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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Rok 2018 

 

Spolek Kyjovské Slovácko působí na Kyjovsku již 17 let. Z původní skupiny nadšenců, 

zapálených pro společnou věc, se postupně stala odborně zdatná organizace. Působí na území 

45 obcí regionu a  zasahuje do mnoha oblastí lidského života místních obyvatel, organizací a 

obcí.  S výsledky činností, podpořenými a realizovanými projekty se můžete setkat téměř na 

každém kroku. Stručné shrnutí za rok 2018 najdete v této výroční zprávě 

 

 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. 

Poslání: Společně s místními vytváříme budoucnost našeho regionu.  

Základní údaje o sdružení: 

 Založeno 2004 

 Členů 36 

 Území – 45 obcí, 7 mikroregionů. 62 142 obyvatel 

 

 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 

  

Předsedkyní spolku je paní Anna Čarková. Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí na 

Masarykově nám. 13/14 v Kyjově v tomto složení: 

 Anna Čarková, manažerka / předsedkyně spolku 
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 Bc. Hana Horňáková, finanční manažerka 

 Ing. Tomáš Kolařík, projektový manažer junior 

 Mgr. Terezie Čičáková, manažerka projektu MAP 

 Bc. Martina Urbancová, administrativní pracovnice  

 Ing. Ester Houserová, účetní, asistentka projektu MAP 

 Ing, Pavel Smetka, specialista pro rozvoj mikroregionu 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Historie organizace, dosažené úspěchy 

Rekapitulace 16 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, 

zahájení realizace projektu Centra společných služeb 

• 2017 Zahájení implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

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 roce 2018 jsme 

v rámci CLLD administrovali 52 projektů a podpořili jsme je částkou 20 000 000 Kč. Celkově 

přinesla MAS svou činností do regionu už více než 170 000 000 Kč. 

Kontakty na kancelář: 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

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 

 

mailto:leader.ks@centrum.cz
http://www.kyjovske-slovacko.com/
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 Naše aktivity a výsledky v roce 2018 

MAS 2018 

Co se událo v roce 2018 

Rok 2018 se opět nesl ve znamení naplňování našeho poslání – Společně s místními vytváříme 

budoucnost našeho regionu.  

Hned v únoru jsme se v rámci projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu pustili do 

organizace 1. Konference žákovských parlamentů. Velmi mile nás překvapila účast téměř 

stovky žáků nejen z Kyjovska, ale i z Veselí nad Moravou, Dolních Bojanovic a Brna. Na jaře 

byl tento projekt ukončen a realizační tým začal připravovat podklady a žádost na pokračování, 

tedy MAP II. ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu.  

Na jaře jsme se věnovali tématice oslav 100 let výročí republiky a uspořádali jsme hned několik 

akcí. První z nich byla výstava Osobnosti Kyjovska posledního století. Dále proběhl křest 

prozatím poslední knihy MUDr. Jiřího Dunděry a spoluautora PhDr. Jana Břečky – 

S bombardéry na válečném nebi. V měsíci květnu necelá třicítka odvážlivců s námi putovala za 

osudy žen a dívek z Internačního tábora Svatobořice.  

S firmou Vetropack Moravia Glass se nám podařilo navázat na první ročník grantového 

programu Malé věci kolem nás a pustili jsme se do ročníku druhého. Tentokrát byla firma 

Vetropack Moravia Glass o něco štědřejší a podpořeno bylo hned 6 projektů v celkové výši 

60 000 Kč.  

Po loňské premiéře jsme na podzim zopakovali i Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka.  

Tento regionálně zaměřený veletrh žákům přiblížil téměř čtyřicítku učebních a studijních oborů 

středních škol a učilišť z Kyjovska. V doprovodném programu byly pro žáky připraveny různé 

kreativní workshopy a jako překvapení vystoupilo Úžasné divadlo fyziky.  

V rámci Centra společných služeb byla zahájena realizace projektu „Strategické plánování, 

vzdělání a dělání, 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 rozvojových dokumentů obcí a mikroregionů. 

Turistická asociace Slovácko, jejíž jsme spoluzakladateli, již stojí na vlastních nohou. 

Podepsána byla i dohoda o partnerství s regionem Slovácko ze Zlínského kraje. Nyní jsou 

v přípravě první společné kroky.  

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

různých akcích či projektech v roce 2019!  
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Některé vybrané aktivity MAS v roce 2018:  

• Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

 Vyhlášení 1. – 8. výzvy OPZ 

 Vyhlášení 3. výzvy PRV 

 Vyhlášení 1. – 3. výzvy IROP 

• 1. Konference žákovských parlamentů 

• Osobnosti Kyjovska posledního století  

• Křest knihy MUDr. Jiřího Dunděry – S bombardéry na válečném nebi 

• Putování za osudy žen a dívek z Internačního tábora ve Svatobořicích 

• Na kole dětem jižní Moravou - spoluorganizace 

• Komunitní plánování v obcích Kyjovského Slovácka  

 Nechvalín 

 mikroregion Hovoransko 

 Vlkoš 

 Žádovice 

 Vřesovice 

 Strážovice 

 Domanín 

 Skoronice 

 Dražůvky 

• Spolupráce  

 Exkurze podnikatelů z Moldávie 

 Exkurze MAS Střední Polabí 

• Administrace projektů 

• Vzdělávání, které jsme organizovali 

 Klima a krajina - z partnerů soupeři 

 Daňové přiznání 2017 pro NNO 

 Seminář - Dětské skupiny  

 Seminář pro příjemce 1. Výzvy PRV 

 Seminář Šablony II 

 Seminář pro žadatele 1. Výzvy OPZ – Dětské skupiny 

 Rozvojové potenciály města Bzenec 

 Seminář pro žadatele 2. Výzvy OPZ – Příměstské tábory 

 Seminář pro žadatele 3. Výzvy OPZ – Sociální podnikání 

 Seminář pro žadatele 4. Výzvy OPZ – Sociální služby 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/klima-krajina-z-partneru-souperi
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/danove-priznani-za-rok-2017-pro-nestatni-neziskove-organizace
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-detske-skupiny
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-prijemce-1-vyzvy-prv
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-sablony-ii
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-1-vyzvy-opz-detske-skupiny
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/rozvojove-potencialy-mesta-bzenec
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-2-vyzvy-opz-primestske-tabory
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-3-vyzvy-opz-socialni-podnikani
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-4-vyzvy-opz-socialni-sluzby
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 Rozvojové potenciály mikroregionu Moštěnka 

 Seminář pro žadatele 3. Výzvy PRV 

 Seminář pro žadatele 5. Výzvy OPZ - Komunitní centra 

 Zdravé školní stravování - Vaříme z regionálních surovin 

 Exkurze - Střední školy Kyjovského Slovácka 

 Seminář pro žadatele 6. Výzvy OPZ - Dětské skupiny 

 Seminář pro žadatele 7. Výzvy OPZ - Sociální služby 

 Seminář pro žadatele - 1. Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-

IROP-Vzdělávání 

 Seminář pro žadatele - 2. Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-

IROP-Zájmové, mimoškolní a celoživotní vzdělávání 

 Seminář pro žadatele - 3.Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-

IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi 

 Školení pro zastupitele 

 Školení pro starosty na elektronizaci veřejných zakázek 

• Účast MAS – LeaderFEST 2018 

• Neformální setkání starostů 

• Exkurze – Střední školy Kyjovského Slovácka  

• Národní konference venkov 2018 

• Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka 

• Podpora sbírky – Paměti národa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/rozvojove-potencialy-mikroregionu-mostenka
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-3-vyzvy-prv
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-5-vyzvy-opz-komunitni-centra
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/zdrave-skolni-stravovani-varime-z-regionalnich-surovin
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/exkurze-stredni-skoly-kyjovskeho-slovacka
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-6-vyzvy-opz-detske-skupiny
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-7-vyzvy-opz-socialni-sluzby
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-1vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-vzdelavani
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-1vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-vzdelavani
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-2vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-zajmove-mimoskolni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-2vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-zajmove-mimoskolni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-3vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-rozvoj-infrastruktury-pro
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-3vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-rozvoj-infrastruktury-pro
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/skoleni-pro-zastupitele
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/skoleni-pro-starosty-na-elektronizaci-verejnych-zakazek
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 Další vybrané zajímavé projekty a aktivity 

Křest knihy MUDr. Jiřího Dunděry – S bombardéry na válečném nebi  

V úterý 22. 5.2018 byla v Kyjově v obřadní síni uvedena do života kniha kyjovského autora 

MUDr. Jiřího Dunděry „S bombardéry na válečném nebi“ s podtitulem Kyjovjáci u třista-

jedenáctky, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zážitkový den s Kyjovským Slováckem  

Pro vítěze výtvarné soutěže, „Nakresli veřejnou venkovní knihovničku“, jsme si připravili 

zážitkový den.  

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. 

Už teď se těšíme na další setkání a to při příležitosti otvírání venkovní knihovničky.  
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V současné době už máme souhlas města Kyjov s umístěním knihovničky, máme 

vypracovanou maketu a pan architekt připravuje technickou dokumentaci. Poté nás čeká 

stavební úřad a pak už snad samotná realizace. Rádi bychom při příležitosti slavnostního 

otevření uspořádali nějakou pěknou akci. Snad se zadaří a vše proběhne na podzim 2019. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Národní konference venkov 2018 

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.  
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Veletrh 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. 

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. 
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 Články a reportáže o nás v regionálních médiích 

 TVS Kyjov 6. 10. 2018: Veletrh představil kyjovské střední školy 

 Hodonínský deník 1. 6. 2018: Ve stínu švestek a jabloní: ulice na Hodonínsku plní 

stovky ovocných stromůZdroj: https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/ve-stinu-

svestek-a-jabloni-uli... 

 Nové Slovácko 22. 5. 2018: Lidé putovali krajinou i v čase (str. 7) 

 TVS Kyjov 21. 4. 2018: Kyjovské Slovácko v pohybu připravilo nové dotační výzvy 

 TVS Kyjov 20. 4. 2018: Sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu poskytuje dotace 

 TVS Kyjov 14. 4. 2018: Výstava ukazuje osobnosti kyjovska posledního století 

 iSlovácko 11. 4. 2018: Napsali jste nám, jak se z malých věcí stanou velké 

 TVS Kyjov 2. 3. 2018: Konference cestovního ruchu 

 Nové Slovácko - 27. 2. 2018: Konference žákovských parlamentů. Kyjovské Slovácko 

podporuje demokracii na školách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.televizetvs.cz/tvs-kyjov-6-10-2018?lng=
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/ve-stinu-svestek-a-jabloni-ulice-na-hodoninsku-plni-stovky-ovocnych-stromu-20180601.html
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/ve-stinu-svestek-a-jabloni-ulice-na-hodoninsku-plni-stovky-ovocnych-stromu-20180601.html
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/ve-stinu-svestek-a-jabloni-ulice-na-hodoninsku-plni-stovky-ovocnych-stromu-20180601.html
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/ve-stinu-svestek-a-jabloni-ulice-na-hodoninsku-plni-stovky-ovocnych-stromu-20180601.html
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2018/06/ns_21_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cyVvf2sDkRQ
https://www.youtube.com/watch?v=h6fNTDZm99g
https://www.youtube.com/watch?v=9wnM6Mpry-Y
http://www.islovacko.cz/Zpravy/4696-napsali-jste-nam-jak-se-z-malych-veci-stanou-velke
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qBdx1vF8i8I
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2018/03/konference_-_clanek.pdf
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2018/03/konference_-_clanek.pdf
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 Hospodaření MAS 

Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. k 31. 12. 2018 
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 Záměry a projekty připravované pro rok 2019 

I v roce 2019 je naší prioritou implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

tedy vyhlašování dotačních výzev. K výzvám z Programu rozvoje venkova, Operačního 

programu Zaměstnanost a Integrovanému regionálnímu operačnímu programu se v roce 2019 

přidá i Operační program Životní prostředí.  

Na jaře zopakujeme 2. Konferenci žákovských parlamentů. Letošní ročník však bude 

soutěžní, žákovské parlamenty budou připravovat projekty a ve hře bude přes 40 000 Kč. 

V měsíci dubnu bude zahájen již třetí ročník grantového programu Malé věci kolem nás. 

V srpnu proběhne tradiční Slovácký rok v Kyjově, do jehož organizace se plánujeme také 

zapojit. 

Na podzim nás čeká už třetí ročník Veletrhu středních škol Kyjovského Slovácka. Nejen 

podzim, ale i celý rok 2019 se ponese ve znamení příprav oslavy 30 let od sametové revoluce.  

Akcí, projektů, komunitních plánování a seminářů máme na mysli opravdu hodně, postupně 

vás s připravovanými akcemi budeme seznamovat.  

 

 


