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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí příznivci a členové MAS,  

máme za sebou velmi zvláštní rok, plný nezvyklých 
situací vyžadujících flexibilitu, trpělivost, zvýšené 
úsilí, pozornost a solidárnost. Jaksi se lidstvu 
nepodařilo držet věci pevně v rukou a uprostřed 
ekonomické prosperity najednou přišlo cosi, co vše 
změnilo, nečekaný nepřítel!  Přináší strach, nejistotu, 
nepohodlí, izolaci, mnohdy i chudobu, ztrátu zdraví, 
či smrt.  Zdá se, že ekonomický růst se zastavuje a 
společnost je ochromena. Tato situace ovlivnila 
celou naši zemi a celý svět a je velmi specifická. 

Logicky tím byla ovlivněna i práce našeho týmu. 
Nařízení vlády a jeho dopady do rodin s 
malými dětmi, nemocní kolem, povinné karantény, 
to vše se nás dotýkalo a vyžadovalo osobní 
zodpovědnost a nový přístup k práci v podmínkách 
práce z domu.  

Snažili jsme se čelit všem těmto těžkostem a plnit 
termíny a úkoly, které vyplývají z jednotlivých 
programů. Hledali jsme cesty, jak při všech 
omezeních naplňovat indikátory a jak komunikovat 
v území. Hledali jsme odpovědi na nezodpovězené 
otázky a snažili se porozumět protichůdným 
pokynům. Museli jsme se naučit větší důvěře v sebe 
sama i ve své kolegy a pracovat samostatně, 
efektivně a kreativně. I v této situaci jsme vyhlašovali 
nové výzvy a přijímali žádosti, školili, konzultovali 
záměry projektů se žadateli, hlídali termíny realizací 
i správná vyúčtování. Pomáhali jsme školám i 
školkám zlepšovat podmínky pro vzdělávání a díky 
novému projektu jsme podporovali i činnost 
neziskových organizací.  To vše prezenčně i 
distančně, s rouškami či bez nich, jak to zrovna 
umožňovala nařízení vlády. Pozadu jsme nezůstali 
ani s pomocí obcím v přípravě a realizaci jejich 
projektů stejně jako projektů mikroregionů. V rámci 
činnosti Centra společných služeb se nám podařilo 
získat další dotace na společné projekty obcí DSO 
Severovýchod. Nevynechali jsme ani publikační 
činnost.  

Po společném úsilí s ostatními členy Turistické 
asociace Slovácko jsme dosáhli toho, že jsme 
vstoupili do Asociace regionálních značek a 
zaregistrovali pro naše místní výrobce a řemeslníky 
regionální značku „Slovácko - regionální produkt “. 

Seznámili jsme se již s návrhy operačních programů a 
podpor v rámci CLLD na další období a začali jsme 
s přípravou Strategie 2021-2027. 

Mrzí nás, že jsme kvůli omezením nemohli 
zrealizovat plánované hromadné akce jako exkurze 
pro starosty na český Západ a český Sever, nebo 
tradiční regionální Konferenci LEADER naplánovanou 
ve Spolkovém domě v Ratíškovicích, stejně tak 
neformální setkání starostů Kyjovska. Tak snad nám 
to situace dovolí v příštím roce. 

Pěknou tečkou za letošním rokem bude vydání 
publikace „Život a dílo Františka Kudláče“. Jde o 
ukázky ze života a díla moravského umělce Františka 
KUDLÁČE - malíře, kreslíře, grafika a ilustrátora, 
výtvarného pedagoga, divadelního a filmového 
režiséra, autora literárních vzpomínek a reflexí. Tato 
publikace doplňuje škálu životopisů významných 
osobností regionu, které byly popsány v námi dříve 
vydaných publikacích stejného autora, regionálního 
historika MUDr. Jiřího Dunděry. Touto publikací 
hodlá autor završit své celoživotní dílo. 

Hned na jaře příštího roku chystáme vydání 
publikace autora Matěje Černého „ Kyjovský bigbít“, 
která mapuje historii a vývoj kyjovských rockových 
kapel od založení první z nich v roce 1961 (kapela 
Svatopluk) do roku 2021. 

Obě knihy by mohly být pěkným příspěvkem k 
jubilejnímu „Slováckému roku“, v jehož konání 
všichni věříme. 

O všech činnostech v rámci jednotlivých programů se 
dočtete na dalších stránkách zpravodaje. 

Našim manažerům chci poděkovat za vše, co se 
podařilo zvládnout a za to, že jsme přitom zůstali 
lidsky spolu! 

Svět se nezastavil, jen se nám dějinné kolečko trochu 
zadrhlo. Tož nám to Kyjovské pojďte pomoc zas 
trochu roztočit k prospěchu a blahu místních lidí. 
Věříme, že budete s námi dál v pohybu, jak to jenom 
půjde! 

Anna Čarková, 

předsedkyně spolku 
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KOMUNITNĚ 

VEDENÝ MÍSTNÍ 

ROZVOJ 

Máš pocit, že se okolo tebe příliš 
hovoří, místo toho, aby se něco 
dělo? My se to snažíme napravit. 
V našich obcích je mnoho lidí, 
kteří jsou aktivní.  Propojujeme je, 
posloucháme názory a hledáme 
cestu k realizaci jejich nápadů. 

Na základě Strategie, která je 
vytvářená místními obyvateli, 
podporujeme projekty s dopa-
dem do našeho regionu pro-
střednictvím získávání financí 
z Evropské unie.  

V roce 2020 se nám povedlo 
ukončit 8 dotačních výzev ze 4 
Operačních programů. Přijali jsme 
celkem 59 žádostí o dotaci, z nichž 
jsme podpořili 50 zajímavých 
projektů v celkové výši dotace 53 
milionů korun. Všem žadatelům 
jsme pomohli s administrací, která 
je s žádostmi spojená.  

Za svoji usilovnou práci jsme byli 
Ministerstvem zemědělství odmě-
něni navýšením finančních pro-
středků pro rozdělení v regionu 
v příštím roce o 16, 5 mil. Kč.  

Hezké projekty, které se za naší 
podpory nyní realizují, jsou 
například projekt spolku Pod-
chřibák, z.s. z Vřesovic, který 
pořádá příměstské tábory pro děti 
od 4 do 8 let se zaměřením na 
zdravé vnímání sami sebe, v 
součinnosti s přírodou a jejími 

cykly, kreativním tvořením a 
cíleným cvičením v přírodě. 
Základní škola Lovčice chystá 
modernizaci třídy pro multi-
funkční odbornou výuku inspi-
rovanou v zahraničí. Učebna bude 
mít badatelnu, mobilní nábytek, 
interaktivní tabuli a zelenou 
střechu. Obec Šardice připravuje 
výsadby stromů a vytvoření 
přírodních prvků na zemědělsky 
využívaných plochách za účelem 
ekologicko-stabilizační funkce 
krajiny a zvýšení kvality okolní 
krajiny obce. V obci Karlín vznikne 
obecní muzeum v domě z roku 
1900, zaměřené na prezentaci 
místních kulturních a historických 
zajímavostí s vazbou na místní 
historii a tradiční lidovou kulturu. 

Kromě přímé dotační a admi-
nistrativní pomoci jsme usku-
tečnili 8 seminářů zaměřených na 
informování občanů o dotační 
podpoře z EU, která byla na tento 
rok směřována do našeho regionu 
a 1 seminář ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem zamě-
řený na orientaci v krajských 
dotacích.  

Současně zdarma pomáháme 10 
mateřským a základním školám 
s administrací jejich projektů 
realizovaných z dotačních Šablo-
nových výzev MŠMT. Úzce 
spolupracujeme s řediteli z Ko-
stelce, Strážovic, Vlkoše, Hovoran, 
Bohuslavic, Ježova, Ždánic či 
Mouchnic a stali jsme se aktivními 
řešiteli Středního článku ve 
vzdělávání. 

Nad rámec naší hlavní činnosti se 
snažíme také reagovat na 
podměty občanů z regionu. Na 
jaře jsme pomohli uspořádat a 
moderovat setkání k řešení 
budoucnosti Církevní školy a 
malým podnikatelům jsme 
pomáhali s propagací. Podíleli 
jsme se, ve spolupráci s Centrem 

pro výzkum neziskového sektoru, 
na tvorbě Mapového portálu - 
mapaneziskovek.cz, který pre-
zentuje zajímavé informace o 
neziskových organizacích. Po-
vedlo se nám dát dohromady 7 
partnerů pracujících s dětmi a 
mládeží a úspěšně získat 3,5 
milionu Kč dotaci na podporu 
jejich mimoškolní zájmové 
činnosti. 

Na podporu cestovního ruchu, 
který byl starosty vybrán jako 
důležitá oblast k řešení pro rozvoj 
regionu, jsme založili pracovní 
skupinu, která se pravidelně 
schází a své podměty předává do 
Turistické asociace, obcí, 
informačních center nebo sama 
realizuje. 

Aktivně působíme v rámci Krajské 
sítě místních akčních skupin, kde 
nás Hanka prezentuje v pozici 
místopředsedkyně. Vyměnili jsme 
si zkušenosti a dobrou praxi s MAS 
Podbrněnskem, abychom na-
čerpali nové nápady. Zorga-
nizovali jsme několik setkání se 
zástupci mikroregionů a setkání 
s Radou města Kyjova, za účelem 
informování o naší činnosti a 
získání podmětů pro další rozvoj 
region a pravidelně se scházíme 
se starosty obcí na jejich 
poradách. 

Abychom mohli i nadále pod-
porovat zajímavé projekty 
v našem regionu, podali jsme 
žádost o Standardizaci a pra-
cujeme na přípravě Strategie pro 
období 2021-2027. V roce 2020 
jsme se individuálně setkali se 
všemi poskytovateli sociálních 
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služeb nad jejich problémy a 
potřebami a budeme pokračovat 
u obcí a občanů, kteří budou moci 
vyjádřit svůj názor na při-
pravované Konferenci Leader, 
která byla z října 2020 přeložena 
na příští rok.  

Na začátek roku 2021 máme 
nachystáno vyhlášení 6. Výzvy 
z Programu rozvoje venkova, 
která bude zaměřena na podporu 
investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělského podnikání a 
podporu investic směřovaných do 
kulturních a spolkových zařízení, 
včetně knihoven, naučné stezky a 
podporu muzeí a expozic. Také 
vyhlásíme výzvu č. 12. z In-
tegrovaného regionálního pro-
gramu zaměřenou na podporu 
modernizace specializovaných 
učeben a jejich vybavení 
v základních školách.  

  Tomáš Kolařík,  
manažer CLLD 

    
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myslíte si, že máte zajímavý nápad, který byste 

chtěli zrealizovat a nevíte jak na to? Chybí Vám 

finanční prostředky, personál nebo je překážkou 

jen velké množství administrativní činnosti 

s realizací spojené? Dejte nám o sobě vědět a 

zkusíme společně najít cestu. 

 

Centrum sociálních služeb Kyjov, podpořený projekt 

Skautský oddíl Podchřibáci, podpořený projekt 

Pro přírodu a myslivost, z. s., podpořený projekt  Zdeněk Sečka, podpořený projekt  
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MÍSTNÍ AKČNÍ 

PLÁN ROZVOJE 

VZDĚLÁVÁNÍ  

(MAP) 
Letošní rok byl velmi složitý pro 
všechny. Situace se dotkla i 
našeho projektu MAP zamě-
řeného na vzdělávání dětí. 
Spoustu plánovaných aktivit jsme 
byli nuceni přesunout nebo zrušit. 
Přesto se nám podařilo uskutečnit 
několik pěkných akcí a rozvinout 
hlubší spolupráci mezi aktivními 
členy našeho projektu. 

Velmi pozitivně byl hodnocený 
seminář Jóga pro učitelky v MŠ. 
Celodenní akce probíhala velmi 
aktivně, učitelky si zkoušely různé 
cviky, které následně začaly cvičit 
i s dětmi ve školkách. 

V rámci zdravého stravování a 
hledání nových cest ve vaření ve 
školních jídelnách jsme usku-
tečnili setkání vedoucích školních 
jídelen s názvem Zdravě a chutně 
ve škole. Na jedné z akcí 
pohovořila i paní Kateřina 
Cajthamlová. Její postřehy a 
zkušenosti byly velmi obohacující.  

Nejen my jsme si rozšiřovali 
znalosti, připravili jsme i 
vzdělávání řídícího výboru – hlavní 
rozhodující složky v rámci našeho 
projektu MAP. Pozvali jsme 
psycholožku Mgr. Markétu 
Homolkovou, z firmy Replug-me, 
s přednáškou o vlivu technologií 
na děti i dospělé.  Setkává se 

s dětmi ve školách základních i 
středních, proto byla přednáška 
doplňována konkrétními přípa-
dovými studiemi a příběhy. 
Nemáme ani ponětí o tom, jak nás 
firmy prostřednictvím digitálních 
technologií ovlivňují! A co teprve 
naše děti! 

Firmu Replug-me jsme pozvali 
ještě jednou, tentokrát s aktivitou 
pro ředitele a ředitelky našich škol 
tzv. Lesní retreat. Celodenní 
aktivita převážně v lese opět o 
tom, jak digitální technologie 
ovlivňují nás i děti a navíc, jak 
může les pomoci jejich negativní 
vlivy eliminovat. Všichni přítomní 
byli z relaxace v lese nadšení.  

Rozšířili jsme aktivitu Technické 
školky a vybavili jsme další školky 
z regionu pracovními ponky a 
nářadím. Do školek jsme vyrazili 
spolu s panem Ing. Michele a 
uspořádali ukázkovou hodinu pro 
učitelky. Dozvěděly se, jak s dětmi 
a ná-řadím pracovat, jak dětem 
přiblížit práci se dřevem a rozvíjet 
jejich technické dovednosti.  

Pomyslným vrcholem roku bylo 
zářijové slavnostní otevření 
knihovničky v městském parku 
v Kyjově. Akce s názvem S knížkou 
do parku přilákala na otevření 
knihovničky v průběhu celého 
odpoledne více jak 150 dětí 
s rodiči. Odhalili jsme samotnou 
knihobudku, kde si lidé mohou 
půjčovat knihy. V rámci dopro-
vodného programu jsme připravili 
spoustu zábavy pro děti, včetně 
divadelního představení s po-
hádkami. Hlavním tématem akce 
byla podpora čtení u dětí. Na 

organizaci akce a doprovodných 
aktivitách se podílely i neziskové 
organizace, drobní podnikatelé a 
Městská knihovna Kyjov.  

Zapracovali jsme na tvorbě 
nových webových stránek: 
www.vzdelavanivpohybu.cz. 
Najdou zde informace všichni 
účastníci vzdělávání – rodiče, 
učitelé, ředitelé, zřizovatelé škol a 
v neposlední řadě také děti. 
Chceme, aby stránky byly živé, a 
aby informace zde byly užitečné a 
podstatné pro všechny zmíněné. 
Proto oceníme každý váš 
komentář a podnět na doplnění 
obsahu. 

S pracovní skupinou pro čte-
nářskou gramotnost jsme pořídili 
spoustu knih pro školy. Knihy jsme 
roztřídili dle různých témat, 
naplnili jimi 7 kufrů a ty teď budou 
putovat po školách z regionu. Na 
webu najdete informace k sys-
tému půjčování i popis jedno-
tlivých kufrů. 

Dále jmenujme některé naše další 
aktivity: Setkávání vedoucích 
pracovníků škol, Rodilý mluvčí pro 
malotřídní školy, E-kniha pro 
rodiče dětí vycházejících ze ZŠ, 
Setkávání pracovních skupin pro 
rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti a rovných příležitostí, 
Balintovské skupiny.  
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Projekt tedy pokračuje i v těchto 
složitých podmínkách. Snažíme se 
reagovat na aktuální potřeby škol, 
hledáme řešení nečekaných 
problémů, prostě a jednoduše – 
jsme tu pro naše školy. Věříme, že 
se situace již brzy uklidní a my 
budeme moci jít naplno dál, 
posíleni o tuto nečekanou 
zkušenost.  

Terezie Čičáková, 
manažerka MAP II. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM 

SPOLEČNÝCH 

SLUŽEB 
Jako vždy na konci roku 
bilancujeme aktivity Centra 
společných služeb, které úspěšně 
dokončilo již čtvrtý rok svého 
působení v DSO Severovýchod. 
Projekt „Posilování administra-
tivní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce“ realizo-
vaný Svazem měst a obcí ČR, v 
rámci něhož CSS funguje, se měl 
v letošním roce nacházet již 
v období udržitelnosti a 
posledním prosincem skončit. 
Svazu se však povedlo najít 
prostředky na jeho další 
financování a projekt tak mohl být 
ještě o 9 měsíců prodloužen.  

Aktivity pro prodloužení projektu 
byly rozděleny na tři témata. 
Prvním z nich bylo ověření 
aktuálních koncepčních záměrů v 
oblasti meziobecní spolupráce, 
tedy analyzování současného 
stavu fungování DSO, ověření již 
existujících a dříve zjištěných 
údajů a zpracování návrhu na 
zapracování do činnosti DSO. 
Druhou oblastí bylo zpracování 
přehledu o stavu veřejnoprávních 
smluv na území DSO včetně 
zhodnocení tohoto stavu. Třetím 
tématem se pak stalo šetření 
v oblasti sociálních potřeb 
obyvatel DSO Severovýchod. Díky 
připravenému dotazníku od SMO 
ČR jsme mohli během jara a léta 
provádět šetření ve všech 
členských obcích a výsledky 
zanést do souhrnného přehledu. 
Nakonec jsme závěry ze šetření ve 
všech oblastech přednesli a 
projednali se starosty na 
společném setkání v září. Sluší se 
zde poděkovat všem zástupcům 
obcí, kteří s námi při vyplňování 

dotazníku vzorně spolupracovali, 
je vidět, že komunikace v území se 
postupně zlepšuje a daří se 
probouzet zájem o dění v DSO u 
čím dál více obcí, za což jsme 
velmi rádi. Všechny závěry ze 
šetření jsou k dispozici na 
webových stránkách DSO 
Severovýchod, kde si je můžete 
stáhnout a prohlédnout. Výsledky 
budou použity také SMO ČR pro 
přípravu navazujícího projektu. 

V poslední době se ve větší míře 
zaměřujeme právě na komunikaci 
uvnitř DSO. Snažíme se najít 
vhodnou komunikační platformu 
tak, aby byly veškeré informace 
dostupné všem a v co 
nejsrozumitelnější formě. 
Hledáme proto oblasti, díky 
kterým svazek obcí osloví co 
nejvíce starostů, kteří pak budou 
DSO brát jako opravdového 
partnera pro řešení různých 
záležitostí, se kterými se v obcích 
potýkají. Pomáhají nám k tomu 
projekty, které sami realizujeme. 
Dokončen byl projekt na přípravu 
strategických rozvojových 
dokumentů obcí, na který 
navazuje projekt na zpravování 
pasportů a dalších strategických 
dokumentů v různých oblastech. 
U projektu se v nejbližších 
týdnech rozběhne fyzická 
realizace. 

Mezi nejpreferovanější oblasti, 
kterými by se podle názorů 
starostů mělo DSO Severovýchod 
zabývat, patří efektivní odpadové 
hospodářství. V letošním roce byl 
proto připraven projekt pro 
snížení spotřeby jednorázového 
nádobí na akcích konaných 
v obcích DSO. Celkem bude 
pořízeno více než 65 000 vratných 
kelímků a 2 800 vratných misek, 
které budou rozděleny mezi 
zapojené obce. Díky projektu 
nevznikne v těchto obcích až 73,2 
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tun odpadu z jednorázového 
nádobí za rok. Projektová žádost o 
dotaci byla schválena a projekt 
bude v příštím roce zrealizován.  

Při přípravě tohoto projektu se 
projevila ještě více potřeba 
vytvořit společnou komunikační 
platformu, která by vedla ke 
zlepšení sdílení informací mezi 
členy DSO. Díky naskytnuté 
možnosti požádat o dotaci do OPZ 
byla proto na půdě CSS zahájena 
příprava dalšího projektu, díky 
kterému dojde jednak k 
modernizaci webových stránek 
DSO, a také k vývoji vlastní 
webové aplikace – mapového 
portálu, kde si její návštěvníci 
budou moci vizuálně přitažlivou 
formou vyhledat informace o DSO 
z různých oblastí, např. z již 
zmíněných pasportů, lokalizaci 
obecního úřadu se základní 
charakteristikou obce, nevyuží-
vaných nemovitostí, drobných 
sakrálních staveb, venkovských 
muzeí, objektů 2. Světové války, 
erozí, přírodních zajímavostí, 
památných stromů, významných 
krajinných prvků, smart řešení v 
obcích, apod., a to včetně 
multimediálního obsahu. Dojde 
tak ke zlepšení komunikace ze 
strany DSO i směrem ke 
všem jeho obyvatelům. 

Úspěšné a odzkoušené jsou i 
projekty na exkurze zástupců obcí 
do jiných regionů v ČR. Při nich se 
členové svazku ještě více stmelují 
a poznají se blíže i osobně, v 
příštím roce se tak uskuteční hned 
2 takové exkurze. Pravidelně 
pořádáme také tematicky 
zaměřené neformální setkání 
starostů (Vidlácká olympiáda, 
Slovácká zabijačka), díky nimž 
mohou zástupci obcí na chvilku 
zapomenout na svoji práci a 
trochu se i pobavit.  

Komunikace je tedy stává 
zásadním tématem ve fungování 
CSS v DSO Severovýchod. Díky 
efektivní a pravidelné komunikaci 
se v DSO daří reagovat na aktuální 
potřeby obcí ve svazku.  

Pavel Smetka, 
manažer CSS 
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UČIT SE PRO ŽIVOT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vyhlásilo výzvu Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání. Do této výzvy jsme spolu se sedmi 
neziskovými organizacemi z regionu podali žádost o 
dotaci a uspěli jsme. Cílem výzvy je podpořit rozvoj 
lidí, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží 
prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekt 
umožní pedagogům a pracovníkům neformálního 
vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí 
v oblasti nových metod a forem práce.  

Tolik řeč výzev a operačních programů. Co si pod tím 
my, obyčejní smrtelníci máme ale představit? Pokud 
nejste Chuck Norris, který se už dokonale vzdělaný 
narodil, musíte na sobě stále pracovat. Tím spíš, 
pokud se snažíte předat kus svého nadání, umění a 
zkušeností naší milé mladé generaci. Protože dnešní 
děti jsou naprosto jiné, než my v jejich věku a 
potřebují se vzdělávat pro budoucnost, o které my 
sami vůbec nevíme, jak vlastně bude vypadat. 
Samozřejmě, můžeme si spolu se známými 
interpretkami zazpívat a zaláteřit: “To máme 
mládež” a pokračovat v přístupu zavedeném Marií 
Terezií anebo se vymanit ze zavedených pravidel 
Rakouska-Uherska a aspoň ve volnočasovém sektoru 
frčet rychlostí jedenadvacátého století. 

Toto v podpořených neziskovkách pochopili, a proto 
se vedoucí a další pracovníci vzdělávají v cizích 
jazycích, polytechnické výchově, osobnostně 
sociálním rozvoji, podnikavosti i ICT. Nové metody se 
uplatňují také v matematické a čtenářské 
gramotnosti a tvůrčím vyjadřování.  

Našimi partnery pro projekt Učit se pro život jsou 
Aktovka Žarošice, Petrklíč, z.s., Klub dětí a mládeže 
Lovčice, Klubíčko Vacenovice, Pro přírodu a myslivost 
z.s., TJ Sokol Bzenec - Pobyt v přírodě a 
Římskokatolická farnost Kyjov. 

Než nám do projektu hodil koronavirus vidle, začali 
jsme realizovat projektové dny, kluby, tandemové 
vzdělávání i sdílení zkušeností, ve kterém jsme po 
pauze pokračovali, až do další pauzy. Řeklo by se, že 
jsme pro samé karantény nezvládli nic podniknout, 
opak je však pravdou. Jak už jsem psala výše, je 
potřeba nasadit rychlost jedenadvacátého století, na 
nic nečekat a využívat příležitosti. 

Realizovaných 16 projektových dnů v klubovně, 5 
projektových dnů mimo klubovnu, 7 dlouhodobých 

klubů, kurzy cizích jazyků a matematiky podle 
Hejného metody, spousty hodin věnovaných 
společnému vzdělávání, výměně zkušeností, čerpání 
inspirace a odborných debat svědčí o tom, že v 
oblasti kreativity, improvizace a náhradních řešení 
jsou naši partneři opravdovými mistry a moc se 
těšíme, jak nám společná vzdělávací práce půjde od 
ruky v dobách klidného, obyčejného, normálního 
stavu. 

Irena Koukalová, 
manažer projektu 
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CO SE V MASCE UDÁLO 

Krajina Kyjovského Slovácka 

s nadhledem – výstava fotografií 

V měsíci únoru jsme uspořádali v Radniční galerii 
v Kyjově výstavu leteckých fotografií pana Pavla 
Křižky. Jak napovídá samotný název výstavy, na 
fotografiích byla zachycena krajina kolem Kyjova, 
která je v dnešní době hojně označovaná jako 
Moravské Toskánsko.  

Pan Pavel Křižka nejprve tuto krajinu fotil ze země, 
tak jako většina zahraničních fotografů, kteří do 
regionu tuto oblast přijíždí fotografovat. Autor 
snímků prozradil, že létá celý život, a tak přesun ze 
země do vzduchu byl pro něj logický a přirozený. 
Většina vystavených fotografií byla pořízena 
v podvečer. Do budoucna se autor plánuje zaměřit 
na focení krajiny kolem Kyjova v ranních hodinách. 
Tato denní doba vepíše na fotografie úplně jiné 
barevné spektrum.  

Martina Urbancová,  
manažer junior 

 
 

 

Pochod za vodu 

Jedno horké červnové odpoledne patřilo více než 
čtyřkilometrovému Protestnímu pochodu za vodu 
pro lidi. Lidé se bouří a bojují za záchranu pitné vody 
a protestují proti plánované těžbě štěrkopísku v 
blízkosti prameniště pitné vody.  

Ani nám, zaměstnancům MASky, není tato situace 
lhostejná. Přirozeně jsme se tedy přidali 
k účastníkům protestního pochodu.  

O měsíc později již k soudu mířily první žaloby, které 
nesouhlasí 
s plánovanou těžbou. 
Prameniště je zdrojem 
pitné vody pro více jak 
140 000 obyvatel Ho-
donínska, Břeclavska a 
části Kroměřížska.  

Doufejme, že zvítězí 
zdravý rozum před 
kapsou plnou peněz a 
naše pitná voda bude 
zachráněna.  

Ester Houserová,  
účetní 
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Malé věci kolem nás 

Koronavirové jaro nám malinko zkomplikovalo 
průběh grantového programu Malé věci kolem nás. 
Co se na začátku mohlo zdát jako komplikace, pro 
zúčastněné to byla vlastně výhoda. Bylo podáno 
méně projektů, o to větší šance byla na úspěch! A 
vylepšili jsme to ještě i novinkou v podobě Divoké 
karty. Jeden z nominovaných projektů jsme podpořili 
i my, Kyjovské Slovácko.  

 

 

Podpořené projekty v letošním ročníku: 

 Oživení ducha školní zahrady – ZŠ Šardice 

 Vybudování hmyzího hotelu – Včelaříci 
z Vacenovic  

 Obnova Klimentova kříže ve Vacenivích 

 Bosonožka – stezka bosou nohou pro malé i 
velké – Svatobořice-Mistřín  

 Sousedské setkávání u dubu – propojující 
obce hýsly, Žádovice a Kelčany a Hýsly, Ježov, 
Skalka 

 Studánka Nedbalka – zvelebení okolí 
studánky 

Divoká karta: 

 Slovácká semínkovna – Bzenecký klubík 

Martina Urbancová,  
manažer junior 

 

 

 

 
 

Krajské dožínky 

V letošním roce jsme přijali pozvání reprezentovat 
jihomoravské MASky na krajských dožínkách v 
nedalekém Hodoníně.  

Od jara jsme se účastnili přípravných setkání a 
netrpělivě vyčkávali, zda dožínky budou nebo 
nebudou. Nakonec všechno dobře dopadlo a za 
zpřísněných opatření se poslední srpnovou neděli 
dožínky uskutečnily.  

Na společném stánku jsme se sešli s MAS Jižní 
Slovácko z Hodonína, ze Strážnickém a s děvčaty ze 
Slavkovského bojiště. V této sestavě jsme mohli 
navázat na naše letošní aktivity. Všichni společně 
usilujeme o regionální značení pro místní producenty 
a věnujeme se podpoře lokální ekonomiky. V roce 
2021 společně rozjíždíme projekt spolupráce právě 
na posílení lokální ekonomiky a podporu místních 
producentů. 

Pro návštěvníky jsme měli připravenou anketu 
zaměřenou na zjišťování, zda lidé nakupují u malých 
výrobců lokální potraviny a výrobky. Za vyplnění 
ankety se mohli účastníci občerstvit a ochutnat 
některé z místních výrobků.  

Jak je na dožínkách zvykem, proběhlo vyhlášení 
krajské soutěže Regionální potravina. Jedno 
z ocenění v soutěži získala paní Martina Harnošová 
z Vracova, za tyto úžasné koláče.  

Martina Urbancová,  
manažer junior  
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„Regiony sobě“ spouští lavinu aktivit 

na podporu lokální ekonomiky 

„Silní lidé dělají 
silný region“. 
S tímto sloga-
nem přišla po 
jarní korona-
virové vlně ini-
ciativa Národní 
sítě místních akčních skupin - Regiony sobě. Kampaň 
měla jediný cíl. Podpora lokální ekonomiky. U nás 
v území byla tato kampaň spouštěčem laviny dalších 
a dalších podpůrných aktivit.   

V rámci kampaně vznikl web www.regionysobe.cz, 
na kterém mohou lokální producenti sdílet svou 
nabídku s místními obyvateli ale i s turisty, kteří se 
region chystají navštívit.  

Za Kyjovsko je v databázi prezentováno asi 35 
lokálních producentů. Například Slovácká moštárna 
ze Strážovic, Trika z Kyjova, prezentuje se zde 
tradiční výšivka paní Sedlářové, perníčky Mlsná 
kočička, farma Labuty a další.  

Databáze je stále otevřená k prezentaci dalších a 
dalších regionálních producentů. Prezentaci 
připravujeme zdarma, stačí nás kontaktovat 
(martinaurbancova@kyjovske-slovacko.com) a v da-
tabázi můžete být také Vy.   

Při individuálních rozhovorech s producenty začaly 
na povrch vyplouvat další a další potřeby regionu. My 
jsme nelenili a na potřeby jsme začali ihned reagovat.  

Iniciovali jsme vznik regionální značky, před 
Vánocemi jsme rozjeli online vánoční trhy a 
připravujeme projekt spolupráce na podporu 
místních producentů.  

Martina Urbancová,  
manažer junior 

Regionální značka 

Jakmile jsme se vrhli do tvorby databáze a přípravy 
prezentací místních podnikatelů na webu Regiony 
sobě, začali jsme navazovat vztahy s drobnými 
výrobci a zemědělci z regionu a zajímat se o jejich 
potřeby.  

A protože jsme „v pohybu“ a lidé činu, hned jsme 
začali jednat a zrodila se myšlenka vzniku 
regionálního značení.  

Podařilo se nám udělat první kroky k vzniku 
regionální značky a doufejme, že na jaře 2021 
budeme mít první certifikované producenty.  

Díky nově navázaným kontaktům se nám podařilo 
propojit prodejničky s regionálními výrobky s dalšími 
výrobci z regionu, rozšířit farmářské trhy v Kyjově o 
naše lokální výrobce, obohatit akci Zažít Kyjov jinak a 
další drobné krůčky k podpoře lokální ekonomiky.  

Připravujeme také projekt spolupráce s MAS 
Slavkovské bojiště. Hlavním cílem projektu je 
podpora našich regionální výrobců. V projektu 
budou vyčleněny finanční prostředky na vzdělávání 
producentů, plánujeme exkurze za příklady dobré 
praxe, neformální setkání a výměnu zkušeností či 
trhy místních produktů.  

Martina Urbancová,  
manažer junior 

 

 Nově vzniklá loga k regionální značce 
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S knížkou do parku 

Venkovní knihovničku v parku poblíž dětského hřiště 
jsme otevřeli první zářijovou sobotu. Myšlenkou na 
toto dílo jsme se zabývali několik let. V roce 2018 
proběhla výtvarná soutěž, jak by knihovnička mohla 
vypadat. Ze 70 originálních návrhů vyhrál tvar sovy.  

Samotné výroby knihovny se ujal pan Jiří Robek se 
svým tatínkem z Dolních Bojanovic. Na výrobu bylo 
použito dubové dřevo. Náklady na knihovničku se 
vyšplhaly až k 50 000 Kč a financována byla 
z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na 
Kyjovsku.  

Slavnostní odhalení knihovny jsme připravili na 
sobotní odpoledne a na všechny čtenáře i nečtenáře 
čekal v parku bohatý doprovodný program. Děti se 
mohly těšit na divadelní představení loutkového 
divadélka Vnouček a samy se aktivně zapojily v 
technických dílničkách, čtení na dece, malování či 
dalších zajímavých aktivitách.  

V noci před samotným slavnostním odpolednem se 
na knihovničce vyřádili vandalové. Celé sobotní 
dopoledne jsme komunikovali s policií a knihovničku 
narychlo opravovali. Nevzdali jsme se a odpoledne 
bylo vše perfektně připraveno. Doufejme, že se 
podobná situace nebude opakovat. 

Knihovničku jsme zásobili knihami různých žánrů, pro 
děti i dospělé. V nabídce jsou například regionálně 
zaměřené knihy kyjovského lékaře Jiřího Dunděry, 
které jsme vydali.  

Udělat si můžete procházku kolem knihovničky a 
třeba zde narazíte na zajímavou knížku k přečtení.  
Nebo naopak, pokud máte doma knížku, kterou již 
nevyužijete, můžete ji přinést do knihovny.  

Martina Urbancová,  
manažer junior  
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Zažít Kyjov jinak 

V sobotu 19. 9. 2020 se v Kyjově uskutečnil již třetí 
ročník sousedské slavnosti – Zažít Kyjov jinak a 
poprvé jsme se zúčastnili i my. Myšlenkou celé akce 
je, aby všichni aktivní obyvatelé Kyjova, jednotlivci i 
spolky, měli možnost předvést svoji práci, 
dovednosti, produkty či umění v jeden den. Akce se 
odehrávala zejména v městském kyjovském parku, 
městské knihovně, v blízkosti ulice Karla Čapka a 
klubu Nětčice. 

V rámci městského parku jsme připravili trh místních 
produktů pod hlavičkou celorepublikové aktivity 
„Regiony sobě“. Přesto, že se akce odehrávala ve 
složité době koronavirové krize a pod vlivem 
mnohých vládních opatření, podařilo se nám do 
parku nalákat 7 místních producentů se svými 
výrobky.  

Dále jsme připravili dvě aktivity. Pro mladší děti (děti 
mateřských škol a 1. stupně ZŠ) se jednalo o výukový 
program „Stromy“.  

Pro starší děti a dospělé (2. stupeň ZŠ a starší) byla 
připraven „Vědomostní kvíz“.  

Návštěvníky Zažít Kyjov jinak jsme seznámili 

s činností MAP vzdělávání v pohybu a jeho 

nejbližšími akcemi pro žáky, rodiče i pedagogy. 

Organizátorům celé akce děkujeme za možnost 

zapojit se a už teď se těšíme na další ročník! 

Marcela Ingrová,  
manažer implementace MAP II. 

 

 

Dárek ze Slovácka 

Rok 2020 byl opravdovou zatěžkávací zkouškou pro 
mnohé z nás. Po první vlně koronaviru jsme se vrhli 
na podporu lokální ekonomiky. Začali jsme sdružovat 
místní výrobce, společně připravujeme regionální 
značku a pak….  

Pak přichází druhá vlna. 
Vánoční trhy za dveřmi, 
ale jejich budoucnost 
nejistá. Budou? Nebudou?  

Rozhodli jsme se nenechat 
výrobce v nejistotě a začali jsme konat. Vznikla 
kampaň Dárek ze Slovácka.  

Během prvního týdne fungování facebookové 
skupiny Dárek ze Slovácka měla virtuální komunita 
přes 1000 členů. Maminky na mateřské, senioři, ale i 
drobní živnostníci na skupině nabízí své produkty a 
my ostatní, vybíráme a nakupujeme „lokálního 
Ježíška“.  

Připojit se může každý. Tak směle za námi do 
skupinky – nabízejte, nakupujte. Podporujme 
společně naše šikovné lidi z regionu.  

Darujte pod stromeček „Dárek ze Slovácka“. 

A nejen pod stromeček, dárek na skupině můžete 
vybírat i k narozeninám a dalším příležitostem.  

Martina Urbancová,  
manažer junior 
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ZNÁTE HOUPAČKY 

V KRAJINĚ? 

Už tři roky se můžete houpat v přírodě Kyjovského 
Slovácka. Při procházkách můžete narazit na úžasné 
houpačky na stromech. Kde se tam vzaly? 

Jedním z vítězných projektů, které firma Vetropack 
Moravia Glass podpořila v prvním ročníku Malých 
věcí kolem nás, byl i perfektní nápad kamarádů 
z Kyjovska v čele s našim kolegou Tomášem. Kluci se 
rozhodli doslova rozhoupat krajinu kolem Kyjova a 
na vytipované stromy, většinou s krásným výhledem 
do krajiny, zavěsit originální houpačky. 

Podařilo se na Kyjovsku pověsit 14 houpaček, které 
mají za cíl ukázat lidem zajímavá místa v přírodě a 
krásy zdejší krajiny a vytvořit místa odpočinku na 
vycházkách. Proto jsou situovány ve vycházkové 
vzdálenosti od obcí. Každá houpačka má i své 
originální jméno, zhoupnout se tak můžete například 
na Akátce, Chrástěnce, Johance, Májence nebo 
Lesance. 

 A kde všude se můžete pohoupat? Mapa zde: 

www.kyjovske-slovacko.com/cs/rozhoupana-
kyjovska-krajina 

Rozhoupaná kyjovská krajina 

 

 

 

 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

V ROCE 2021 

Houpačky v blízkosti vycházkových tras s krásným 
výhledem do krajiny se těší velké oblibě mezi lidmi. 
Na jaro roku 2021 proto plánujeme rozšíření 
projektu Rozhoupaná kyjovská krajina. Do krajiny 
kolem Kyjova tedy budeme rozmisťovat další 
houpačky.  

Jarní měsíce budou již po páté patřit i vyhlášení 
grantového programu Malé věci kolem nás a na 
pořadu dne bude i publikační činnost.  

Velkým tématem bude realizace projektu 
spolupráce, který připravujeme s MAS Strážnicko a 
MAS Slavkovské bojiště. Budeme vzdělávat místní 
producenty, inspirovat se společně na exkurzích, 
připravujeme i velký farmářský trh v Kyjově. Lokální 
ekonomika a budování regionální značky pro nás 
bude jednou z priorit v příštím roce.  

Na programu roku samozřejmě nebude chybět 
vyhlašování dotačních výzev a administrace 
projektů.  

Jeden z nejdůležitějších bodů roku je příprava 
Strategie na nové programovací období 2021-2027. 
Ta by měla být hotová a podaná zhruba v polovině 
roku.  

Určitě sledujte náš facebook, kde vás průběžně o 
všech akcích a výzvách informujeme. 

 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

          



 

 

 

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 

 


