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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 

Rok 2017 

1. Činnost a poslání organizace 

Kdo jsme: Spolek místního partnerství a spolupráce pro rozvoj 

regionu, složený ze zástupců obcí, podnikatelů a neziskových 

organizací a spolků. 

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. 

Poslání: Společně s místními vytváříme budoucnost našeho regionu.  

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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Kontakty na kancelář: 

Kyjovské Slovácko v pohybu,z.s. 

Masarykovo nám. 13/14 

697 01 Kyjov 

tel.: +420 518 610 180 

e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com 

web: www.kyjovske-slovacko.com 

facebook: Kyjovské Slovácko v pohybu 

 

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 

 Bc. Hana Horňáková, finanční manažerka 

 Ing. Tomáš Kolařík, projektový manažer  

 Mgr. Milada Dušková, manažerka projektu MAP 

 Bc. Martina Bízová, administrativní pracovnice  

 Ing. Ester Houserová, účetní, asistentka manažera projektu MAP 

 Ing, Pavel Smetka, specialista pro rozvoj mikroregionu 

 

 

  

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

Rekapitulace 15 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 rozvoje) 

• 2015 Splnění standardů MAS 

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

zahájení realizace projektu Centra společných služeb 

• 2017 Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, začátek 

realizace strategie 

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

letech 2005 – 2014 zrealizovala MAS vlastní projekty v hodnotě 3 200 000 Kč. V září jsme 

vybrali k podpoře dalších 32 projektů v rámci PRV (Programu rozvoje venkova), čímž se 

částka zvýšila o další desítku milionů korun. Celkově přinesla MAS svou činností do regionu 

už více než 100 000 000 Kč. 
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4. Naše aktivity a výsledky v roce 2017 

MAS 2017 

Co se událo v roce 2017 

Rok 2017 se opět nesl ve znamení naplňování našeho poslání – Společně s místními 

vytváříme budoucnost našeho regionu.  

V první polovině roku nám byla konečně po dlouhých administrativních průtazích a 

kontrolách schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 

a my jsme tak mohli vyhlásit první dotační výzvu na podporu projektů o dotace z Programu 

rozvoje venkova. 

Na jaře jsme uspořádali velkou Konferenci LEADER aneb Kyjovsko včera, dnes a zítra. Zde 

se sešli zástupci obcí, mikroregionů a místní obyvatelé, kteří mají zajímá to, co se v regionu 

děje i jeho další vývoj.  

Rok 2017 byl pro nás významný i v oblasti navazování partnerství. Našim novým partnerem 

je firma Vetropack Moravia Glass a prvním společným počinem bylo vyhlášení grantového 

řízení Malé věci kolem nás. Podpořeno bylo 5 inovativních nápadů v celkové výši 50 000 Kč. 

Prostor na realizaci dostal například i skvělý nápad našeho kolegy Tomáše. Ten společně 

s kamarády doslova rozhoupal krajinu kolem Kyjova a k dnešnímu dni zavěsili na stromy už 

14 houpaček. Cílem jejich projektu je vytvořit nová odpočinková místa s malebným výhledem 

při procházkách kolem obcí. 

V rámci projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu se uskutečnilo také několik 

zásadních kroků. Byl vytvořen akční plán, jak zkvalitnit vzdělávání v našem území. 

Realizátoři projektu nyní postupně pracují na uvedení do praxe první nápady z akčního plánu. 

V průběhu celého roku projekt MAP vzdělával a propojoval ředitele, učitele, žáky a rodiče. 

Mezi nejvýznamnější semináře a akce pro tyto cílové skupiny se určitě řadí výtvarně-literární 

soutěž ŠKOLA JAKO MŮJ KAMARÁD, Úžasné divadlo fyziky, S dětskou knížkou do 

postýlky či semináře zaměřené na třídnické hodiny a školní parlamenty.  

Velký úspěch sklidil i projekt podpořený městem Kyjov – Veletrh středních škol a zájmového 

vzdělávání na Kyjovsku. Tento regionálně zaměřený veletrh žákům přiblížil jednotlivé obory 

středních škol a učilišť z Kyjovska pomocí praktických ukázek. Prostor k prezentaci své 

činnosti dostaly i organizace nabízející neformální a mimoškolní vzdělávání jako jsou hasiči, 

modeláři, včelaři, boxeři či kurzy kreslení.  
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V rámci Centra společných služeb, které primárně pomáhá starostům obcí, vznikaly i letos 

Programy rozvoje obcí. Tvorba programů obcí zahrnovala zpracování analytické části, 

dotazníková šetření a následná komunitní plánování se zapojením veřejnosti. Komunitní 

plánování zatím proběhlo například v Šardicích, Násedlovicích, Skalce, Kelčanech, 

Žeravicích a Archlebově. Program rozvoje obce je strategický dokument, který slouží nejen 

k dalšímu směřování rozvoje obce, ale i jako nedílná součást příloh při žádostech do 

některých dotačních programů.  

K rozvoji regionu výrazně přispívá i cestovní ruch. Ten v našem regionu trochu pokulhává. 

Chybí zde hlavně organizace a koordinace. Proto jsme společně se sousedními MAS 

Strážnicko, MAS Dolní Morava a Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu založili 

Turistickou asociaci Slovácko. Jejím hlavním cílem je vybudování turistického destinačního 

managementu, který bude zajišťovat potřebné činnosti k rozvoji CR. Úkolem, kterým se nyní 

intenzivně zabýváme, je vytvoření aktuální a komplexní databáze služeb a turistickým 

příležitostí.   

Potěšujícím úspěchem tohoto roku je i 2. místo v anketě Osobnost neziskového nestátního 

sektoru Jihomoravského kraje, které získala naše předsedkyně paní Anna Čarková.  

Na konci roku jsme navázali na naši bohatou publikační činnost z minulých let a vydali knihu 

spoluautorů MUDr. Jiřího Dunděry a PhDr. Jana Břečky: S BOMBARDÉRY NA 

VÁLEČNÉM NEBI (Kyjovjáci u třistajedenáctky). 

Poslední předvánoční pondělí jsme uspořádali opět vydařenou akci pro veřejnost – Advent 

s Kyjovským Slováckem. Naše kanceláře se na jeden podvečer proměnily v kreativní 

dílničky, venku na náměstí lidé popíjeli punč a pojídali cukroví. A to vše za zvuků vánočních 

melodií v podání Komorního pěveckého sdružení Kalíšek z Vlkoše a Tetek z Kyjova.  

Děkujeme všem našim příznivcům, partnerům, sponzorům a těšíme se na společná setkání při 

různých akcích či projektech v roce 2018!  
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Některé vybrané aktivity MAS v roce 2017:  

• Práce na Strategii  - vypořádávání připomínek  

• Příprava a vyhlášení 1. dotační výzvy z PRV 

• Na kole dětem jižní Moravou – spoluorganizace, akce našich obcí 

• Konference LEADER – Kyjovsko včera, dnes a zítra – pro širší veřejnost 

• Komunitní plánování v obcích Kyjovského Slovácka  

• Spolupráce s jinými MAS a v rámci mezinárodních programů 

 Exkurze z MAS Bystřička 

 Cesta do Gruzie v rámci projektu V4 

• Administrace projektů 

• Vzdělávání, které jsme organizovali 

 GDPR – nakládání s osobními údaji „po novu“ 

 Žákovské parlamenty 

 Kreativita ve vzdělávání - jak umění mění učení 

 Najděte klíč ke svému potenciálu 

 Třídnické hodiny 

 S dětskou knížkou do postýlky 

 Kritické myšlení - učíme se myslet vlastní hlavou 

 Úžasné divadlo fyziky 

 Hodnocení zaměstnanců 

 Seminář pro žadatele a příjemce 1. Výzvy PRV 

 Seminář k novele Vinařského zákona 

 Osobnostní růst učitele 

 Výchovné potíže v MŠ 

 Workshop na téma „Na co si dát pozor při realizaci Šablon“ 

 Inkluze dětí s Downovým syndromem 

 Klima školy a třídy 

• Účast MAS – LeaderFEST 2017 

• Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku 

• Advent s Kyjovským Slováckem  

• Vydání publikace spoluautorů MUDr. Jiřího Dunděry a PhDr. Jana Břečky 

 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/gdpr-nakladani-s-osobnimi-udaji-po-novu
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/zakovske-parlamenty
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/kreativita-ve-vzdelavani-jak-umeni-meni-uceni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/tridnicke-hodiny
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/kriticke-mysleni-ucime-se-myslet-vlastni-hlavou
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/uzasne-divadlo-fyziky
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/hodnoceni-zamestnancu
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-prijemce-1-vyzvy-prv
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-k-novele-vinarskeho-zakona
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/osobnostni-rust-ucitele
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/vychovne-potize-v-ms
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/workshop-na-tema-na-co-si-dat-pozor-pri-realizaci-sablon
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/inkluze-deti-s-downovym-syndromem
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/klima-skoly-tridy
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Obrázek 1: Vernisáž k výtvarně-literární soutěži Obrázek 2:Vernisáž k výtvarně-literární soutěži 

5. Další vybrané zajímavé projekty a aktivity 

Výtvarně-literární 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 družiny v Dambořicích. Velice 

nás potěšily pozitivní a milé reakce na celou akci. Zpětná vazba vychovatelek a učitelek nám ukázala, 

jak je pro ně 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 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 firmě WIKY za sponzorské dary pro děti a zaměstnancům muzea 

za příkladnou spolupráci. Také učitelům, ředitelům a hlavně dětem, kteří se s takovou chutí do soutěže 

pustili, patří uznání. 
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Kyjovsko včera, dnes a zítra - V. Konference Leader 

V květnu jsme uspořádali konferenci, na které se sešli starostové, zástupci mikroregionů a lidé 

zajímající se o rozvoj regionu. Všichni společně debatovali nad otázkami současné i budoucí 

ekonomické, sociální a environmentální situaci regionu. Byly zde prezentovány výsledky dlouholeté 

činnosti, i současné aktivity a plány do budoucna.  

Mezi současné činnosti spolku patří realizace projektu zaměřeného na rozvoj a zkvalitnění základního 

a mateřského vzdělávání MAP. Mezi další aktivity, které v průběhu roku pořádáme, jsou například 

odborné semináře pro učitele, podnikatele, zemědělce dále jsou to vzdělávací, osvětové a zábavné 

akce pro děti. Starosti starostů napomáhá řešit Centrum společných služeb. 

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 za hudebního doprovodu Honzy Čarka.  

 

 

Obrázek 3: Konference LEADER, přednáška 

 

  

Obrázek 4: Konference LEADER, prezentující 

stánky 
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Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku  

Jedno z prvních velkých rozhodnutí v životě každého je, 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, 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, zabývajících se touto činností, 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.  

Veletrh navštívilo 15 škol s více než 600 žáky z celého Kyjovska. I zde je na místě poděkovat  spolu 

organizátorům, neziskovým organizacím, prezentujícím a účastníkům. V neposlední řadě také městu 

Kyjov, bez jehož podpory by se akce nezrealizovala. 

 

Obrázek 5: Veletrh středních škol a zájmového 

vzdělávání na Kyjovsku, automatická kresba dětí 

 

 

Obrázek 6: Veletrh středních škol a zájmového 

vzdělávání na Kyjovsku, prohlídka technického 

vybavení 
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6. Články a reportáže o nás v regionálních médiích 

 TVS Kyjov - 22. 12. 2017: Advent s Kyjovským Slováckem v pohybu 

 Kyjovské Noviny - listopad 2017:  Veletrh středních škol nabídl studium v regionu 

 TVS Kyjov - 17. 10. 2017: Veletrh středních škol pomohl žákům v rozhodování o dalším 

studiu 

 Týdeník Slovácko   - 12. 9. 2017:  Víc než dobří sousedé - vítejte v Mikroregionu Nový 

Dvůr! (str. 51) 

 Časopis Veronica - 3/2017, s. 2-4: Měli bychom v ČR stavět nové přehrady (velké 

údolní nádrže) a proč? 

 Týdeník Slovácko - 16. 5. 2017: Napsali nám (str. 8) 

 TVS Kyjov - 12. 5. 2017:  Kyjovské Slovácko v pohybu slavilo 15 let 

 Hodonínský deník  - 2. 5. 2017: Představí podporované oblasti (str. 3) 

 Kyjovské Noviny - duben 2017: Soutěž: Škola jako můj kamarád? 

 Veřejná správa - 20. 4. 2017:  Spolupracuji s výborným radničním týmem, ale také s 

aktivním sborem starostů (str. 2) 

 Týdeník Slovácko   - 11. 4. 2017:  Organizace podpoří "malou věc". Třetí osobu či místo 

(str. 7) 

 Hodonínský deník - Grant? Osobnost, stavba i místo (str. 3) 

 Týdeník Slovácko - 14. 3. 2017: Děti v soutěži kreslily a psaly o tom, jestli se kamarádí 

se školou 

 TVS Kyjov - 14. 3. 2017: Soutěž pro děti se zaměřila na školu - začíná od 5:00 min. 

 Česká televize - Události v regionech (Brno) - 9. 2. 2017- Odsunutí čerpání dotací 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FLfTP6xnnBk
http://www.mestokyjov.cz/assets/File.ashx?id_org=7843&id_dokumenty=31242
https://www.youtube.com/watch?v=N0xmJqpgnyU
https://www.youtube.com/watch?v=N0xmJqpgnyU
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2052
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2052
https://www.youtube.com/watch?v=y0hxr0HV-Rw
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2017/04/scan1.pdf
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2017/03/tydenik_slovacko.pdf
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2017/03/tydenik_slovacko.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5AXbfb-g3qs
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381990209-udalosti-v-regionech/obsah/522088-odsunuti-cerpani-dotaci
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7. Hospodaření MAS 

Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. k 31. 12. 2017 
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8. Záměry a projekty připravované pro rok 2018 

V roce 2018 je naší prioritou implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tedy 

vyhlašování dotačních výzev, konzultace se žadateli, přijímání žádostí a výběr projektů. 

Projekt MAP – ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu v měsíci únoru končí svou realizaci. Již teď celý 

tým připravuje podklady pro žádost na pokračování projektu. V návazném projektu by tak mělo dojít k 

uskutečňování připravených námětů a návrhů ke zkvalitnění vzdělávání v našem regionu.  

Po premiérovém ročníku plánujeme společně s řediteli středních škol na podzim 2018 zorganizovat 

regionální Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku. Podzimní měsíce budou 

patřit i intenzivní přípravě a spoluorganizaci celostátní Konference Venkov. 

Rok 2018 se ponese i ve znamení oslav 100 let vzniku republiky, 120 let založení Klvaňova 

gymnázia v Kyjově.  

Jednou z našich velkých ambicí je založení Nadačního fondu Kyjovského Slovácko v pohybu a 

vyhlášení i prvního grantového řízení z tohoto fondu. Pokračovat hodláme i v navázané spolupráci 

s firmou Vetropack Moravia Glass a budeme hledat „Malé věci kolem nás“.  

Po úspěšné akci koncem roku rádi zopakujeme i Advent s Kyjovským Slováckem.  

Akcí, projektů a seminářů máme v plánu opravdu hodně. Seznámit se s nimi můžete na našich 

webových stránkách či na facebooku.  

 


