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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí čtenáři!  

Po roce se opět setkáváme na stránkách našeho 

zpravodaje, a pokud tyto řádky čtete, je to 

důkazem toho, že jste nám zachovali přízeň, za 

což vám děkujeme! Vpluli jsme do roku 2020 a 

tento magický letopočet láká k mnoha výkladům, 

předpovědím a prognózám.  

Jedni předpovídají ROK smíření či ROK 

splněných přání, jiní ROK začátku kolapsu či 

okamžik pravdy. Ať tak či tak, přejeme Vám, aby 

byl tento rok pro Vás tím, co si sami nejvíce 

přejete a o co usilujete! 

Astrologové tvrdí, že náš svět čeká spousta změn. 

Ale ty s sebou ostatně přináší každá doba, 

protože svět kolem nás je stále v pohybu. 

V pohybu je i náš spolek Kyjovské Slovácko a 

letos již 18. rok.  

I v r. 2019, stejně jako v letech předchozích,  

jsme se snažili  naplňovat naše poslání: 

„Společně s místními vytváříme budoucnost 

našeho regionu“. To, jak se nám to dařilo, můžete 

posoudit na následujících stránkách. 

Když se ohlédnu zpět do uplynulého roku, vidím 

desítky jednání, konzultací, pracovních schůzek, 

porad, komunitních plánování, zpracovaných 

strategií obcí, podaných žádostí, uspořádaných 

exkurzí a seminářů. Vidím námi organizované 

konference, výstavy, veletrh vzdělávání, 

aktualizovanou Strategii komunitně vedeného 

místního rozvoje Kyjovského Slovácka a desítky 

podpořených projektů. 

Vidím náš podíl na rozvoji místní demokracie 

v obcích i ve školách, na zavádění zdravého 

školního stravování i technického vzdělávání 

v mateřských školách. Sázeli jsme stromy a šířili 

osvětu o ochraně krajiny a životního prostředí. 

Připomínali jsme důležité historické události, 

organizovali vzdělávací akce a na podporu 

kultury přispívali informačním servisem na FB i 

pořádáním vlastních akcí. 

Nezvládli jsme uskutečnit všechny plány, ale  

snad se nám alespoň částečně podařilo, aby se 

naše obce a lidé, kteří v nich žijí, více zajímali o 

věci kolem sebe, podíleli na změnách k lepšímu 

a táhli společně s námi za jeden provaz. 

Vám všem, kteří jste naši snahu podporovali a 

účastnili se našich aktivit, moc děkujeme a 

vážíme si toho. Bez Vás, milé starostky a 

starostové a naší skvělé Valné hromady, bychom 

to nedali! 

A. Čarková, 

předsedkyně spolku 
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KOMUNITNĚ 

VEDENÝ MÍSTNÍ 

ROZVOJ 

Rok 2019 byl pro manažery 

komunitně vedeného místního 

rozvoje zatěžkávací zkouškou. 

Naplno se nám rozběhla 

administrace všech 4 opera-

čních programů, a tak jsme rok 

zahájili administrativní kontro-

lou nově přijatých projektů a 

kontrolami projektů u příjemců 

dotace. Nejen, že jsme 

administrovali a starali se o 

projekty z předchozích výzev, 

ale pomalu jsme připravovali 

výzvy nové.  

Povedlo se nám vyhlásit 16 

výzev ve 4 různých operačních 

programech. Zrealizovali jsme 

jednu výzvu z Programu roz-

voje venkova zaměřenou na 

podporu rozvoje venkovské 

turistiky a lesní tematické 

stezky. V Integrovaném regio-

nálním programu bylo otevřeno 

6 výzev zaměřených na 

investice v sociálním pod-

nikání, podporu komunitních 

center, deinstitucionalizaci psy-

chiatrické péče, budování cy-

klostezek a cyklotras, investice 

do bezpečnosti dopravy a  

národní kulturní památky. 

V Operačním programu Zamě-

stnanost bylo vyhlášeno výzev 

5. Tyto výzvy měly za cíl 

podpořit sociální služby, 

komunitní centra, zaměstnanost 

v regionu a prorodinná opatření 

zaměřená na podporu dětských 

skupin, příměstských táborů 

nebo školních družin. V Ope-

račním programu Životní 

prostředí jsme vyhlásili výzvy 

4, zaměřené na realizace prvků 

Územního systému ekologické 

stability, protierozní opatření, 

funkční plochy a prvky sídelní 

zeleně v intravilánu obcí. 

V tomto roce jsme se starali o 

administraci a kontrolu více než 

18 projektů, mezi nimiž byly 

např. projekty zaměřené na 

sociální podnikání Farmy Krok 

umožňující sociálně vylou-

čeným osobám vstup na trh 

práce prostřednictvím činností 

spojených s ekologickou revi-

talizací krajiny. Dále projekt na 

podporu neformálních pečo-

vatelů a neformální péče 

organizace Educante z.s., zaji-

šťující podporu a vzdělání 

pečujícím osobám na Ky-

jovsku. Také projekt venkovní 

učebny přírodních věd ZŠ s 

amfiteátrem ve svahu a něko-

lika naučnými prvky ve 

Vacenovicích, nebo vybudo-

vání komunitního centra ve 

Vlkoši či Želeticích.  

Svou činností jsme v tomto 

roce rozdělili přes 35 mil. Kč.  

K vyhlášeným výzvám jsme 

uspořádali 14 informačních 

seminářů pro potenciální žada-

tele. Máme za sebou první 

zdárně schválenou změnu stra-

tegie a nepolevili jsme ani 

v animační činnosti. I nadále 

jsme přibližně 13 organizacím 

působícím v oblasti vzdělávání 

pomáhali s realizací projektů v 

šablonových výzvách Minister-

stva školství mládeže a tělo-

výchovy. Jednalo se o různé 

druhy konzultací, od společné 

sepsání žádosti, sepsání moni-

torovacích zpráv, kdy jezdíme 

přímo do organizace nebo 

operativní emailové konzultace 

při realizaci projektu. Díky této 

činnosti mohou realizovat svoje 

projekty školy ve Vlkoši, 

Kostelci, Strážovicích, Ježově, 

školka v Mouchnicích, ZUŠ ve 

Vracově a další. 
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Mimo tyto aktivity jsme se 

zaměřili i na propagaci naší 

oprganizace. Připravili jsme 4 

exkurze za příklady dobré 

praxe z území MAS po pod-

pořených projektech. Dojeli se 

za námi podívat ze Slovenska z 

Vidiecké organizácie pre ko-

munitné aktivity nebo i ze 

Stolových hor či Pošumaví. 

Starostům jsme zprostředkovali 

schůzku s organizací Czech 

Invest za účelem získání 

prostředků na brownfields 

v obcích. Pokračovali jsme 

v sérii seminářů Klimageen 

zaměřené na správnou výsadbu 

stromů. Vedli jsme debatu ke 

zbudování nové školy 

v obci Kostelec. Podíleli jsme 

se na zpracování programu 

rozvoje sportu ve Městě Vracov 

a k této příležitosti uspořádali 2 

setkání se sportovci, kdy jsme 

zjišťovali jejich potřeby. 

Vymysleli jsme doprovodný 

program pro soutěž Zlatá 

včelka ve Vacenovicích. 

Pomohli jsme vzniknout 1 nové 

neziskové organizaci v Kyjově 

a dalším 2 se změnami stanov. 

Uspořádali jsme několik 

setkání neziskových organizací 

za účelem informování orga-

nizací o možnostech finan-

cování jejich činnosti a 

zapojení se do společného 

projektu na podporu nefor-

málního vzdělávání dětí a 

mládeže, který jsme následně 

sepsali a zažádali o dotaci. 

Se členy MAS se nám povedlo 

projednat a zpracovat území 

Střednědobou evaluaci stra-

tegie, kterou nám ministerstvo 

schválilo bez výhrad. Vzdě-

lávali jsme se například 

v oblastech chytrého venkova, 

získávání informací k Novému 

programovému období EU 

apod. Hanka se stala místo-

předsedkyní Krajské sítě 

Místních akčních skupin Jiho-

moravského kraje. Díky tomu 

jsme se stali také spolu-

pořadateli Dne MAS na 

Jihomoravském kraji, či setkání 

MAS JMK ve Křtinách za 

účelem sdílení zkušeností a 

informací pro nové programové 

období. 

Pro příští rok plánujeme v této 

zatěžkávací zkoušce nepolevit, 

ale naopak doufáme, že by se 

nám v plánovaných výzvách 

mohlo podařit vyčerpat vše-

chny možné prostředky z EU. 

Díky tomu bychom se mohli 

vrhnout na přípravu nového 

programového období.  

T. Kolařík,  

manažer CLLD 
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PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH 

PROJEKTŮ 

IROP: 

Venkovní učebna přírodních 

věd v ZŠ Vacenovice, dotace 

784 858,17 Kč 

ZŠ Vacenovice se již nějakou 

dobu zabývala myšlenkou 

zvýšení kvality vzdělávání 

žáků ZŠ v přírodovědných 

předmětech a v environmen-

tální výchově.  

Za tímto účelem podala na 

MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu žádost o dotaci. 

Projekt řeší úpravu školního 

dvora v ZŠ Vacenovice na 

venkovní učebnu přírodních 

věd s amfiteátrem ve svahu a 

několika naučnými prvky jako 

jsou např. naučné tabule, 

interaktivní maketa stromu, 

dendrofon apod. Vznikne 

netradiční třída pro děti, kde 

může probíhat výuka ve 

venkovním prostředí názorněji, 

než v běžné třídě. Dětem se 

díky výuce ve venkovním 

prostředí posílí vazby k přírodě 

a ke krajině. ZŠ Vacenovice 

bude spolupracovat se ZŠ a MŠ 

Ratíškovice na tvorbě enviro-

nmentálního programu s 

názvem „Ekosystémy našeho 

regionu“. Venkovní učebnu v 

ZŠ Vacenovice budou moci 

využívat pro své mimoškolní 

aktivity i místní spolky a 

uskupení jako například Vče-

lařský klub mladých Vace-

novice, Myslivecký kroužek 

„Sojky“, Dětský klub při ZŠ 

Vacenovice či Školní družina 

při ZŠ Vacenovice.   

OPZ:  

Farma krok, sociální podnik, 

s.r.o., dotace: 1 699 677 Kč 

Organizace KROK Kyjov z. ú. 

na Kyjovsku dlouhodobě 

pracuje s komunitou závislých 

osob a poskytuje rodinnou 

terapii. Již nějakou dobu 

uvažovala o založení vlastního 

sociálního podniku, který by 

vytvořil další most pro klienty 

k běžnému životu. Díky 

podpořenému projektu z MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

došlo ke zřízení integračního 

sociálního podniku v roce 2019 

zaměřujícímu se na ekolo-

gickou revitalizaci krajiny. 

Projekt reaguje na problém 

osob s nedokončeným vzdě-

láním, chybějícími pracovními 

zkušenostmi a praxí. Osoby bez 

stabilního příjmu nemají šanci 

získat bydlení, splatit dluhy, 

často opět končí na Úřadě 

práce. U vysokého procenta 

klientů po léčbě závislostí, 

dochází opakovaně ke změnám 

zaměstnání. K tomu se váže 

riziko návratu k rizikovému 

chování, návratu k alkoholu, 

drogám a gamblingu. Navíc, 

poměrně často jsou tyto osoby 

vyučeny v rizikových profesích 

např. v oboru kuchař - číšník a 

je pro ně bezpečnější změnit 

profesi. A právě na tyto 

problémy projekt reaguje. 

Cílem sociálního podniku je 

zaměstnání těchto osob za 

účelem získání pracovních 

dovedností a praxe potřebné k 

nalezení a udržení přiměřeného 

zaměstnání a kvality života. V 

rámci projektu budou 

vytvořena pracovní místa, 

jejichž náplní bude kosení luk, 

spásání území, péče související 

se stádem ovcí a koz. Dále 

budou pomáhat s vyřezávání a 

kácení dřevin, zpracováním 

dřeva k dalšímu použíti,  

opravou a údržbou nástrojů a 

drobnou výrobou. Zaměření na 

zvířata a ochranu přírody má 

významný přesah. Zvíře 

nepočká, péče o zvířata učí 

zodpovědnosti, péče o přírodu 

učí zodpovědnosti za 

rozhodnutí do budoucna. 

Současně je významné, že tito 

lidé se starají o ohroženou 

krajinu a dělají smysluplnou 

práci pro nás všechny. Vybraní 

zaměstnanci projdou 

zaškolením potřebným pro 

výkon dané pozice a 

vzdělávacími kurzy, které 

pomohou k rozvoji jejich 

schopností a rozvoji jejich 

práce. V průběhu realizace 

projektu bude pro všechny 

zaměstnance průběžná 

podpora, jak odborná 

(konzultace, kurzy, stáže), tak 

psychosociální (např. intervize, 

koučink). Organizace bude při 

projektu spolupracovat např. 

s partnery AGRO Žádovice 

s.r.o. staráním se o cca 12 ha 

starých zanedbaných sadů či 

Svazkem obcí Mikroregion 

Podchřibí, na rozsáhlých 

pracích pro obce daného 

regionu (Ježov, Kelčany, 

Labuty, Skalka, Vřesovice, 

Žádovice).  
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PRV: 

Tradiční výšivka, dotace: 

41 262 Kč 

Paní Sedlářová žije v obci 

Skoronice na Kyjovsku. Před 

podáním žádosti o dotaci bylo 

vyšívání pouze jejím koníčkem 

a nahodilým příjmem. Výšivku 

prováděla pouze ručně a pouze 

na krojové součásti. Výšivky 

představují určitou ozdobu 

oblečení, která může zásadně 

měnit jeho charakter. Mnohdy 

výšivkou vyjadřujeme náš styl 

nebo náležitost k nějaké 

skupině - sportovnímu klubu, 

zájmovému uskupení nebo jen 

jednoduše chceme ozvláštnit 

oblečení. Výšivky se hodí na 

košile, ručníky, čepice, trička, 

mikiny, ponožky apod. Z 

jednoduchého jednobarevného 

trička dokážete díky kvalitní 

výšivce udělat exkluzivní 

tričko. Díky dotaci si paní 

Sedlářová mohla pořídit 

poloprůmyslový vyšívací stroj 

s příslušenstvím a softwarem, 

díky kterému se rozšířili 

možnosti výrobků a zkvalitnila 

se výroba. Byla zavedena nová 

služba: vyšívání tradiční 

výšivky na oděvy, ložní 

povlečení i záclony. V rámci 

projektu paní Sedlářová 

uskutečnila také několik 

výukových hodin tradiční 

výšivky pro místní základní a 

mateřské školy. V současné 

době má paní Sedlářová takové 

množství zakázek, že opustila 

svoji původní profesi a naplno 

se věnuje jejímu koníčku – 

vyšívání, který se stal i její 

obživou. 

 Umění práce se dřevem v 

Les Parku Vřesovice, dotace: 

445 482 Kč 

Žadatelka je provozovatelkou 

Les Parku Vřesovice. To je 

rekreační zařízení poskytující 

ubytovací a stravovací služby, 

ale i další doprovodné aktivity. 

Nachází se na jižním svahu 

pohoří Chřiby u vstupu do lesů, 

což je ideální poloha pro 

realizaci rozmanitých aktivit. 

Proto je toto místo oblíbené 

pěšími turisty, cykloturisty, 

houbaři a sportovně 

zaměřenými lidmi obecně. Les 

Park pro ně nabízí zázemí s 

půjčovnou potřebného vybave-

ní a místo pro odpočinek a 

relaxaci v příjemném prostředí. 

Les Park své služby stále 

rozšiřuje a vylepšuje. Práce se 

dřevem a výroba produktů ze 

dřeva je také jednou z činností, 

na kterou je Les Park zaměřen. 

Vyráběny jsou drobné 

předměty jako sošky, vázy či 

turistické hole a totemy. Svůj 

provoz výroby dřevěných 

produktů chtěla však firma 

výrazně rozšířit, vyrábět 

netradiční předměty a produkty 

využitelné pro nejrůznější 

účely. Jedná se např. o 

kuchyňská prkýnka na způsob 

intarzie, větší dřevěné produkty 

jako stoly, židle, sedačky, 

předměty pro naučné stezky pro 

děti a především originální 

reklamní označníky vyrobené 

propojením masivního dřeva s 

elektronickými interaktivními 

systémy. Tyto produkty 

využívá firma jak pro 

zdokonalování prostředí Les 

Parku, tak pro prodej 

budovatelům dalších míst 

spjatých s přírodou.  Aby tyto 

výrobky byla firma schopna 

vyprodukovat, potřebovala k 

tomu patřičné vybavení 

objektu. Jen díky tomu dokáže 

z prvotního kmene vytvořit 

jedinečné a detailně 

propracované dílo, které je 

ozdobou každého místa, kde 

bude umístěno. 

Nejvýznamnějším výrobkem 

budou reklamní označníky. 

Jedná se o masivní kus dřevěné 

desky, do které je za pomocí 

dlabačky vyryt např. nápis, 

který má označovat místo, kde 

se právě nachází, nebo se může 

jednat o jiné různé tvary. Do 

vyrytých tvarů se vloží led 

diody, které se následně 

zakrytují plastovými krytkami 

vytištěnými na 3D tiskárně. 

Nápis tak ve tmě svítí a dodává 

předmětu originalitu. Provoz a 

výroba Les Artu (práce se 

dřevem) probíhá v  centru obce 

Vřesovice, kde je připraveno 

zázemí s několika místnostmi 

pro dílny, 3D tisk či zpracování 

dřeva na pile, kryté parkování, 

kancelář a showroom výrobků. 

V rámci projektu byla 

vytvořena 2 pracovní místa. 

Součástí projektu byla 

spolupráce žadatele s místní 

mateřskou školou. Děti mohly 

využít nových výrobků k 

rozšíření kreativních a 

vzdělávacích možností v blízké 

lokalitě a rozšířit své znalosti o 

lese a přírodě. Dále spolupráce 

se společností Hybrid Studio 

s.r.o. v rámci tvorby ori-

ginálních designových vý-

robků. Partnerem projektu bylo 

také Sdružení přátel hradiska 

sv. Klimenta při spolupráci na 

vytvoření nových originálních 

prvků pro vizibilitu 

historických tras. 
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MÍSTNÍ AKČNÍ 

PLÁN 
Projekt Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání (MAP) 

úspěšně pokračuje ve své 

realizaci. Pracovní skupiny se 

pravidelně scházejí, kromě 

aktualizace strategického doku-

mentu zaměřeného na vzdě-

lávání v regionu Kyjovska se 

jejich pozornost zaměřovala 

také na sestavení dotazníku, 

který by nám napomohl zjistit 

potřeby jednotlivých škol. Po 

zjištění těchto informací pak 

můžeme lépe stanovovat a 

plánovat aktivity zaměřené 

přímo na problémy škol.  

Opět se samozřejmě naše 

pozornost zaměřila také na 

žáky našich škol, a to hned 

dvěma velkými akcemi – 

Konference Žákovských 

parlamentů a Veletrh středních 

škol Kyjovského Slovácka. 

Obě akce byly velmi úspěšné, 

obě byly opět inovovány tak, 

abychom neustále získávali 

zájem našich dětí, potažmo 

učitelů o tyto akce. V rámci 

parlamentů jsme vyhlásili 

soutěž, kdy mezi sebou 

jednotlivé parlamenty soutěžily 

se svými projekty. Do komise, 

která hodnotila jednotlivé 

projekty, se nám podařilo 

zapojit zástupce Města Kyjova 

a také zástupce firmy Ve-

tropack Moravia Glass.   

Veletrh středních škol byl 

tentokrát postaven na hře, kdy 

všichni účastníci museli projít 

všechna stanoviště 

zúčastněných středních škol a 

splnit stanovené úkoly. Tak 

jsme nepřímo dětem zpro-

středkovali co nejvíce in-

formací o dané škole, nabí-

zených oborech a v konečném 

důsledku o samotné práci, 

kterou by vykonávaly po 

vystudování dané školy. 

K tématu práce, manuální 

zručnosti, jsme se také dostali 

v rámci semináře věnovanému 

zřízení technických dílen 

v našich školkách. Učitelkám 

bylo představeno, jakým 

způsobem mohou s dětmi 

pracovat s tzv. ostrým nářadím, 

jak propojit výrobu nějakého 

výrobku s dalšími souvislostmi 

a mnoho dalších zajímavých 

informací. Některé naše školky 

jsou nyní již vybaveny kufrem 

s nářadím (šroubováky, pilka, 

aku vrtačky, brusný papír atd.) 

a také pracovním stolem. 

V dalším období jim budeme 

pomáhat v rozjezdu práce 

s dětmi s nářadím. Na tomto 

úkolu budeme spolupracovat 

s Ing. Michele, jedním se 

zakladatelů Technických 

školek. 

Podpora vzdělávání je také 

úzce spjata se zdravým 

stravováním v našich školních 

jídelnách. I tomu se snažíme 

pomoci. V listopadu se konala 

druhá konference zaměřena na 

toto téma a tentokrát to nebylo 

jen povídání, ale také 

ochutnávka zdravých pokrmů, 

které připravily kuchařky ze 

školní jídelny v Čejkovicích a 

pomazánky na svačinky 

kuchařky z kuchyně v ZŠ 

Uhřice. Byla to akce velmi 

úspěšná, určitě budeme plá-

novat další aktivity zaměřené 

na zdravé školní stravování. 

V souvislosti s tímto tématem 

se také zaměříme na rodiče a 

děti. 

Kromě těchto aktivit se konalo 

také několik setkání s ředi-

teli/ředitelkami škol, se 

starosty, kde jsme jim 

představovali aktuální dění 

v MAPu.  

V roce následujícím budeme 

pokračovat v těchto aktivitách a 

přibude ještě spousta dalších.  

Sledujte tedy naše facebookové 

stránky: Vzdělávání - v 

pohybu, kde se včas o všem 

dozvíte. 

Poslední akcí roku 2019 byl 

Advent s Kyjovským Slová- 

ckem, kde jsme v rámci 

tvořivých dílniček pro děti 

představovali rodičům právě již 

zmíněné Technické školky.  

T. Čičáková 

Manažerka MAP II. – 

Vzdělávání v pohybu 
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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 stali 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 2020 

 

Integrovaný regionální operační program 

 10. Výzva – vzdělávání (ZŠ, SŠ) 

 

Operační program Zaměstnanost 

  13. Výzva – fakultativní sociální služby 

 

Program rozvoje venkova 

 5. Výzva – obec - místo pro občany (kulturní a spolková zařízení, knihovny, stezky, muzea a 

expozice); vzdělávání a získávání dovedností z oblastí PRV; Zakládání a rozvoj malých a 

mikropodniků; Rozvoj venkovské turistiky 
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OSLAVILI JSME 15 LET OFICIÁLNÍHO FUNGOVÁNÍ 
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CO SE V OBCI POVEDLO, 

PANE STAROSTO? 

Karlín 

U nás, malebné to vesničce s 203 obyvateli, se 

toho asi povedlo. Ono se řekne malá obec, ale dnes 

abyste byl nejlépe právníkem, stavařem, 

projektantem, no prostě člověkem mnoha profesí, 

pokud jste zvolen do funkce starosty. Ale když 

máte štěstí na zastupitelstvo, které je vždy za jedno 

a také občany, co dokážou přiložit ruku k dílu, 

kdykoliv je zapotřebí, máte částečně vyhráno. 

Náš rozpočet není velký a tak k realizaci 

projektových záměrů hledáme vhodné dotační 

tituly. Za podpory, především Jihomoravského 

kraje a vlastních prostředků, jsme zcela 

zrekonstruovali Švehlův (kulturní) dům. 

Předchozí vedení opravilo střechu včetně nové 

elektroinstalace a osvětlení. My jsme pak 

pokračovali výměnou všech oken a dveří. Také 

musel být vybudován zcela nový únikový východ 

včetně schodiště, sociálního zařízení a kuchyňky. 

V dalších letech přišlo na řadu nové topení, oprava 

parket, výmalba, nové židle a stoly, nová fasáda a 

přilehlé parkoviště. Vytvořením příjemného 

prostředí se stal dům hojně využíván místními 

občany k různým kulturním, společenským a 

životním událostem a stal se také místem setkávání 

všech věkových kategorií - takovým komunitním 

centrem. Děti zde mají svůj hrací koutek 

s kobercem a hračkami, a když se chystá jakákoliv 

obecní kulturní akce, pustíme dětem přes projektor 

na plátno pohádku nebo film a ty starší se postarají. 

Rodiče pak mohou v klidu připravovat vše 

potřebné. Nejoblíbenější se stala videa pořízená 

z různých obecních událostí, zvláště pak z 

tradičních krojovaných hodů. Tato bezesporu 

největší krásná tradice plná folklóru, písní, tanců a 

pohostinných lidí, má vždy neopakovatelné 

kouzlo. Zde se nejvíce projevuje venkovská 

pospolitost, sounáležitost a úcta k lidovým 

tradicím, kterou předáváme hlavně těm 

nejmladším generacím k obohacení vlastního 

života. 

Děti jsou naše budoucnost a proto vybudovat nebo 

vymyslet pro ně něco nového je vždy odměněno 

upřímnou radostí a úsměvem. Už při narození 

každého dítěte byla zavedena tradice dát před dům 

čápa, který drží v zobáku miminko a na krku má 

cedulku se jménem dítěte, váhou a datem narození. 

V letošním roce jsme dětem svépomocí 

s maminkami, jako novou pohybovou aktivitu, 

nakreslili na chodník opičí dráhu. Ten se nachází 

v rozsáhlém parku, který je dominantou a 

chloubou naší obce. Byl také vybaven novým 

mobiliářem, altánem a dětským hřištěm, které se 

v letošním roce dočkalo částečné rekonstrukce a 

doplnění o nové herní prvky pro ty nejmenší. 

Veřejně přístupná zeleň v zastavěném území obce 

a hřbitova prošla rozsáhlou revitalizací, při které 

bylo pokáceno 21 neperspektivních stromů a 10 

keřů. S ohledem na klimatické podmínky bylo 

zasazeno 42 nových stromů, 1140 keřů a 

v záhonech vysazeno 150 trvalek a 220 cibulovin. 

Tato akce byla finančně podpořena z OPŽP. A aby 

nám to naše království ještě více rozkvetlo, bylo 

svépomocí za přispění místních občanů vysazeno 

ještě 150 keřů okrasných růží. Nezapomínáme ani 

na zeleň v intravilánu obce, ze které se můžeme 

těšit díky ukončeným pozemkovým úpravám, 

jakožto i na opravené polní cesty, zatravněné 

průlehy a biokoridory. V letošním roce byl 

zpracován projekt a podána žádost o dotaci 

z OPŽP na výsadbu dvou posledních lokálních 

biokoridorů. Celkem je k výsadbě krajinných 

prvků navrženo 2080 dřevin, z toho 1520 stromů a 

560 keřů. 

Životní prostředí nám není lhostejné, proto 

připravujeme projekt pro žádost o dotaci z OPŽP -  

předcházení vzniku biologicky rozložitelného 

odpadu, jehož cílem je zavedení efektivního 

systému odděleného sběru BRKO na území obce a 

jeho následné využití pro domácí kompostování. 

Za tímto účelem bude pořízeno 100 ks kompostérů 

o objemu 1100 litrů. Tak jako v okolních obcích i 

u nás bojujeme s nedostatkem vody. Proto 

v příštím roce připravíme projekt na pořízení 

akumulačních nádrží na zachytávání srážkových 

vod k jejich opětovnému využití na zálivku. 
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Zmínit se musím i o obecním úřadu. Ten i místní 

knihovna sídlí v budově bývalé základní školy 

postavené v roce 1910. Letos jsme byli úspěšní 

v žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na 

automatizovaný knihovní systém Clavius REKS. 

Automatizace knihovny přinese vyšší komfort 

jejím uživatelům, což se jistě projeví i zvýšeným 

zájmem čtenářů o její služby. Kancelář, archiv a 

zasedací místnost OÚ prošla kompletní opravou 

stejně jako přilehlá kaple sv. Karla Boromejského, 

která je rovněž majetkem obce. Zde nás ještě po 

podřezání vlhkého zdiva, výměny oken a dveří, 

nové elektroinstalace, topení a výmalby čeká 

oprava fasády. 

Ještě mnoho nám toho zbývá, co je třeba v obci 

opravit, vybudovat či zlepšit ale kde je vůle, tam je 

i cesta. 

D. Krpalová,  

starostka obce 
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CO SE V MASCE UDÁLO 

Kyjovské Slovácko učí žáky projektové 

myšlení 

Na konci března se sešli zástupci 8 žákovských 

parlamentů z Kyjovska ve Svatobořicích-

Mistříně na jejich již druhé konferenci. 

Tentokrát parlamenty mezi sebou soutěžily o 

balík peněz. 

Úkol na celý den byl jasný. Naučit se, jak se píše 

projekt, vymyslet zajímavý projekt, napsat žádost 

o dotaci a projekt odprezentovat odborné porotě. 

Tato již druhá konference proběhla v rámci 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

který na území Kyjovska realizujeme a jehož cílem 

je mimo jiné i podpora žáků a jejich práce. 

Při obhajobě projektů šlo o hodně! Ve hře bylo 

celkem 50 000 Kč a věcné ceny. Mezi projekty se 

objevil například nápad na zakoupení deskových 

her do školy, výroba nábytku z palet, výlet 

s rodiči, Teribear běh v Šardicích a další. 

Odborná porota nakonec částku ještě o 10 000 Kč 

navýšila a rozdělila mezi všechny parlamenty 

celkem 60 000 Kč. Žáci se mohou těšit na realizaci 

svých prvních projektů podpořených z dotace. 

Některým parlamentům se práce na projektech 

zalíbila natolik, že se v letošním roce zúčastnily i 

grantového programu Malé věci kolem nás.  

M. Urbancová,  

manažer junior 
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Exkurze Posázaví 

Centrum společných služeb zorganizovalo na 

konci dubna pro zástupce obcí DSO 

Severovýchod exkurzi do úspěšně fungujícího 

regionu Posázaví.  

Během dvou dnů mohlo 16 starostů a manažerů 

DSO Severovýchod navštívit několik zajímavých 

míst této tradiční turistické oblasti jižně od Prahy 

a přitom načerpat spoustu inspirace a příkladů 

dobré praxe, jež mohou využít pro další rozvoj 

svých obcí a mikroregionů. 

Posázaví nabízí spojení krásné přírody, 

historických památek či aktivního odpočinku v 

okolí řeky Sázavy. Na úvod našeho putování jsme 

zavítali na hrad Český Šternberk a dověděli se o 

historii šlechtického rodu Šternberků. Hrad vlastní 

a dodnes na něm i bydlí hrabě Zdeněk Šternberk. 

Po úvodním historickém okénku nás hostitelé 

provedli několika obcemi, ve kterých se 

prezentovali se svými úspěšnými projekty 

zajišťujícími neustálý rozvoj oblasti. Shlédli jsme 

výstavbu biotopu, inspirovali se originální stavbou 

mateřské školky, vyšplhali jsme na ještě 

originálnější rozhlednu ve tvaru špulky a nakonec 

jsme obdivovali vybavení a provoz kompostárny a 

technického dvora, které společně provozuje 

svazek několika obcí. Den byl zakončen v Týnci 

nad Sázavou příjemným posezením se zástupci 

města při neformálním setkání a sklence 

moravského vína. 

Po náročném dni jsme poznávací okruh zakončili 

symbolicky na zámku Jemniště, sídle dalšího pána 

z rodu Šternberků Jiřího, syna majitele hradu 

Český Šternberk Zdeňka Šternberka. Druhý den 

exkurze se tak nesl v duchu poklidné prohlídky 

zámku a přilehlého anglického parku. Závěr 

zájezdu zakončený obědem v zámecké restauraci a 

setkáním se zámeckým pánem a starosty okolních 

obcí nemohl být inspirativnější. Předávání 

zkušeností zástupců místních samospráv bude 

moci díky získaným kontaktům a vazbám 

pokračovat i nadále, a příště třeba u nás. 

P. Smetka 
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Malé věci kolem nás 3 

Na tento počin jsme velmi pyšní. Povedlo se 

nám společně s firmou Vetropack Moravia 

Glass vytvořit grantový program, který 

podporuje drobné projekty v regionu.  

V roce 2019 bylo přihlášeno 18 projektů. Z nich 

zaměstnanci skláren vybrali 10 postupujících. 

Následovala pak prezentace projektů a tříčlenná 

porota vybrala 6 vítězných. Rozhodování to 

nebylo vůbec jednoduché. Všechny projekty byly 

zajímavé, jejich protagonisté jsou většinou 

dobrovolníci a ve svém volném čase jsou ochotni 

dělat něco navíc pro přírodu či místní komunitu.  

Třetí ročník grantového programu Malé věci 

kolem nás je definitivně uzavřen. Šeky v celkové 

hodnotě 60 000 Kč byly předány a teď už vzhůru 

do realizace projektů. A jakých? 

 

- Mladí hasiči z Násedlovic si pořídí nové hadice. 

- Dětský lesní klub Petrklíč bude sbírat dešťovou 

vodu. 

- Skauti pomocí nových navigací budou poznávat 

region. 

- Školní keramika v Uhřicích bude mít nové 

vybavení. 

- O hrnčířský kruh se rozšíří i keramika v 

Želeticích. 

- V Kostelci bude obnovena a osázena polní cesta. 

 

GRATULUJEME a těšíme se na další podpořené 

projekty v roce 2020! 

LeaderFest 2019 

Třídenní maraton plný inspirace, přednášek a 

sdílení zkušeností MASek z celé republiky se 

konal v Ústeckém kraji ve městě chmele a piva, 

v Žatci. 

A tak jsme se na LeaderFest vydali, po dvouleté 

pauze, opět jako tým. Ve volném čase mimo 

odborný program jsme rozvíjeli týmového ducha. 

Kolegyně Ester si pro nás připravila perfektní hru 

na náměstí, při které jsme poznávali i historii 

tohoto velmi hezkého a zajímavého města.  

Teď už ale k odbornému programu. Manažerka 

projektu MAP si z LeaderFestu odváží inspiraci 

z ostatních krajů. Zaujal ji například sdílený rodilí 

mluvčí pro výuku cizího jazyka.  

Naše manažerka Hanka zase přispěla do 

odborného programu prezentací na téma 

filantropie. Ostatní MASky seznámila s tím, jak se 

nám podařila navázat spolupráci s firmou 

Vetropack Moravia Glass či jak se do dění 

v regionu zapojují malý podnikatelé.  
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Den MAS JMK 

Ve čtvrtek 16. května proběhl na půdě 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, po 

tříleté odmlce, Den MAS.  

Zástupcům kraje se tak prezentovalo patnáct 

jihomoravských místních akčních skupin a jedna 

hostující. Setkání moderovala naše předsedkyně. 

Cílem setkání bylo nejen vzájemné obohacení a 

inspirace, ale hlavně ukázat představitelům 

Jihomoravského kraje co všechno MASky pro svůj 

region a pro kraj dělají a kolik peněz jsme 

společnými silami do kraje přinesli. Jen za 

programovací období 2014 – 2020 se jedná o 

částku 14 miliard korun.  

Každá Místní akční skupina se představila pomocí 

krátké prezentace, ve které se snažila vypíchnout 

vždy to nejzajímavější ze své činnosti. V průběhu 

celého dopoledne byly ke zhlédnutí i stánky 

s regionálními produkty a zajímavostmi 

z jednotlivých MASek.   

Další část programu se také věnovala zajímavým a 

aktuálním tématům týkajících se místních akčních 

skupin. 

Celá akce byla velmi inspirativní a panovala zde 

přátelská atmosféra.  

M. Urbancová 

 

 

Na kole dětem 

Dětem po onkologické léčbě poputuje 

z Kyjovska více než 80 000 Kč 

Za parného sobotního dne se padesátka sportovců 

i „svátečních“ cyklistů zapojila do charitativního, 

48 kilometrů dlouhého, cyklovýletu s názvem Na 

kole dětem jižní Moravou. Výtěžek poputuje na 

podporu rekondičních pobytů dětí po onkologické 

léčbě.  

Akce se účastnily i celé rodiny. Největší obdiv 

mají samozřejmě děti, které trasu také hravě 

zvládly.  

V průběhu cyklojízdy panovala přátelská 

atmosféra a cyklisté poznávali nejen obce, ale i 

krásnou krajinu Kyjovska.  

O prázdné žaludky se připraveným obědem 

v podobě opékání špekáčků, gyrosu a dalších 

dobrot postarala paní starostka z Násedlovic. 

Drobné občerstvení bylo připraveno i v obcích 

Hovorany, Karlín a samozřejmě v cíli, v Kyjově.  

„V letošním již 3. ročníku akci podpořily obce 

Kyjovského Slovácka celkovou částkou 82 000 

Kč“, sdělil patron akce Josef Zimovčák.   

Poděkování patří také hlavním organizátorům celé 

akce, a to jsou starostové obce Hýsly a Kelčany, za 

podpory Kyjovského Slovácka v pohybu.  

Už teď se na všechny těšíme v příštím 4. ročníku! 

M. Urbancová 
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Výstava „17. listopad, aneb naše 

demokracie a naše listopady“  

Ve čtvrtek 5. září 2019 se v Radniční galerii 

v Kyjově konala vernisáž výstavy k listopa-

dovým událostem nejen v roce 1989. 

Expozice, které dominovaly figuríny revoluční 

studentky a studenta, dále také figurína příslušníka 

zlověstného Pohotovostního pluku Veřejné 

bezpečnosti v plné zbroji se štítem a dlouhým 

bílým pendrekem a pochůzkáře Veřejné 

bezpečnosti, vše z listopadu 1989, upozornila na 

časové milníky 101 letého boje o demokracii 

v naší vlasti a jejich souvislosti – na roky 1918, 

1939, 1969 a 1989.  

Každý rok byl uveden krátkým shrnujícím textem 

s mozaikou kopií odborných textů, dokumentů, 

propagačních plakátů, letáků a dobových 

fotografií. Nechyběly ani modely železné opony a 

symbolické „Havlovy varhany“.    

L. Konečný,  

externí spolupracovník 

 

 

Slovácký rok v Kyjově 

Již po dvacáté proběhl v Kyjově čtyřdenní 

nejstarší folklorní festival Slovácký rok. Ten se 

koná vždy jednou za čtyři roky. „Prožijte noc 

z pátka na neděli“ bylo motto folklorního veselí. 

Jako již tradičně jsme se zapojili do nedělního 

programu. Skoronická jízda králů se při své 

obchůzce významných míst a institucí v Kyjově 

zastavila i před vraty našich kanceláří.  

 

 

Studijní cesta do Švédska 

Třídenní studijní pobyt se uskutečnil ve švédském 

Norrköpingu, což je město v Östergötlandu na 

východním pobřeží Švédska asi 160 km jižně od 

hlavního města Stockholm. Jeho poloha při ústí  

řeky Motala ström do zátoky Baltského moře mu 

předurčila prudký průmyslový rozvoj, přičemž 

nejvýznamnějším odvětvím byl textilní průmysl. 

Jedná se o architektonicky zajímavé město, kde 

kromě nekompromisní čistoty a všudypřítomné 

zeleně jsme se setkali i se vstřícností a 

pohostinností místních lidí. Velkou roli zde hraje 

také umění ve všech jeho formách. Předmětem 

našeho studia byla interpretace místního 

kulturního umění v muzeích, kterých je zde 

bezpočet. 

A. Čarková 
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Veletrh středních škol            

Kyjovského Slovácka 

„Kam po základce?“ Pětistovka žáků sedmých 

až devátých tříd se přišla inspirovat na Veletrh 

středních škol Kyjovského Slovácka 

Kyjovské Slovácko v pohybu ve spolupráci se 

středními školami z Kyjovska připravilo již potřetí 

praktickou přehlídku více jak čtyřicítky učebních 

a studijních oborů. Areál kulturního střediska 

v Kyjově se tak jednu zářijovou středu stal 

místem, kde si žáci zkoušeli nejrůznější profese. 

Letošní novinkou byla úniková hra, jejíž součástí 

byly otázky a úkoly týkající se jednotlivých 

povolání. U chlapců bezpochyby nejvíce bodovaly 

technické obory jako svářeč, autotronik, pokrývač 

či práce na CNC stroji. Dívky si se zájmem 

zkoušely odběr krve, měření tlaku, práci 

s barmanským šejkrem, modelaci z marcipánu, ale 

i výměnu kola automobilu. 

O doprovodný program se postaralo nejen Úžasné 

divadlo fyziky. Pomocí hlasovacích lístečků jsme 

žáky zapojili do našeho malého výzkumu o tom, 

jak si střední školu vybírají. Kreativci se mohli 

realizovat při tvorbě nástěnky budoucnosti.  

Heslem této akce je – naše děti do našich škol. Tím 

se dostáváme k odpovědi na otázku, proč se na 

akci prezentuje tak málo škol. Nejedná se o 

náborovou akci. Veletrhem chceme u žáků vzbudit 

zájem i o řemeslo a také ukázat, že i naše školy 

mají co nabídnout. Proto jsme zvolili praktickou 

formu ukázek oborů. Žáci si mohou přímo na akci 

vyzkoušet práci záchranáře, pokrývání střechy, 

svařování a spoustu dalších činností. Akci se nám 

podařilo uspořádat díky finančním prostředkům 

z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

II., který na ORP Kyjov realizujeme. 

M. Urbancová 
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Osobnost NNO JMK 2019 

2. místo v anketě Osobnost neziskového 

sektoru pro Jihomoravský kraj 

v letošním roce patří panu Vladimíru 

Výletovi z Kyjova. 

Vladimír Výleta je zakladatelem humanitární 

organizace Omega Plus a už více jak 20 let se 

věnuje pomoci druhým. Stejně jako prstů na ruce 

i činností občanského sdružení je celkem pět. 

Omega Plus spolupracuje s nadací pro 

transplantaci kostní dřeně, sbírá kola pro Afriku, 

půjčuje kompenzační pomůcky, sbírá oblečení 

pro sociálně slabé a „chloubou“ organizace je 

ruční pletení obvazů pro malomocné v Africe a 

Indii. V roce 2016 vyexpedovalo občanské 

sdružení Omega Plus 35 000 kusů obvazů do 

těchto postižených oblastí. Na ručním pletení 

obvazů se podílí 850 seniorek z celé České 

republiky, z Kyjovska je to necelá čtyřicítka 

seniorek.  Výroba jednoho obvazu o délce zhruba 

1,5 m trvá pletařce 8 hodin. Všechny pletařky i 

pan Výleta tuto práci dělají bez nároku na 

finanční odměnu. Pan Výleta je iniciátorem a 

koordinátorem všech aktivit sdružení. Sám vozí 

balíky na poštu, shání peníze na financování 

nákladů na materiál i poštu. To si myslím, že je 

velmi obdivuhodné. Všichni zúčastnění dělají 

tuto práci s láskou a s vědomím, že jejich práce 

má smysl.  

Kromě toho se pan Výleta aktivně účastní 

různých společenských a kulturních akcí, kde 

přispívá svými nápady a přímou účastí. Např. při 

oslavách výročí Generála Jana Sergeje Ingra ve 

Vlkoši, vystupoval v dobové uniformě jako 

prezident Beneš. Touto nominací vzdáváme panu 

Výletovi hold a chceme celému týmu Omegy 

Plus ukázat, že v tom nejsou sami.   

Díky naší nominaci se pan Výleta v roce 2017 

stal Dobrovolníkem roku na Kyjovsku. 

M. Urbancová 

Sbírka Paměti národa – den válečných 

veteránů 

V letošním roce jsme se již podruhé zapojili do 

celorepublikové veřejné sbírky Paměti 

národa. Výtěžek bude použit na natáčení 

medailonků s válečnými veterány o jejich 

mnohdy velmi těžkých osudech. 

Zájem o vlčí máky byl přímo v Den válečných 

veteránů, tedy 11. 11. opravdu velký. Nestihli 

jsme na náměstí ani pořádně vymrznout a už bylo 

vyprodáno.  

Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.  
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Advent s Kyjovským Slováckem  

V první polovině prosince jsme uspořádali 

akci Advent s projektem Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání. Vánoční nálada zde 

dýchla na každého návštěvníka. A že se jich 

v prostorách kanceláří vystřídalo v průběhu 

akce více než 100.  

V úterý 10. 12. se prostor našich obyčejných 

kanceláří na jedno odpoledne proměnil 

v neobyčejné tvořivé dílničky pro děti i dospělé. 

Místnostmi se linula vůně cukroví a svařeného 

vína.  

Cílem akce bylo navození příjemné vánoční 

atmosféry, ale především seznámení rodičů dětí 

předškolního a základního školního vzdělávání 

s projektem „Technické školky“ a budování 

spolupráce rodičů a dětí při manuální činnosti. 

V prostorách kanceláří MASky byly připraveny 

tvořivé dílny s vánoční tématikou – výroba 

ozdob z korálků či ze šišek, zdobení perníků, 

vánoční omalovánky. Děti nejvíce nadchla 

prezentace projektu „Technické školky“, zde si 

mohly vyrobit sněhuláka ze dřeva a vánoční 

stromeček, taktéž ze dřeva. Při této výrobě měly 

děti možnost vyzkoušet nářadí, které je součástí 

kufříků „Technických školek“ jako třeba ponk, 

svěrák či pilku. 

Nejen děti, ale i rodiče jsou z projektu 

„Technické školky“ nadšení a rádi by kufřík plný 

nářadí uvítali i v jejich školce. V současné době 

bude těmito kufříky vybaveno 10 mateřských 

školek z Kyjovska.  

V podvečer vánoční atmosféru dotvořilo hudební 

vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ 

Kyjov, Brassbanda ZUŠ Kyjov a Tetky a chlapi 

z Kyjova. Návštěvníci adventní akce mohli také 

podpořit prodejní a prezentační stánky Domova 

Horizont Kyjov, Sociálně-psychiatrického centra 

Fénix, Řeznictví u Veverků z Vacenovic a 

Slovácké moštárny ze Strážovic.  

M. Ingrová, 

manažer implementace MAP II. 
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Neformální setkání starostů, tentokrát 

nejen se zabijačkovou tématikou 

Koncem listopadu proběhlo tradiční 

neformální setkání se starosty, místostarosty a 

zástupci obcí Kyjovského Slovácka.  

Účast byla hojná. Šlo nám o to, aby se lídři obcí 

mezi sebou více poznali, mohli si vyměnit 

zkušenosti a naučili se mezi sebou lépe 

komunikovat a spolupracovat. Nejdůležitějším 

výstupem celého setkání bylo navrhnout 

propojení obcí a mikroregionů pěšími stezkami a 

cyklostezkami. Všichni se tohoto úkolu zhostili 

odpovědně a vznikly tak návrhy celé sítě stezek. 

Výsledky budou použity jako vodítko pro 

realizaci projektů k zajištění prostupnosti 

krajiny.   

K navození neformální atmosféry posloužilo 

nejen občerstvení ve formě zabijačkových 

specialit, ale také soutěže a aktivity se 

zabijačkovou tématikou.  

E. Houserová,  

účetní MAS 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

V ROCE 2020 

Hned z počátku roku budete mít možnost 

shlédnout výstavu leteckých fotografií Pavla 

Křižky „Kyjovská krajina s nadhledem“, kterou 

uspořádáme v Radniční galerii. V měsíci červnu 

bychom rádi slavnostně otevřeli veřejnou 

venkovní knihovničku v Kyjově.  

Také nás čeká několik, troufám si říct, tradičních 

akcí. Mezi něž patří v roce 2020 již třetí ročník 

Konference žákovských parlamentů, čtvrtý 

ročník grantového programu Malé věci kolem 

nás a po čtvrté proběhne i Veletrhu středních škol 

Kyjovského Slovácka.  

Na programu roku samozřejmě nebude chybět 

vyhlašování dotačních výzev a administrace 

projektů.  

Určitě sledujte i náš facebook, kde vás průběžně 

o všech akcích a výzvách informujeme.



 

 

 

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 

 


