čítala celý realizační tým. Dny strávené 

v Hlinsku jsme pojali nejen jako utužování 

pracovního kolektivu, ale také načerpání 

nových sil, nápadů a inspirace pro kreativní 

práci u nás na Kyjovsku.  

V dopoledních hodinách jsme se účastnili 

odborných konferencí, odpoledne pak 

následovala neformální setkání s  přenosem 

zkušeností a dobré praxe či inspirativní 

exkurze. Za zmínku určitě stojí návštěva 

souboru lidových staveb Vysočina - Veselý 

kopec či unikátního zábavního parku Peklo 

Čertovina. Ve středu v  podvečer bylo 

připraveno i zábavné divadelní představení 

v podání místního ochotnického spolku.  

Už máš nápad, na 

který zkusíš 

vybojovat grant? 
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Veletrh středních škol a zájmového 

vzdělávání na Kyjovsku  

Jedno z prvních velkých rozhodnutí v  životě 

každého z nás bylo, jakou cestou se vydat po 

základní škole. Jít na střední školu nebo na 

učiliště? Zůstat v  místě bydliště nebo 

dojíždět do školy desítky či stovky 

kilometrů?  

Toto dilema dětem často usnadňují dny 

otevřených dveří ve školách či velké veletrhy 

vzdělávání. Jeden regionální Veletrh středních 

škol a zájmového vzdělávání jsme připravili i 

my.  

Nápad  zorganizovat veletrh středních škol  

vzešel z naší kanceláře ve spolupráci s  řediteli 

SŠ, které dlouhodobě trápí odliv žáků mimo 

Kyjovsko.  

Na veletrhu se pomocí praktických ukázek 

prezentovaly obory ze všech středních škol na 

Kyjovsku. Některé činnosti jako svařování, 

pokládání střechy, měření tlaku, resuscitaci či 

přípravu koktejlů si mohli žáci rovnou 

vyzkoušet a studenti SŠ své mladší kamarády 

rádi seznámili s  tím, co studium na jejich škole 

obnáší. V akci tak bylo možné vidět cukráře, 

číšníky, barmany, automechaniky, pokrývače, 

zdravotní asistenty a mnoho dalších. 

Odborníci z  Centra vzdělávání všem pomocí 

her radili, jak konkrétně postupovat za 

vysněným povoláním a žáci měli možnost 

absolvovat i individuální kariérní poradenství 

zdarma. Zkrátka nezůstali ani doprovázející 

učitelé, pro něž byly připraveny skupinové 

aktivity osobnostního rozvoje.   

Návštěvníci se mohli také seznámit se širokou 

škálou volnočasových a zájmových aktivit, 

které jsou jim v regionu k dispozici. 

Organizací se zúčastnilo 17 a tak bylo opravdu 

z čeho vybírat. Žáci se mohli u včelařů podívat 

mikroskopem na křídlo včely, u hasičů 

odzkoušet požární techniku či u organizace  

Jak žít barevněji automatickou kresbu.  

 

Pomyslnou třešničkou na dortu byla  jistě 

pro všechny zúčastněné „science show“, o 

kterou se postaralo Úžasné divadlo fyziky. 

Zájem ze strany základních škol byl tak 

velký, že se divadelní sál na vystoupení 

Úžasného divadla fyziky zaplnil hned 

dvakrát.  

Na konci akce jsme všichni padali únavou, 

ale útěchou nám byla návštěva 15 škol 

s více než 600 žáky z  celého Kyjovska.  

Velké poděkování patří všem organi-

zátorům, neziskovým organizacím, prezen -

tujícím a účastníkům.  V neposlední řadě je 

potřeba poděkovat městu Kyjov, bez jehož 

podpory by se akce nezrealizovala.  
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Přijď na podzim na 

veletrh a usnadni si 

rozhodování! 
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Rozhoupaná kyjovská krajina 

Nová turistická atraktivita na vás čeká 
v přírodě Kyjovského Slovácka. Při 
procházkách můžete narazit na úžasné 
houpačky na stromech. Kde se tam 
vzaly? 

 
Jedním z vítězných projektů, které firma 
Vetropack Moravia Glass podpořila 
grantem, byl i perfektní nápad kamarádů 
z Kyjovska v čele s našim kolegou 
Tomášem. Kluci se rozhodli doslova 
rozhoupat kyjovskou krajinu a na 
vytipované stromy, většinou s  krásným 
výhledem do krajiny, zavěsit houpačky.  
„Podařilo se nám na Kyjovsku pověsit 14 
houpaček, které mají za cíl ukázat lidem 
zajímavá místa v přírodě a krásy zdejší 
krajiny a vytvořit místa odpočinku na 
vycházkách. Proto jsou situovány ve 
vycházkové vzdálenosti od obcí. Každá 
houpačka má i své originální jméno,  
zhoupnout se tak můžete například na  
Akátce, Chrástěnce, Johance, Májence či 
Lesance,“ uvedl nadšenec Tomáš.  
Na stránce www.kyjovske-slovacko.com 
v sekci Výlety najdete podrobnou mapu, 
kde všude se houpačky nachází.  

 
 

 

 

Tak šup, vyrazit 

na procházku a 

nezapomeňte se 

zhoupnout! 

 

http://www.kyjovske-slovacko.com/
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Inspirovali jsme rodiče i děti na akci 

„S dětskou knížkou do postýlky“ 

Jedno čtvrteční listopadové a pochmurné 

odpoledne jsme strávili společně s dětmi a 

knížkou v ruce.   

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání jsme se zaměřili na téma čtenářské 

gramotnosti.  

Společně s našimi šikovnými lektorkami jsme 

rodičům a dětem ukázali, že čtení 

není jen důležité, poučné a výchovné, ale že 

čtení je i zábava pro celou rodinu .  

Už teď se těšíme na příští tvořivé a inspirativní 

odpoledne.  

 

 

 

 

 

 

Anketa Osobnost NNO JMK 2017 

Na jaře letošního roku jsme nominovali 

naši předsedkyni Annu Čarkovou do 

ankety Osobnost nestátního neziskového 

sektoru Jihomoravského kraje a 

netrpělivě čekali, jak to všechno 

dopadne.  

Aničku jsme nominovali na základě jejího 

celoživotního přínosu pro region .  

Dlouhá léta byla hlavní představitelkou 

obce Vlkoš. Do regionu přinesla spoustu 

inovativních nápadů a vizí. Na kyjovsko 

také přinesla principy rozvoje regionu ze 

zahraničí a byla jednou z  prvních v celé 

republice, která je začala realizovat. 

V roce 2002 založila místní akční skupinu 

Kyjovské Slovácko v  pohybu, která 

pomohla podpořit více jak 250 projektů za 

téměř 100 milionů korun.  Podpořené 

projekty, tedy výsledek práce celého 

kolektivu, který právě Anna nadchla, je na 

Kyjovsku vidět téměř na každém kroku. 

Jedná se například o  unikátní první šlapací 

drezínu v České republice, projekt 

Moravské vinařské stezky či Trh místních 

produktů v Miloticích. Pod jejím vedením 

také organizace získala několik 

významných ocenění.   

I dnes je pro celý tým velkou inspirací a 

jsme rádi, že z vyhlašování vítězů si 

Anička odvezla krásné druhé místo.  

Vítězem se stal pan Ing. Milan Pernica, 

CSc, člen Klubu českých turistů, který je 

osobností a legendou turistického značení.  
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Advent s Kyjovským Slováckem 

Na pondělí 18. 12. 2017 jsme pro veřejnost 

připravili akci s  adventní tématikou a 

laděním se na blížící se Vánoce. Tato 

premiérová akce přilákala přes 150 

návštěvníků!  

Venku na náměstí  dostali prostor naši partneři 

– v nabídce byl opravdu lahodný punč od paní 

Magdalény Válkové, výborné marmelády od 

paní Sečkové z  Moravského Písku a výrobky 

svých klientů prodávali i zaměstnanci 

Sociálně-psychiatrického centra Fénix. 

V podvečerních hodinách se ke stánkům přidal 

i kulturní program v  podání Ženského 

pěveckého sboru Tetky z  Kyjova a Pěveckého 

sdružení Kalíšek z  Vlkoše. Naše kanceláře se  

proměnily na jeden podvečer v  tvořivé 

dílničky.  

A tak všichni malí i velcí návštěvníci naší 

komorní předvánoční akce s  nadšením tvořili 

vánoční dekorace. Po ruce byl nejen materiál 

na výrobu andílků z  papíru i korálků, tvoření 

svícínků či malování, ale i šikovné asistentky, 

které s tvorbou pomáhaly.  

Během celého odpoledne se v  dílničkách 

vystřídalo přes 150 lidí.  „Taková účast nás 

moc potěšila a akci příští rok velmi rádi 

zopakujeme“, uvedla předsedkyně Kyjovského 

Slovácka paní Anna Čarková.  

 

 

 

 

Zapojíš se do příštího 

adventu s námi? 
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BYLO, NEBYLO NA 

KYJOVSKÉM SLOVÁCKU 

Strašidlo v zámku 

(Milotice) 

Zámek v Miloticích pochází z roku 1446. Za zámkem 

se nachází rozlehlá zámecká zahrada, část zahrady je 

upravena v anglickém stylu a část ve stylu 

francouzském. V zahradách se nachází i Bažantnice a 

lesík a uprostřed něj i letohrádek z roku 1496. A právě 

o něm vypravuje tato pověst. 

V zámecké kapli sloužíval každý den mši mladičký 

mnich. V té době paní hraběnka chodila až podezřele 

často na mši, oproti dřívějšku. Ostatní účastníci mše 

si začali všímat, že se mladý mnich při mši často dívá 

směrem, kde klečívala hraběnka.  

Sám pan hrabě se doslechl i o večerních toulkách 

mladých milenců kolem letohrádku. I jednoho dne 

vydal se v přestrojení dvojici sledovat.  Hrabě u 

letohrádku našel pouze zahaleného muže, kterému 

vrazil dýku přímo do prsou. Aby však hrabě utajil 

svůj hrůzný čin, zakopal mrtvého v letohrádku.  

Brzy se však mezi sloužícími začalo proslýchat, že 

zde straší. Často povídali o vysoké tmavě zahalené 

postavě s krvácející raně na prsou. Tmavá postava 

vždy obešla letohrádek a poté zůstala nehybně stát, 

jako by někoho očekávala. Byl to duch zavražděného 

mnicha.  

Přepracováno podle knihy  

Kyjovsko v bájích a pověstech, 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

V ROCE 2018 

Na jaro jsme si naplánovali realizace venkovních 

veřejných knihovniček. Taky s prvními jarními 

paprsky chceme zopakovat Snídani s MAS. A 

tak se vám může stát, že si jdete po náměstí a 

najednou vás obdarujeme snídaní. V plánu je 

určitě i Řezbářské sympozium.  

Na podzim nás čeká Veletrh středních škol a 

zájmového vzdělávání, dále se budeme 

spolupodílet na organizaci celostátní Konference 

Venkov.  

A na závěr roku rádi zopakujeme Advent 

s Kyjovským Slováckem.  

Avšak to nejdůležitější, co se v tomto roce bude 

dít, je určitě vyhlašování dotačních výzev, 

realizace seminářů, konzultace a administrace 

projektů.  

Určitě sledujte i náš facebook a webové stránky, 

kde vás průběžně o všech připravovaných akcích 

informujeme.  

NOVINKY ZE ZÁKULISÍ 

KYJOVSKÉHO SLOVÁCKA 

V letošním roce zabodovala naše manažerka 

Hanička a po třech letech usilovného snažení si 

na podzim z Prahy přivezla vytoužený titul Bc.  

GRATULUJEME! 

Dařilo se i u manažera Tomáše a Mikuláš jim 

letos nadělil krásnou zdravou dcerku Verunku. 

GRATULUJEME! 

Radost má i naše asistentka Martina. Na podzim 

se zasnoubila a v dubnu jdeme všichni na svatbu.  

GRATULUJEME! 

A velký úspěch v tomto roce zaznamenala i naše 

předsedkyně Anička, která získala 2. místo 

v anketě Osobnost NNO JMK 2017. 

GRATULUJEME!
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SOUTĚŽ 
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A TO JSME MY, ZAMĚSTNANCI KYJOVSKÉHO SLOVÁCKA  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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