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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Milí čtenáři našeho zpravodaje! 

S koncem roku Vám přinášíme pravidelnou 

dávku informací o tom, co se událo ve Vaší 

MASCE. Ani letošní rok nebyl chudý na události 

a projekty. Jejich výčet by byl dlouhý, a proto si 

dovolím krátce shrnout jen to nejdůležitější. 

Sedmičlenný tým Kyjovského Slovácka je 

rozdělen do tří základních programů: 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

Konečně jsme se dočkali schválení výzev a mohli 

jsme tak začít po vzoru Jánošíka rozdělovat 

peníze potřebným.  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)  

Zdárně jsme ukončili realizaci projektu MAP I a 

připravili žádost do MAP II. 

Zde už dojde k posunu od plánů k činům a 

začnou se realizovat naplánované aktivity, 

směřující ke zlepšení klimatu a kvality 

vzdělávání v našem regionu a k lepší spolupráci 

všech, do vzdělávacího procesu zapojených lidí a 

organizací. 

Centrum společných služeb (CSS) 

Nositelem projektu je sice DSO Severovýchod, 

ale Kyjovské Slovácko se na něm podílí 

technickým a materiálním zabezpečením a 

propojením know-how všech členů týmu. 

Důležitou pomocí je služba Advokátní kanceláře 

Jurečka, která poskytuje v rámci CSS právní 

poradenství v některých důležitých oblastech 

činnosti obcí. 

Turistická asociace Slovácko (TAS) 

TAS už stojí na vlastních nohou a Kyjovské 

Slovácko, jako jeden z „rodičů“, už jen dozoruje 

a koordinuje její pohyby.  

 

CNBN (co nás baví nejvíce) 

Jsme tým hravý a mezi nerovnými ubíjejícími 

zápasy s byrokracií a  nepoddajnými úředníky 

ministerstev hledáme cesty, jak se uvolnit a 

pookřát, povzbudit, pobavit i poučit sebe i naše 

„klienty“. Z nich nejvýznamnější skupinu tvoří 

starostky a starostové a školní mládež. 

Realizovali jsme celou řadu akcí a aktivit nad 

rámec našich pracovních povinností a někdy i sil. 

To nám ovšem nevzalo zápal pro věc a na příští 

rok už plánujeme další. 

Stejně jako MASka i členové jejího týmu 

procházejí životními různými fázemi profesního 

i soukromého života. Tak došlo k několika 

změnám i zde a také k obměně některých pozic. 

To i mnohé další se dozvíte na stránkách našeho 

zpravodaje. 

Děkuji Vám všem za podporu a spolupráci! 

Jsme tu pro Vás a bojujeme za náš region, buďte 

při tom s námi! 

A. Čarková 
 

 

 

„Společně s místními 

tvoříme budoucnost 

našeho regionu.“ 
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KOMUNITNĚ 

VEDENÝ MÍSTNÍ 

ROZVOJ 

Rok 2018 byl u nás v kanceláři 

o naplňování naší strategie. 

Podařilo se nám vyhlásit 

dotační výzvy na podporu 

zemědělského podnikání, či na 

pořízení lesnické infrastruktury 

a technologií, dále na rozvoj 

venkovské turistiky, vzdělávání 

v oblasti zemědělství a péče o 

krajinu, zakládání a rozvoj 

malých a mikropodniků. Také 

jsme podporovali zakládání a 

rozvoj dětských  skupin,  pří-

městských táborů, sociálního 

podnikání, sociálních služeb, 

komunitní sociální práce a 

komunitních center, či rekon-

strukce a pořízení vybavení pro 

základní i střední školy a 

organizace zajišťující zájmové 

a neformální vzdělávání.  

Rozdělili jsme přes 20 milionů 

korun, které šly například na 

pořízení šicího stroje pro 

výrobu tradičních Slováckých 

výšivek, pořízení vybavení pro 

umělecké řezbářství, vzdělává-

ní v oblasti komplexních 

pozemkových úprav či konání 

příměstských táborů ve městě 

Kyjov.  

Starali jsme se během roku o 

administraci a kontrolu 52 

projektů. Uspořádali jsme 10 

seminářů, na nichž jsme 

informovali občany o možno-

stech, jak získat finanční 

podporu přes naši organizaci. 

Poskytovali jsme konzultace a 

poradenství týkající se dotací, 

spolkové činnosti, zakládání 

neziskových organizací a 

podnikatelských záměrů.  

Zorganizovali jsme 2 exkurze 

za příklady dobré praxe, na 

nichž se účastníci mohli 

seznámit s realizovanými opa-

třeními v krajině a uspořádaný-

mi akcemi, které vedou k vý-

chově a osvětě v oblasti přírody 

a krajiny. Sami jsme se 

vzdělávali v oblasti zapojování 

občanů do veřejného dění, 

dotací, projektového řízení, 

veřejných zakázek či metod 

propagace organizace. 

Celý rok jsme zdarma pomáhali 

základním a mateřským školám 

s administrací jejich projektů 

na podporu vzdělávání.  

Zajížděli jsme tak usnadnit 

práci místním ředitelům, 

například do obcí Kostelec, 

Bohuslavice u Kyjova, Vlkoš, 

Hovorany, Strážovice. Zapojili 

jsme se do organizace a 

moderování třídenní Národní 

konference Venkov. 

Realizovali jsme také projekty 

spolupráce se spřátelenými 

místními akčními skupinami, 

zaměřené na výsadbu zeleně a 

obnovu původních stromových 

odrůd, komunitou podporované 

zemědělství, vztahy mezi do-

davateli a odběrateli a příklady 

dobré praxe ze zahraničí. 

Koncem roku se nám podařilo 

zapojit se do realizace Operač-

ního programu Životní prostře-

dí, díky kterému budeme moci 

pro obce získat finanční 

prostředky na zakládání a 

obnovu ploch a prvků veřejné 

zeleně nebo protierozní opatře-

ní v krajině.  

I v příštím roce budeme pokra-

čovat v započatých aktivitách a 

naplňovat strategii organizace.  

T. Kolařík  
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MÍSTNÍ AKČNÍ 

PLÁN 
 

Projekt Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na jaře oficiálně ukončil 

svou první část. I tak jsme ale 

nezaháleli, a dál se věnovali 

aktivitám, které byly v rámci projektu 

připravené. 

V únoru jsme podpořili demokracii 

na školách zorganizováním „1. 

Konference žákovských parlamentů“. 

Na konferenci se sešla necelá stovka 

„parlamenťáků“, kteří v průběhu 

celého dne sdíleli zkušenosti 

s fungováním parlamentu ze svých 

škol a navzájem se tak inspirovali a 

motivovali k další činnosti.  

Jedním z velkých témat je i 

stravování ve školách. Aktivita 

akčního plánu „Zdravé školní 

stravování - Vaříme z regionálních 

surovin“ byla zahájena konferencí, 

kterou iniciovala starostka obce 

Vacenovice Jana Bačíková. Konfe-

rence byla pojata tedy jako 

diskuzní setkání odborníků, úspěš-

ných realizátorů projektů zdravého 

školního stravování, s cílem iniciovat 

zájem o téma kvality stravovacích 

služeb, vstupních surovin a způsobů 

jejich zpracování ve školských 

stravovacích zařízeních v regionu 

Kyjovského Slovácka.   

Září se neslo ve znamení Veletrhu 

středních škol Kyjovského Slovácka. 

Veletrh jsme pořádali již podruhé. 

Hlavním cílem této aktivity je propo-

jování a budování  spolupráce mezi 

základními a středními školami. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu jsme se rozloučili 

s projektovou manažerkou 

Miladou Duškovou, kterou 

nahradila Terezie Čičáková. 

 Projektový tým od jara do 

podzimu, mimo zmíněné 

aktivity, připravoval projekto-

vou žádost na pokračování, 

tedy na MAP 2. MAP 2 je 

připraven na období 2018- 

2022. V rámci navazujícího 

projektu bude aktualizován 

dokument MAP a uskuteční se 

dalších 8 aktivit v rámci 

implementace. Jedná se o tyto 

aktivity, zaměřené na různé 

cílové skupiny našeho regionu:  

Pro podporu komunikace mezi 

všemi aktéry ve vzdělávání 

vznikne webové prostředí. Na 

základě kladného hodnocení 

proběhne i 2. konference žá-

kovských parlamentů.  

Zájemci z řad mateřských 

školek budou podpořeni ve 

výuce řemesel a řemeslné 

zručnosti zakoupením technic-

ké dílny a uspořádáním 

školení, jak takovou výuku 

správně pojmout.  

Učitelům základních škol bude 

opět umožněno setkat se 

v rámci Balintovské skupiny, 

která pomáhá za užití nových 

metod podívat se na daný 

problém jinak, a hlavně ho 

vyřešit. Další zajímavou akcí 

jsou třídnické hodiny. Učitelé 

budou podpořeni a vzděláváni 

v pořádání těchto třídnických 

hodin na vytvoření dobrých 

vztahů se žáky a budování 

dobrého klima ve třídách. 

Ani na podporu zdravého 

stravování našich dětí jsme 

nezapomněli. Navážeme na již 

uskutečněnou konferenci a 

uspořádáme další osvětové 

přednášky, praktické worksho-

py, soutěže pro žáky a další 

podaktivity s cílem zlepšit 

kvalitu stravování v našich 

školách. Další aktivita je 

zaměřena na podporu vzdělá-

vání vedoucích pracovníků 

našich škol,školek. 

Poslední, ale neméně zajíma-

vou aktivitou, je opětovné 

uspořádání Veletrhu středních 

škol Kyjovského Slovácka. 

Událo se toho za letošní rok 

mnoho, ale také nás toho hodně 

čeká. Tak vzhůru do toho, ať to 

naše vzdělávání je neustále 

v pohybu!  

T. Čičáková 
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CENTRUM 

SPOLEČNÝCH 

SLUŽEB 

Centrum společných služeb má 

za sebou rok, který se nesl ve 

znamení rozšiřování.  

Rozšířilo se jednak portfolio 

poskytovaných služeb, a také 

nám přibylo několik nových 

kolegů do týmu.   

Nejprve se rozběhla realizace 

projektu s názvem „Strategické 

plánování, dělání a vzdělání, ať 

Kyjovsko pohání“, na který 

jsme získali dotaci z Operační-

ho programu Zaměstnanost. 

V rámci tří celých úvazků jsme 

přijali 5 šikovných manažerů, 

jejichž hlavní náplní práce je 

příprava strategických rozvojo-

vých dokumentů obcí a mikro-

regionů. 

V současné době je ve fázi 

dokončování asi 10 těchto 

programů rozvoje a u většiny je 

předpoklad dokončení ještě 

v tomto roce. Zásluhu na tom 

jistě má také série absolvova-

ných komunitních plánování 

zaměstnanců Centra po obcích 

Kyjovska a účast a zájem 

starostů a občanů o rozvoj 

jejich obcí, za což jim patří 

velké díky! 

Kromě toho objíždíme mikro-

regiony a města Kyjovska se 

seminářem Potenciály rozvoje 

území, který je koncipován 

jako setkání s místními 

obyvateli a klíčovými aktéry. 

Základním principem akce je 

představení platformy a dále 

lokality formou několika vy-

braných rozvojových potenci-

álů, které mohou být využity 

pro zvýšení pozornosti napří-

klad investorů, turistů, ale i 

samotného zastupitelstva obcí 

či místních sdružení. 

Novou službu CSS přineslo i 

angažování Specialistky na 

ochranu osobních údajů, která 

dohlíží nad dodržováním pos-

tupů dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 (GDPR). Poskytuje 

informace a poradenství v 

oblasti ochrany osobních údajů 

členským obcím, je oporou 

obcím při zavádění opatření v 

oblasti ochrany osobních údajů 

vč. konzultací k navrhovaným 

řešením.  

Centrum společných služeb a 

jeho zaměstnanci se za dva roky 

existence zkrátka stalo nedíl-

nou součástí fungování DSO 

Severovýchod. Stále aktivně 

vyřizujeme požadavky a 

podněty nejen starostů, neustále 

radíme, konzultujeme, připra-

vujeme, poskytujeme, organi-

zujeme, propojujeme atd. Na 

našem počítadle opět přibylo 

několik čárek za splněné 

aktivity, již jsme se přehoupli 

přes tisícovku a pádíme dál. Ze 

zkratky CSS se stalo motto, 

Celkem spokojení starostové, 

které je naším doslovným 

cílem. A z tohoto cíle se 

budeme snažit nepolevit i 

v dalším roce. Spolu s Vámi, 

starosty a občany Kyjovska. 

P. Smetka
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PLÁNOVANÉ VÝZVY 2019 

Integrovaný regionální operační program 

4. Výzva IROP – Sociální podnikání  

5. Výzva IROP – Komunitní centra  

6. Výzva IROP – Cyklodoprava 

7. Výzva IROP - Zvyšování bezpečnosti dopravy 

8. Výzva IROP - Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

9. Výzva IROP - Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka 

 

Operační program Zaměstnanost 

8. Výzva OPZ - Komunitní sociální práce a komunitní centra 

9. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti  

 

Operační program Životní prostředí 

1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES 

2. Výzva OPŽP - Protierozní opatření 

3. Výzva OPŽP - Realizace sídelní zeleně 

 

Program rozvoje venkova 

4. Výzva PRV - Venkovská turistika 
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KDYBYCH JÁ BYL STAROSTOU 

 

 

 Vojtěch Ryba,  

Vacenovice 
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CO SE V OBCI POVEDLO, 

PANE STAROSTO? 

Hýsly 

Pevně věřím, že se povedlo. Vysvědčení však 

přinese až čas. Sotva jsme se naučili 

v zastupitelstvu táhnout za jeden provaz, přišly 

volby. Začínáme znovu a je to tak dobře. Zpětná 

vazba je někdy osvěžující. Není to lehká doba. Jak 

říkával můj tatínek, máme mnohem těžší život než 

naši předkové, protože si musíme pořizovat vícero 

věcí, které nám usnadňují život. A tak se 

starostové snaží zlepšit život našich občanů.  

 

Vážení čtenáři, dovolte mi krátkou exkurzi do naší 

obce v roce 2018. Obec je malinká, naše možnosti 

omezené. Proto naše aktivity začínají a končí tam, 

kde se objeví zajímavý dotační titul. Jsem starosta 

velmi krátce, ještě si zvykám na tento způsob 

myšlení.  

Důležitým počinem bylo říci si, kam společně 

půjdeme, abychom nebloudili a nepouštěli energii 

tam, kde není třeba. Ve spolupráci s občany tak 

vznikl plán rozvoje obce. Cíl byl tedy na světě. 

Teď už hledáme pouze cesty a prostředky, 

abychom tam došli.  

Pár věcí už jsme započali. Zrekonstruovali jsme 

hospodu, udělali nový šenk, nový sál včetně 

dětského koutku. Dali vzniknout novým kulturním 

akcím, např. gurmánskému soutěžení v grilování, 

koštu piva a klobásků, koštu kořalek a ovarovým 

hodům, koštu pomazánek a dalším. Občané jsou 

velmi spokojeni, protože kde je dobré jídlo a pití, 

je úspěch zaručen.  

 

Ministerstvo zemědělství nám finančně pomohlo 

zrekonstruovat kapličku sv. Prokopa z roku 1936. 

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jsme 

opravili hasičskou zbrojnici z roku 1933. Jsem 

šťasten, že tyto pamětihodnosti získaly opět lesk a 

budou tak zachovány pro další generace.  

 

Pro zlepšení bezpečnosti na hlavní silnici jsme 

udělali nové podélné parkování včetně nové 

zastávky autobusu. Byl tak vyřešen nepřehledný a 

nebezpečný úsek. Silniční provoz si mohl 

oddechnout.   

 

K radosti našich občanů, žijících na bytovkách, se 

podařilo zrekonstruovat místní komunikaci, 

vytvořili jsme 18 nových parkovacích míst. Letitý 

problém s parkováním byl vyřešen. Projekt byl 

spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.  

 

Velkým úkolem je vytvoření nové dominanty naší 

obce - NÁVSI. Vykoupili jsme nezbytné 

nemovitosti, započali a představili studie. Čeká 

nás demolice, ale i opravy. Budeme zvětšovat 

park, sadit dětský ovocný sad, bylinkovou 

zahrádku, vytvoříme místo pro setkávání našich 

občanů. Součástí veřejného prostoru bude i staletá 

mlátička obilí, kterou nám věnovala naše rodačka.  

 

Byli jsme úspěšní při jednání s Lesy České 

republiky se zařazením výstavby mokřadu na 

soutoku Moštěnky a Čeložnického potoka do 

jejich projektů. Lesy tuto investici převzaly a 

budou ji realizovat za své peníze. Probíhají 

přípravné práce. Jak důležitý tento projekt je, 

ukazuje příroda sama.  

 

Jsme však činní i na poli meziobecní spolupráce. 

Začátkem léta proběhla nadační cyklotour Josefa 

Zimovčáka Na kole dětem jižní Moravou. Byly 

zapojeny všechny obce a města Kyjovska. Vybralo 

se 81.650 Kč na podporu onkologicky nemocných 

dětí. Za to patří velké poděkování. S velkou 

pokorou budeme připravovat i další ročníky. Má to 

smysl! 

 

Byla představena studie nové rozhledny, která 

vznikla ze vzájemných jednání tří sousedících obcí 

– Hýsel, Žádovic a Ježova, které se rovným dílem 

na nákladech podílí. Obce leží na patě společného 

kopce s výškovou kótou 310 m. A právě na tento 

vrchol je rozhledna situována. Proběhlo místní 

šetření s projektantem, zástupcem územního 

plánování, stavebním úřadem a životním 

prostředím. V současnosti probíhá výkup 

pozemků, příprava projektové dokumentace a 

hledání možností financování v návaznosti na 

dotační tituly. 

 

V tomto roce taktéž započala příprava na 

projektovou dokumentaci k odpadní kanalizaci, 



  

9 
 

která v obci zcela chybí. V současnosti sbíráme 

vstupní informace, probíhá kamerový průzkum 

stavu dešťové kanalizace. Bude zjišťována 

proveditelnost výstavby v návaznosti na náklady a 

možnosti financování.  

 

V návaznosti na dotační program EFFEKT se 

podařilo vyměnit a doplnit celé veřejné osvětlení 

za LED světla, která významně šetří energie a jsou 

tak investičně návratná a k přírodě šetrná.  

 

Nasbírali jsme většinové souhlasy vlastníků 

pozemků. Krajský pozemkový úřad zahájil řízení 

o komplexních pozemkových úpravách a může tak 

začít celková „inventura“ našeho katastru.  

 

Museli jsme čelit nátlaku obchodních řetězců na 

poskytnutí příspěvku na chod obchodu. 

Ekonomické důvody nás vedly ke změně nájemce. 

Vím, že tato záležitost trápí mnohé starosty.  Při 

návštěvě hejtmana to bylo jedno z hlavních témat. 

Ubezpečil nás, že mají zájem i nadále podporovat 

vesnické prodejny.  

 

Při příležitosti 100. výročí vzniku republiky jsme 

odhalili pamětní desku u pomníku padlých. Chtěli 

jsme vzdát čest našim vojákům, poučit se, 

zavzpomínat na naše hýselské občany, kteří 

pokládali životy pro své rodiny, pro svou vlast. 

Nejsou to jenom jména, jsou to příběhy životů 

našich bratrů, otců a dědů, které jsme vyryli do 

bronzu. Chtěli jsme vyslat jasný vzkaz – 

nezapomněli jsme, vážíme si vás a děkujeme!   

 

Není těžké vyznat lásku, těžší je milovat. Není 

těžké zplodit dítě, těžší je o dítě se postarat. Není 

těžké dát slovo, těžší je slovo dodržet. Není těžké 

upadnout, těžší je vstát. Není těžké zabloudit, těžší 

je najít cestu.  

Mark Twain řekl – dej každému dni šanci stát se 

tím nejlepším dnem Tvého života. Já Vám, milí 

čtenáři, přeju co nejvíce dobrých dnů a co nejméně 

bloudění na Vaší životní cestě.    

Libor Orság, 

starosta obce Hýsly 
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CO SE V MASCE UDÁLO 

Konference žákovských parlamentů 

Téměř stovka žáků z Kyjovska, Veselí nad 

Moravou, Brna a Dolních Bojanovic ve středu 

21. 2. 2018 debatovala na 1. Konferenci 

žákovských parlamentů v prostorách ZŠ a MŠ 

Žarošice.  Podpořit je přišli i starostové 

z okolních obcí. 

Konference proběhla pod záštitou Kyjovského 

Slovácka v pohybu a to v rámci projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání, ve spolupráci se ZŠ 

a MŠ Žarošice.  

Projekt minulé dva roky mapoval potřeby 

regionálního školství v území ORP Kyjov. 

Z výsledků mapování jsme usoudili, že je 

potřeba zorganizovat Konferenci  žákovských 

parlamentů, aby se parlamenty společně sešly, 

seznámily se, předaly si zkušenosti, inspirovaly se 

a motivovaly k další práci.  

Na společném workshopu, který probíhal během 

konference, se i paní učitelky shodly, že společné 

setkávání je přínosné a je potřeba sdílet nejen 

příklady dobré praxe, ale společně hledat řešení na 

úskalí, se kterými se žákovské parlamenty 

potýkají. 

V prvním bloku dopoledního setkání se jednotlivé 

žákovské parlamenty představily pomocí krátkých 

prezentací. Následovala přednáška koordinátorky 

parlamentu, Mgr. Jany Hlaváčkové, z Veselí nad 

Moravou, o zkušenostech s fungováním 

žákovských parlamentů. V druhé části dopoledne 

žáci pracovali ve skupinách na tématech 

vztahujících se k činnosti školních parlamentů a 

jejich fungování. I když se ve skupinách žáci téměř 

neznali, výstupy jejich práce byly opravdu velmi 

přínosné. Jedna ze skupin nastínila, jak by mohla 

příští konference vypadat, další pracovní tým 

vytvořil zásobník aktivit, kterými se parlament 

může zabývat. Řešily se i problémy, se kterými se 

žákovské parlamenty potýkají a žáci se zamýšleli i 

nad propagací a prezentací žákovských 

parlamentů. 

Z konference vyplynula spousta přínosných 

závěrů a inspirací pro další fungování žákovských 

parlamentů včetně příkladů dobré praxe.  

Žáci si odhlasovali i další ročník konference a 

inspirovali nás spoustou nápadů na její průběh. 

M. Urbancová  
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Zážitkový den s Kyjovským Slováckem 

Odpoledne plné zážitků prožila pětice 

oceněných dětí, které zazářily v soutěži o 

nejlepší design venkovní knihovny.  

Pro vítěze výtvarné soutěže, jejich sourozence a 

rodiče, jsme si připravili netradiční odměnu v 

podobě zážitkového dne. 

Zahájení báječného odpoledne proběhlo 

v prostorách našich kanceláří. Po úvodním 

seznámení se účastníci dozvěděli spoustu 

zajímavých informací o naší organizaci a 

činnostech, které děláme. Smlsli jsme si na 

výborném dortu a následovalo slavnostní 

vyhlášení, předání odměn a mohli jsme vyrazit za 

zážitky. 

První zastávkou se stala šlapací drezína 

v Ratíškovicích. Tato turistická atrakce vznikla na 

původní Baťově vlečce, která v minulosti sloužila 

k přepravě uhlí.  V areálu se nachází i muzeum 

Baťova dopravního systému. Vybudování muzea 

se v Ratíškovicích povedlo i díky naší iniciativě a 

podpoře.  

Další cíl naší trasy byl Hřebčín Dobrovský ve 

Vacenovicích. Přivítala nás milá paní majitelka, 

která o koních mluvila tak zajímavě, že jsme se 

nemohli dočkat, kdy už se konečně svezeme. Po 

krátkém pikniku následovala projížďka. 

Z úsměvů na tvářích dětí bylo vidět, že společné 

odpoledne stálo za to! 

Už teď se těšíme na další setkání a to při 

příležitosti otvírání venkovní knihovničky. A kdy? 

Na tuto událost si budeme muset počkat do jara 

2019. V současné době už je hotová i maketa 

knihovničky, kterou můžete vidět na fotografii pod 

textem. Tak co, líbí se vám? 

M. Urbancová 

 

 

 

 

  



  

12 
 

Malé věci kolem nás 2 

Grantový program Malé věci kolem nás 2 už 

má své další podpořené projekty! 

Letos firma Vetropack Moravia Glass rozdělila 60 

000 Kč mezi šest vybraných projektů. 

A které to jsou? 

 Hrazdy pro biketrial Kyjov 

 Krojové součásti pro Šohajíček 

z Násedlovic 

 Besídkové krmítko pro krmení a 

pozorování ptáků v Kyjovském parku  

 Nábytek pro Klub maminek Kyjov z.s.  

 Včelky pro mladé včelaře Žarošice 

 Zbudování posezení u Végrova kříže 

v Lovčicích 

Máte super nápad a chcete se také zapojit? 

Další ročník Malých věcí kolem nás startuje už 

na jaře roku 2019!  

M. Urbancová 

 

 

 

 

 

 
 

 

Osobnosti Kyjovska posledního století 

Jednou z řady akcí, kterou jsme přispěli k 

oslavám sto let založení republiky, byla i  

vernisáž výstavy s názvem Osobnosti Kyjovska 

minulého století. 

Výstava byla organizována za pomoci MUDr. 

Jiřího Dunděry. Cílem celé akce bylo připomenout 

si významné osobnosti minulého století z našeho 

regionu. Připraveno bylo 23 medailonků těch 

nejvýznamnějších osobností. Mezi ně řadíme 

například výborného herce Josefa Somra z 

Vracova, armádního generála Jana Sergěje Ingra z 

Vlkoše, Vojtěcha Holcmana ze Skoronic, starostu 

Kyjova MUDr. Severina Joklíka a další zvučná 

jména.  

Součástí vernisáže bylo i vyhlášení ankety 

Dobrovolník roku 2017. Ocenění udělovala 

organizace Krok Kyjov, z.ú. ve spolupráci s 

Městem Kyjov. 

Absolutním vítězem ankety se stal pan Ing. 

Vladimír Výleta, člen naší MAS, který se 

dobrovolnictví věnuje mnoho let. Pan Výleta 

působí v občanském sdružení Omega Plus a jeho 

dobrovolnická činnost je velmi rozmanitá. Za 

zmínku určitě stojí sběr kol pro Afriku, či výroba i 

distribuce obvazů pro malomocné do Indie.  

M. Urbancová 
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LeaderFest 2018 

Jako každý rok, i letos jsme vyrazili čerpat 

inspiraci pro další udržitelný rozvoj území 

Kyjovského Slovácka na LeaderFest. Letošní 

ročník probíhal v Rožnově pod Radhoštěm.  

Účastnili jsme se například přednášek na téma 

Lidé na venkově či Podnikání na venkově. 

Navštívili jsme Valašské muzeum v přírodě, 

povedený podnikatelský projekt Rožnovský pivo-

ar a trh místních produktů. 

M. Urbancová 

 

 

 

 

 

Křest knihy MUDR. Jiřího Dunděry 

V úterý 22. 5.2018 byla v Kyjově v obřadní síni 

uvedena do života kniha kyjovského autora 

MUDr. Jiřího Dunděry „S bombardéry na vá-

lečném nebi“ s podtitulem Kyjovjáci u třistaje-

denáctky, na které se autorsky podílel také 

PhDr. Jan Břečka z Moravského zemského 

muzea.   

Svým tématem navazuje na již dříve vydané 

publikace doktora Dunděry, věnované našemu 

protinacistickému odboji. Tentokrát jde o 

československé letce britského Královského 

letectva (RAF), konkrétně o šestici příslušníků 

311. bombardovací perutě, pocházející z 

kyjovského regionu. Pouze dva z nich se dožili 

konce války, aby pak po únoru 1948 museli znovu 

odejít do exilu. O osudech této šestice hrdinů boje 

za svobodu naší země vypovídají jejich vlastní 

vzpomínky i výpovědi pamětníků, korespondence, 

archivní dokumenty, novinové články a fotografie. 

Jedná se již o sedmou regionální publikaci, kterou 

náš spolek vydal.  

Slavnostního křtu knihy se zúčastnila necelá 

stovka nejen rodinných příslušníků, ale i přátel a 

příznivců autorů. Pozvání MUDr. Jiřího Dunděry 

přijal i rodák z Vracova, jeho spolužák 

z kyjovského gymnázia, herec Josef Somr. 

Kmotry knihy se stali starosta města Kyjov Mgr. 

František Lukl, MPA, pedagožka a spisovatelka 

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. a za 

vydavatele předsedkyně Anna Čarková. 

M. Urbancová 

 

 

 

 

 

 

„Trvale udržitelný svět se nestane 

skutečností, dokud jej neuvidíme ve 

svých představách. Mají-li tyto 

představy – vize být úplné a 

přesvědčivé, musí k nim svým dílem 

přispět mnoho lidí.“  

Danella Meadows 
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Putování za osudy žen a dívek 

z Internačního tábora Svatobořice 

Jednou z akcí k oslavám 100 let republiky bylo 

i Putování za osudy žen a dívek z Internačního 

tábora ve Svatobořicích. 

Asi třicítka účastníků se sešla v sobotu odpoledne 

na parkovišti u Šroubáren a za krásného 

slunečného počasí se vydala po cyklostezce 

Mutěnka k cíli. Část účastníků putovala na kole, 

druhá část pěšky.  

V Internačním táboře nás čekala paní 

místostarostka s poutavým výkladem a zajímavou 

prohlídkou. 

Historie tábora sahá až do roku 1914. Jednalo se o 

nejvýznamnější internační tábor  Československa, 

na čas však upadl v zapomnění. Nyní zde stojí 

památník a muzeum. I když nás na zpáteční cestě 

zastihl déšť, nikdo nelitoval. Tímto malým 

počinem jsme uctili památku dívek a žen, které 

v internačním táboře pobývaly. 

Návštěvu Internačního tábora ve Svatobořicích 

doporučujeme!  

Nestavme se k historii zády, objevujme její 

temná místa, ať už se historie nemusí opakovat. 

M. Urbancová 

 

Mezinárodní spolupráce 

V posledních letech se nám nepodařilo 

zrealizovat žádný větší mezinárodní projekt. Je 

to dáno jednak tím, že jsme rozšířili portfolio 

našich činností a jsme tím pádem i více zatíženi 

administrativou a narůstající byrokracií. Dále i 

tím, že se nám nedaří, ani přes naši snahu, najít 

vhodného partnera.  

Zájem o společné projekty ze strany zahraničních 

partnerů rovněž upadá a komplikovanost 

programů situaci nepomáhá. Jednoho projektu 

jsme se však přece jen zúčastnili. Jednalo se o 

projekt našich slovenských partnerů  s názvem 

GASTROFEST. 

Akce proběhla na začátku srpna, v obci Komoča. 

Projekt probíhal souběžně s akcí Oáza 

International Gastrofestival, který je největším 

gastrofestivalem na Slovensku. Tohoto festivalu se 

zúčastní každý rok 200-250 družstev, soutěžících 

ve vaření. Festival se koná v areálu u písečné pláže 

řeky Váh a přiláká každoročně víc než 10 000 

návštěvníků.  

Naším úkolem v projektu bylo prezentovat tradice 

našich obcí a regionu, ale zároveň jsme se zapojili 

i do mega soutěže ve vaření. S naším tradičním 

„ŠUMAJSTREM“ jsme sice nevyhráli, leč úspěch 

měl opravdu veliký. 

Další partneři projektu kromě Slováků byli 

Chorvati a Srbové, se kterými jsme prožili pěkné 

dva dny a vyměnili si řadu poznatků a zkušeností 

z naší práce. 

A. Čarková 
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Neformální setkání starostů 

Tématem letošního neformálního setkání pro 

starosty byla „Vidlácká olympiáda“.  

Během celého kalendářního roku mají starostové 

obcí opravdu spoustu starostí.  

Kyjovské Slovácko se snaží přispět k tomu, aby 

alespoň část starostí starostům odpadla. 

Nabízíme například v rámci Centra společných 

služeb právní poradenství, konzultace projektů, 

dotační poradenství a přípravu společných 

projektů. MASka rozděluje dotace, půjčuje 

mobiliář, spoluorganizuje akce a už druhým rokem 

jsme si pro starosty připravili i "relaxační" 

odpoledne v podání neformálního setkání nás, 

starostů a manažerů mikroregionů.  

Jak už napovídá samotné téma setkání „Vidlácká 

olympiáda“, jednalo se o soutěžní klání dvou týmů 

v netradičních úkolech. Soutěžní družstva 

bojovala o titul "Vidláka" na sedmi stanovištích. 

Soutěžilo se v hodu vidlemi do dálky, proběhl 

závod v rytí, rychlokošt, labužnický kvíz a další.  

A odměna pro vítěze? Kromě výborného dortu 

jsme rozdávali i KAČKY do obecních rozpočtů. 

Těšíme se, co za tyto netradiční dotace starostové 

do obcí pořídí.  

M. Urbancová 
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Veletrh středních škol            

Kyjovského Slovácka 

Kam po základce? Tak přesně na tuto otázku 

hledali odpověď žáci základních škol na 

Veletrhu středních škol Kyjovského Slovácka 

V letošním roce si mohli žáci z druhého stupně 

základních škol na Kyjovsku již podruhé 

vyzkoušet, jaké to je být cukrář, záchranář, 

aranžér, pokrývač, automechanik či student 

gymnázia. 

Ve spolupráci se středními školami z regionu 

jsme připravili druhý ročník Veletrhu středních 

škol Kyjovského Slovácka. 

A tak se jeden zářijový den konala přehlídka téměř 

čtyřicítky studijních oborů středních škol 

z Kyjovska. 

Všichni účastníci si mohli vyzkoušet například 

zdobení perníků, nebo prokázat svoje znalosti v 

rozeznávání nářadí. Holky zaujala výroba 

dekorací, kluci zase upřednostnili technické 

činnosti, jako jsou svařování a podobné činnosti. 

Překvapivě se fronty tvořily i na zkoušení odběru 

krve či píchání injekce. 

Součástí programu byly také kreativní workshopy, 

kde se žáci zamýšleli nad tím, jaká asi bude jejich 

budoucnost. Budu cestovat? Vydělávat hodně 

peněz? Budu mít velkou rodinu? 

Dále si mohli vyplnit osobnostní test a zjistit zda 

jsou cholerici, melancholici, sangvinici nebo 

flegmatici či otestovat, jaké povolání se hodí k 

jejich povaze.  

Všichni se však nejvíce těšili na Úžasné divadlo 

fyziky, které letos přijelo s představením „Příběh 

žárovky“. Zábavnou formou se více než pětistovka 

dětí dozvěděla spoustu informací nejen o žárovce, 

napětí, proudu či samotných vynálezcích, ale 

pomocí pokusů si principy fungování žárovky i 

vyzkoušeli. 

Letošní druhý ročník veletrhu splnil tak 

jistě svůj účel - podnítit zájem žáků a pomoci 

jim se zamýšlet nad svou budoucí profesí. 

M. Urbancová 
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Národní konference Venkov 

Tři dny trvala jubilejní 10. Národní konference 

Venkov, tentokrát na Slovácku ve Strážnici.  

Kyjovské Slovácko u toho nemohlo chybět. 

Patřili jsme, společně s dalšími členy Turistické 

asociace Slovácko, mezi hlavními organizátory 

této celorepublikové akce. Třídenní moderátorský 

maraton si zaběhla naše ostřílená moderátorka a  

řečnice Anička Čarková.  

Mottem konference bylo „Žijeme venkov“, a tak 

kromě oficiálních jednání, kulatých stolů a diskuzí 

probíhal i doprovodný program. Nechyběla 

folklorní tématika a vystoupení místních tanečních 

i hudebních souborů, trhy místních produktů či 

sázení lípy k připomínce 100 let republiky.  

Konference se účastnili hosté z různých sektorů, 

kteří se zabývají rozvojem venkova. Jednalo se 

například o zástupce veřejných institucí, státní 

správu, politiky, zástupce měst a obcí či zástupce 

z místních akčních skupin.  

Zástupci všech sektorů společně vytyčili 

problémové oblasti v rozvoji venkova, které je 

potřeba řešit a dále se jimi zabývat.  

Shodli se například na tom, že Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD) je administrativně příliš 

složitý a je potřeba administraci tohoto programu 

a pak i samotných projektů zjednodušit. 

Zjednodušit tak, aby byl celý proces podávání 

žádostí o dotaci dostupný i obyčejným lidem.  

M. Urbancová 
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Návštěva do minulosti 

Místním nadšencům z Ratíškovic se podařilo 

v rámci oslav 100 let republiky připravit 

unikátní výstavu „Jak se lidem žilo před sto 

lety“. 

V části obce zvané Dědina se podařilo zachovat 

jedinečné dobové obydlí.  

Hned v předsíni, nebo chcete-li v gáňku, nás 

přivítala průvodkyně, autorka výstavy, naše 

členka, paní Jaroslava Kundratová. Ta nás svým 

výkladem natolik zaujala, že jsme úplně 

zapomněli na všední a občas malicherné starosti 

každodenního života.  

Dozvěděli jsme se něco málo z historie domu a o 

jeho původních obyvatelích. První majitel domu 

byl bohatý sedlák, který svým štědrým 

příspěvkem na stavbu ratíškovického kostela 

odstartoval lavinu sponzorských darů, a tak do 

několika málo let stál v Ratíškovicích kostel.  

V izbě jsme mohli obdivovat zachovaný nábytek 

i vybavení. Uchvátilo nás nepoškozené dobové 

oblečení, kroje i ručně vyšívané krojové výšivky 

i malované mašle, mnohdy i 120 let staré.  

Poslední prohlídková místnost zaujala hlavně 

nás, ženy. Jednalo se o kuchyň s jídelním 

koutem.  

Jak prozradila paní Kundratová, nejvíce 

překvapení zůstávali malý návštěvníci ze škol.  

Téměř šokovaní byli tím, že děti tehdejší doby 

neměly mnoho hraček, tvrdě pracovaly a chodily 

rády do školy.   

M. Urbancová  

 

 

 

 

 

 

Na kole dětem 

I v letošním roce jsme se zapojili do 

organizace projektu na podporu onkologicky 

nemocných dětí – veřejného cyklovýletu „Na 

kole dětem jižní Moravou“. S touto iniciativou 

přišel poprvé v roce 2017 starosta obce Hýsly 

Libor Orság. Akce byla velmi úspěšná a 

prospěšná, proto jsme se zapojili do letošního 

druhého ročníku. 

V sobotu 16. 6. jsme vyrazili s desítkami 

účastníků a sedmi statečnými představiteli našich 

obcí na trasu dlouhou 52 km. Trasa vedla 

přes  Hýsly - Kelčany - Vlkoš - Vracov - Bzenec 

- Vacenovice - Milotice - Svatobořice-Mistřín - 

Kyjov - Kostelec – Hýsly. Zapojit se mohl každý 

podle svých sil a časových možností. Na cestě 

nás čekalo kromě sportovního zápolení i 

občerstvení a spousta zábavy. Podpořili jsme tak 

dobrou věc a zároveň udělali i něco pro vlastní 

zdraví.  

Příště se můžete přidat i Vy! 

A. Čarková 
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Návrat do dětských let – výstava 

loutek Jaroslav Neduchal 

Náš spolek přispívá dlouhodobě také ke 

kulturnímu dění regionu. V září jsme se 

zapojili do přípravy výstavy   „JAROSLAV 

NEDUCHAL A LOUTKY“. Výstavu 

uspořádalo Vlastivědné muzeum v Kyjově. 

Kurátor výstavy Stanislav Pokorný nám 

výstavu přiblížil slovy:  

„Výstava navázala na oslavu 100 výročí vzniku 

Československé republiky a byla věnována 100. 

výročí narození pana Jaroslava Neduchala – 

kameníka, restaurátora, výtvarníka a loutkáře.  

První  část výstavy obsahovala předměty ze 

života a díla pana Jaroslava Neduchala – 

životopis, fotografie, vzpomínky, ukázky 

Mistrovy tvorby. V další části výstava 

poukazovala na histrorické kořeny loutkářství 

s ukázkou dobových fotografii loutkoherecké 

skupiny T.J. Orel včetně prezentace téměř 100 let 

starých loutek. Třetí část expozice reagovala na 

60. výročí vzniku loutkového divadla Sluníčko 

v Kyjově, jehož spoluzakladatelem pan Jaroslav 

Neduchal byl.        

Návštěvníci si pak mohli prohlédnout tiskoviny, 

fotografie, loutky – javajky a maňásky ze sbírek 

Vlastivědného muzea v Kyjově, komplet 

vařečkových loutek v krojích výtvarnice Ceciílie 

Markové a autorské loutky Mistra Neduchala 

z  majetku Orelské jednoty v Miloticích.  

Závěrečný motem výstavy pak byla prezentace 

tzv. „pokračovatelů loutkového divadla“ 

v Kyjově, které prezentoval soubor loutek 

z dÍlny Petra Moudrého a potažmo 

loutkoherecké společnosri RUCE NOHY NA 

ŠPAGÁTĚ. Výstavu byla doplněna 

videoprojekcí loutkových her a histroickými 

záběry z života pana Jaroslava Neduchala. Pro 

nejmenší diváky připravili autoři výstavy dětský 

hrací koutek s maňásky a ukázky malého 

divadélka s plošnými loutkami.  

Výstava divákům představila celou škálu práce 

několika generací loutkoherců na Kyjovsku 

v průběhu posledního století.“    

A mně připomněla šťastná dětská léta prožitá 

mezi loutkami mého tatínka.  

A. Čarková 
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Sbírka Paměti národa – den válečných 

veteránů 

Už osmnáct let si v České 

republice dne  11. 11. 

připomínáme celosvětový 

Den válečných veteránů.  

Třetím rokem v tomto období probíhá také 

celorepubliková sbírka, jejíž výtěžek je věnován 

natáčení projektu Paměť národa. Jedná se o 

natáčení medailonků právě s válečnými veterány 

o jejich mnohdy velmi těžkých osudech.  

Letos jsme se poprvé do sbírky zapojili i my. 

Nejdříve jsme byli trochu rozpačití, ale nakonec 

jsme napnuli všechny síly a podařilo se nám pro 

každý vlčí mák najít jeho hrdého majitele.  

Sbírkové akce jsme se připojili velmi rádi a 

vyjádřili tak úctu válečným veteránům.  

M. Urbancová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

V ROCE 2019 

S prvními jarními paprsky bychom rádi 

slavnostně otevřeli veřejnou venkovní 

knihovničku v Kyjově. Doufejme, že vedení 

města bude našemu nápadu nakloněno a všechny 

administrativní záležitosti kolem knihovničky 

poběží jako po másle.  

Snad největší akcí příštího roku bude 

bezpochyby Slovácký rok v Kyjově. Ten 

proběhne v polovině měsíce srpna a rádi bychom 

se do příprav a organizace také zapojili.  

Na podzim nás čeká již třetí ročník Veletrhu 

středních škol Kyjovského Slovácka. 

Na programu roku samozřejmě nebude chybět 

vyhlašování dotačních výzev a administrace 

projektů.  

Určitě sledujte i náš facebook a webové stránky, 

kde vás průběžně o všech připravovaných akcích 

a výzvách informujeme.  
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NOVINKY ZE ZÁKULISÍ 

KYJOVSKÉHO SLOVÁCKA 

„Vesele svatbo!“ aneb v dubnu se nám vdala 

naše asistentka Martina.  GRATULUJEME! 

Naše předsedkyně Anička je konečně babička! 

V říjnu se jí narodila první vnučka Rolnička. 

GRATULUJEME! 

Naše manažerka Hanička rozšířila svou sbírku 

certifikátů o certifikát z kurzu vaření.  

GRATULUJEME! 

Projektový manažer Pavel nás všechny překvapil 

svým uměleckým nadáním. No posuďte sami, jak 

se mu dýňový strašák povedl. GRATULUJEME! 
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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 

E-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com 

 

Staňte se našimi fanoušky na 

facebooku! 
 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

 


