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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 2019 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 a posilujeme ducha Leader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o spolku: 

 Oficiální vznik 2004 

 Členů 38 

 Území – 45 obcí, 7 mikroregionů. 62 142 obyvatel 
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 Orgány MAS a náš tým 

 valná hromada 

 předseda 

 místopředseda 

 výkonná rada  

 komise (výběrová, monitorovací a kontrolní) 

 pracovní skupiny 

  

Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí na Masarykově nám. 13/14 v Kyjově v tomto 

složení: 

 Anna Čarková   → předsedkyně spolku 

 Bc. Hana Horňáková   → finanční manažerka a ředitelka kanceláře 

 Ing. Tomáš Kolařík   → projektový manažer junior 

 Mgr. Terezie Čičáková → manažerka projektu MAP II.  

 Marcela Ingrová, Dis.  → manažerka implementace MAP II. 

 Bc. Martina Urbancová → administrativní pracovnice  

 Ing. Ester Houserová  → asistentka manažera MAP II, účetní 

 Ing, Pavel Smetka  → specialista pro rozvoj mikroregionu 

 

 

 

 

   

Kontakty na kancelář: 

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. S. 

Masarykovo nám. 13/14 

697 01 Kyjov 

tel.: +420 518 610 180 

e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com 

web: www.kyjovske-slovacko.com 

facebook: Kyjovské Slovácko v pohybu 

      Vzdělávání - v pohybu 

 

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

Rekapitulace 17 let MAS 

• 2002 Začátek spolupráce  

• Formování MAS 

• Společná vize 

• Komunitní plánování  

• 2004 Profesionalizace MAS – založení o.s.  

• 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 CLLD (Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje) 

• 2018 Zahájení realizace projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu II. 

 

 

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. V roce 

2019 bylo podpořeno 18 projektů za více jak 35 000 000 Kč. Celkově přinesla MAS svou 

činností do regionu už více než 200 000 000 Kč. 
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Naše aktivity a výsledky v roce 2019 

I v roce 2019 jsme měli opravdu na pilno a ze všech sil se snažili naplňovat naše poslání: 

Společně s místními vytváříme budoucnost regionu a posilujeme ducha Leader. 

V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje jsme administrovali 4 operační programy – 

Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, Operační program Životní 

prostředí a Integrovaný regionální operační program. V nichž bylo vyhlášeno celkem 16 výzev 

k předkládání žádostí o dotace. Proběhlo několik seminářů pro žadatele a desítky konzultací 

projektových záměrů. Podpořeno bylo 18 projektů v celkové hodnotě převyšující 35 000 000 

Kč.  

V tomto roce jsme také absolvovali komunitní plánování v 15 ti obcích Kyjovského Slovácka. 

Výstupy z těchto setkání s místními obyvateli posloužily jako podklady pro tvorbu Programu 

rozvoje obce. Starosty jsme také vzali na dvoudenní exkurzi do regionu Posázaví.  

Za zmínku určitě stojí akce, které se pomalu ale jistě stávají našimi tradičními. Což jsou 

Konference žákovských parlamentů, Na kole dětem jižní Moravou, grantový program Malé 

věci kolem nás či třetí ročník Veletrhu středních škol Kyjovského Slovácka. Po dvouleté pauze 

jsme zopakovali i úspěšný Advent s Kyjovským Slováckem a po čtyřech letech k nám zavítala 

i Jízda králů, která je součástí folklorní slavnosti Slovácký rok.  

 

 

 

 

Komunitní plánování v obci Ježov Seminář pro příjemce PRV 

Konference žákovských parlamentů LeaderFest Žatec 
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Aktivity MAS 2019:  

• Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

 Vyhlášení 8. výzvy OPZ – Sociální služby 

 Vyhlášení 1., 2., 3. a 4. výzvy OPŽP 

 Vyhlášení 4. výzvy IROP – Sociální podnikání 

 Vyhlášení 5. výzvy IROP – Rozvoj infrastruktury pro komunitní rozvoj 

 Vyhlášení 6. výzvy IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

 Vyhlášení 9. výzva OPZ – Komunitní centra 

 vyhlášení 7. výzva IROP – Cyklodoprava 

 Vyhlášení 8. výzva IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy 

 Vyhlášení 10. výzva OPZ -  Podpor zaměstnanosti  

 Vyhlášení 12. výzva OPZ – Komunitní centra 

 Vyhlášení 11. výzvy OPZ – Prorodinná opatření 

 Vyhlášení 9. výzva IROP – Kulturní dědictví 

• 2. Konference žákovských parlamentů 

• Na kole dětem jižní Moravou – spoluorganizace 

• Grantový program Malé věci kolem nás 

• Komunitní plánování v obcích Kyjovského Slovácka  

 Vřesovice 

 Labuty 

 Ježov 

 Mouchnice 

 Lovčice 

 Moravany 

 Bukovany 

 Těmice 

 Ratíškovice 

 Vracov 

 Hovorany 

 Vacenovice 

 Strážovice 

 Milotice 

 Moravský Písek 

• Spolupráce  

 Exkurze Posázaví  

 Exkurze Vidiecké organizácie pre komunitné aktivity 

 Exkurze ze Stolových hor 

 Exkurze Pošumaví 

 Studijní výjezd do Švédska 

• Administrace projektů 
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• Semináře 

 11. 1. 2019 Seminář pro žadatele 8. Výzvy OPZ – Sociální služby 

 31. 1. 2029 Seminář pro žadatele OPŽP 

 8. 2. 2019 IROP - Sociální podnikání 
 8. 2. 2019 Seminář pro žadatele 5.výzva IROP - Rozvoj infrastruktury 

pro komunitní rozvoj 
 8. 2. 2019 Seminář pro žadatele 6.výzva IROP - Deinstitucionalizace 

psychiatrické péče 

 22. 2. 2019 Seminář pro příjemce 3. výzvy PRV 

 29. 3. 2019 Seminář - Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v 

praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy 

 12. 4. 2019 Seminář - Základní interní směrnice měst a obcí 

 13. 5. 2019 Seminář pro žadatele 9. Výzvy OPZ – Komunitní centra 

 27. 5. 2019 Seminář pro žadatele a příjemce 4. Výzvy PRV 

 31. 5. 2019 Seminář - Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k 

věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku 

a katastrálního zákona 

 14. 6. 2019 Seminář - Jak tvořit obecní zpravodaj 

 12. 8. 2019 Seminář pro žadatele 7. výzva IROP – cyklodoprava 

 12. 8. 2019 Seminář pro žadatele 8.výzva IROP – Zvyšování bezpečnosti 

dopravy 

 28. 8. 2019 Seminář pro příjemce 1. výzvy IROP 

 17. 9. 2019 Seminář pro žadatele 10. Výzvy OPZ – Podpora 

zaměstnanosti 

 8. 10. 2019 Seminář pro žadatele 11. Výzvy OPZ – Prorodinná opatření 

 8. 10. 2019 Seminář pro žadatele 12. Výzvy OPZ – Komunitní centra 
 16. 10. 2019 Seminář pro žadatele 9. Výzva IROP - Kulturní dědictví 
 19. 11. 2019 Seminář - Pozemkové úpravy 

• Účast MAS – LeaderFEST 2019 

• Den MAS JMK 

• Jízda králů – Slovácký rok 2019 

• Výstava 17. listopad 

• Neformální setkání starostů 

• Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka 

• Osobnost NNO JMK 2019  

• Konference zdravé školní stravování  

• Podpora sbírky – Paměti národa  

• Advent s Kyjovským Slováckem  

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-8-vyzvy-opz-socialni-sluzby
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-opzp
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-4vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-socialni-podnikani
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-5vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-rozvoj-infrastruktury-pro
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-5vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-rozvoj-infrastruktury-pro
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-6vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-deinstitucionalizace
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-6vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-deinstitucionalizace
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-prijemce-3-vyzvy-prv
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pravni-vztahy-k-drevinam-rostoucim-mimo-les-v-praxi-zakon-o-ochrane-prirody-krajiny
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pravni-vztahy-k-drevinam-rostoucim-mimo-les-v-praxi-zakon-o-ochrane-prirody-krajiny
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-zakladni-interni-smernice-mest-obci
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-9-vyzvy-opz-komunitni-centra
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-prijemce-4-vyzvy-prv
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-obcansky-zakonik-majetek-pravni-vztahy-k-vecem-katastr-nemovitosti-vcetne-aktualni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-obcansky-zakonik-majetek-pravni-vztahy-k-vecem-katastr-nemovitosti-vcetne-aktualni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-obcansky-zakonik-majetek-pravni-vztahy-k-vecem-katastr-nemovitosti-vcetne-aktualni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-jak-tvorit-obecni-zpravodaj
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-7-vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-cyklodoprava
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-8vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-zvysovani-bezpecnosti
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-8vyzva-mas-kyjovske-slovacko-v-pohybu-irop-zvysovani-bezpecnosti
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-prijemce-1-vyzvy-irop
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-10-vyzvy-opz-podpora-zamestnanosti
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-10-vyzvy-opz-podpora-zamestnanosti
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-11-vyzvy-opz-prorodinna-opatreni
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-12-vyzvy-opz-komunitni-centra
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pro-zadatele-9-vyzva-irop-kulturni-dedictvi
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/skoleni/seminar-pozemkove-upravy
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 Stručné shrnutí některých aktivit 

2. Konference žákovských parlamentů 

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.  

 

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.  
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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. 

 

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.  

  

 

 

 

 

 

   



  

9 

 

 Články a reportáže o nás v regionálních médiích 

 Kyjovské noviny - prosinec 2019 :  Vladimíra výletu ocenil Jihomoravský kraj  

 Kyjovské noviny - listopad 2019 : Pět set žáků se přišlo inspirovat na Veletrh 

středních škol Kyjovského Slovácka 

 TVS Kyjov 16. 11. 2019: Výleta Osobnost NNO JMK 2. místo 

 TVS Kyjov 28. 9. 2019:  Veletrh středních škol 
 TVS Kyjov 21. 9. 2019: Pozvánka na Veletrh středních škol 
 Blog (SU) Z KYJOVA - 17. 9. 2019: Boj za demokracii nikdy nekončí 

 Hodonínský deník - 20. 6. 2019: Na dobročinné cyklojízdě vybrali osmdesát tisíc. 

Půjdou na děti s rakovinou 

 iSlovácko 21. 5. 2019: Zlatá včela z různých míst přilétla do Vacenovic 

 TVS Kyjov 25. 4. 2019: Žákovské parlamenty žádaly o dotace 

 Pravý břeh z.s. - 27. 3. 2019: Problém sucha se dá vyřešit, pokud změníme přístup ke 

krajině 

 

 

 

 

 

  

https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2020/01/2946-19_kn_11-19.pdf
https://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/2020/01/2946-19_kn_11-19.pdf
https://itvs24.cz/kyjov/magazin-kyjov-16-11-2019
https://itvs24.cz/kyjov/magazin-kyjov-28-9-2019
https://itvs24.cz/kyjov/magazin-kyjov-21-9-2019
https://suzkyjova.blogspot.com/2019/09/boj-za-demokracii-nikdy-nekonci.html
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/na-dobrocinne-cyklojizde-vybrali-osmdesat-tisic-pujdou-na-deti-s-rakovinou-20190620.html
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/na-dobrocinne-cyklojizde-vybrali-osmdesat-tisic-pujdou-na-deti-s-rakovinou-20190620.html
http://www.islovacko.cz/Zpravy/4998-zlata-vcela-z-ruznych-mist-priletla-do-vacenovic
https://youtu.be/agvxL4WPme8?t=375
https://pravybreh.cz/problem-sucha-se-da-vyresit-pokud-zmenime-pristup-ke-krajine/
https://pravybreh.cz/problem-sucha-se-da-vyresit-pokud-zmenime-pristup-ke-krajine/
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 Záměry a projekty připravované pro rok 2020 

I v roce 2020 je naší prioritou implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

tedy vyhlašování dotačních výzev. Dle předběžného harmonogramu se bude jednat o výzvu pro 

školy z Integrovaného regionálního operačního programu, dále bude vyhlášena jedna výzva 

z Operačního programu Zaměstnanost se zaměřením na fakultativní sociální služby a jednu 

výzvu z Programu rozvoje venkova se zaměřením na kulturní a spolkovou činnost v obcích, 

dále fiche zaměřená na venkovskou turistiku a zakládání rozvoj malých a mikropodniků. 

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se naplno rozjede aktivita Technické 

školky. Na jaře zopakujeme 3. Konferenci žákovských parlamentů. Také připravujeme aktivitu 

Rodilý mluvčí do škol. Věnovat se budeme i tématu kariérového poradenství, zdravého 

školního stravování a na podzim nás čeká už 4. ročník Veletrhu středních škol Kyjovského 

Slovácka.  

V loňském roce jsme podali žádost o dotaci do výzvy MŠMT - Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání a doufáme, že budeme úspěšní a společně se sedmi neziskovými organizacemi na 

jaře začneme projekt realizovat.  

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

postupně vás s připravovanými akcemi budeme seznamovat nejen na našich webových 

stránkách, ale i na facebooku: Kyjovské Slovácko v pohybu a na facebooku projektu MAP: 

Vzdělávání – v pohybu.   

 

 Seznam dárců a darů 

Město Vracov  90.840,- 

Město Ždánice 20.000,- 

Obec Archlebov  35.200,- 

Obec Bzenec  10.000,- 

Obec Čeložnice   4.200,- 

Obec Dambořice 19.712,- 

Obec Domanín 20.840,- 

Obec Dražůvky     5.580,- 

Obec Hýsly      8.220,- 

Obec Ježov  14.280,- 

Obec Karlín    3.980,- 

Obec Kelčany    4.960,- 

Obec Kostelec  18.000,- 

Obec Labuty    3.520,- 

Obec Lovčice  16.000,- 

Obec Moravany 14.400,- 

Obec Moravský Písek 10.000,- 

Obec Mouchnice   6.060,- 

Obec Násedlovice 17.180,- 

Obec Nechvalín   7.020,- 

Obec Ostrovánky   4.540,- 

Obec Ratíškovice 80.800,- 

Obec Skoronice 10.720,- 

Obec Sobůlky  17.000,- 

Obec Stavěšice   7.000,- 

Obec Strážovice   6.000,- 

Obec Svatobořice-Mistřín  70.620,- 

Obec Syrovín    4.000,- 

Obec Šardice  88.000,- 

Obec Těmice  36.320,- 

Obec Vacenovice 43.940,- 

Obec Vlkoš  10.000,- 

Obec Vřesovice 22.020,- 

Obec Žádovice 15.020,- 

Obec Žarošice  21.860,- 

Obec   Želetice   5.000,- 

Obec Žeravice 20.740,-

 

 

Děkujeme za podporu naší činnosti! 
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 Hospodaření MAS 

Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. k 31. 12. 2019 
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