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ÚVODNÍ SLOVO 

 Vážení čtenáři, příznivci a členové MAS! Naše 

MASka je důkazem toho, že i v dnešní turbulentní 

době jsou některé věci pevné a přetrvávají. Máme za 

sebou 20 let činnosti, která začala tím, že se skupina 

nadšenců dala dohromady a byla ochotná věnovat 

svůj čas, zkušenosti a schopnosti ve prospěch svého 

regionu. Naši první Strategii jsme vytvořili bez 

znalosti a nevěděli jsme ani, zda a kdy  se staneme 

členy Evropské unie, kam jsme měli namířeno. Se 

Strategií jsme v r. 2004 uspěli a získali peníze pro 

realizaci prvních projektů v rámci pilotního 

programu EU LEADER+, určeného pro rozvoj 

venkovských oblastí.  Členská základna MAS byla od 

začátku postavena na místním partnerství veřejného 

a soukromého sektoru. Větší zastoupení měl od 

začátku soukromý sektor zahrnující   podnikatele, 

neziskové organizace a aktivní obyvatele regionu.  

Obce byly zastoupeny předsedy mikroregionů i 

starosty některých obcí. Z party nadšenců se po 

letech postupně vytvořil tým profesionálů, který je 

dnes neodmyslitelnou součástí rozvoje našeho 

regionu a hnacím motorem v mnoha oblastech života 

místních lidí. Své poslání uskutečňujeme 

prostřednictvím různých programů. Informace o 

jejich realizaci vám pravidelně přinášíme na 

stránkách našeho zpravodaje, a ne jinak tomu je i 

závěrem letošního roku. Podrobně se však o činnosti 

MAS mohou zájemci dozvědět v průběhu roku na 

našich webových stránkách, zajímavosti pak na 

našem FB. Nejvýznamnějším programem, který 

v současné době administrujeme, je Komunitně 

vedený místní rozvoj (CLLD  

Aktuální situace s našimi programy: 

STRATEGIE PRO OBDOBÍ 21-27 SCHVÁLENA,  a tak 

můžeme pokračovat.  

MAP III plynule navázal na předchozí projekty 

„Místního akčního plánu I a II“ . 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB dokončuje projekt 

webového portálu a má připraveny další projekty pro 

obce.  

O všech těchto programech se dočtete na stránkách 

tohoto zpravodaje. 

VLASTNÍ PROJEKTY MAS 

Jsou projekty, na které získává MAS prostředky 

z různých programů a fondů a sama je realizuje 

v rámci svého pracovního týmu, případně externích 

spolupracovníků.  

V oblasti cestovního ruchu máme v běhu dva 

projekty. Z programu INTERREG Česko-slovenská 

spolupráce jsme dostali dotaci na projekt „K 

turistickým cílům společně“. Projekt je zaměřený na 

aktualizaci a mapování turistických cílů obou 

příhraničních regionů (MAS Podhoran a Kyjovské 

Slovácko). 

Z dotace Jihomoravského kraje realizujeme projekt 

„Kyjovské Slovácko jako malované“, díky kterému 

vzniká virtuální galerie, která bude sloužit pro 

výstavy obrazů a videí o kulturním bohatství a dění 

v regionu. V rámci realizace tohoto projektu jsme 

uspořádali výtvarnou soutěž pro děti. 

OSTATNÍ ČINNOSTI MAS 

Podpora podnikání 

Hned v počátku covidové epidemie před dvěma lety 

jsme začali hledat cestu, jak pomoct místním 

producentům k odbytu jejich výrobků. Tehdy vznikla 

naše FB stránka „Dárek ze Slovácka“. Díky němu 

mohli místní výrobci dostat své výrobky přímo 

k zákazníkům. Tato platforma si získala oblibu a je již 

plně využívána, stejně tak se ujala i regionální značka 

„Slovácko - regionální produkt“, jejíž vznik jsme 

iniciovali. S využitím dotace z JMK jsme i v letošním 

roce pokračovali v pořádání trhů a ve vzdělávání 

podnikatelů. Nezůstalo však jen u toho. Zapojili jsme 

se do aktivit: „Podnikni to“, „Brzdy v podnikání“  a 

v neposlední řadě i do společné aktivity města Kyjov, 

OHK Hodonín a JMK vzniku „Centra technického a 

inovativního vzdělávání“. 

V rámci projektu spolupráce s MAS Strážnicko a 

Slavkovské bojiště jsme zmapovali a vydali průvodce 

po regionálních produktech a připravujeme aplikaci 

na podporu regionální značky. 

FILANTROPIE A DOBROVOLNICTVÍ se staly již také 

nedílnou součástí naší činnosti. Ať už jde o projekt 

Vetropack Moravia Glass  – „Malé věci kolem nás“, 
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akci „Na kole dětem“,  či postupné využívání výtěžku 

knihy „Kyjovský bigbít“ na podporu hudební 

produkce začínajících hudebních skupin. Letos jsme 

se již po třetí zapojili do dobrovolnické akce  „Zažít 

Kyjov jinak“. 

Za účelem podpory těchto dobrovolných aktivit a 

drobných projektů neziskových organizací 

připravujeme založení NADAČNÍHO FONDU 

Kyjovského Slovácka. 

 Novinkou v našem portfoliu je téma KOMUNITNÍ 

ENERGETIKA.  

Žijeme ve složité době 

a vnímáme kolem sebe 

témata, která nás 

nenechávají v klidu a 

myslíme si, že bychom 

jim mohli jít naproti a 

napomoci situaci 

místních lidí. Jedním 

z těchto témat je 

současná energetická 

krize, jejíž konec je v nedohlednu. Nejsme žádní 

experti na energetiku, ale došlo nám, že „projekt“ 

komunitní energetika by mohl být účinnou pomocí.  

Z dostupných informací je zřejmé, komunitní 

energetika bude mít v transformaci energetiky 

významné postavení. V současné době brzdí její 

rozjezd chybějící legislativa, která má být schválena 

v nejbližších měsících. Podstatou energetické 

komunity je, že se dosavadní odběratelé energií, jako 

např. domácnosti nebo obce se sami stávají výrobci 

a prodejci energie a poté ji sdílí mezi sebou. Přebytky 

mohou odprodat do sítě. Proto jsme se rozhodli 

založit „Společenství pro komunitní energetiku“. 

Podnikli jsme již řadu kroků k úspěšnému zahájení 

činnosti společenství. Uspořádali jsme motivační a 

informační semináře pro starosty, exkurze do oblastí, 

kde je již tento model zaveden doma i v sousedním 

Rakousku, zajistili jsme u Státního fondu životního 

prostředí zpracování „Studie úsporných opatření“ 

pro některé obce, které o tyto studie projevily zájem. 

Máme již souhlas všech našich mikroregionů pro 

vstup do Společenství a zajištěny  odborníky pro 

zpracování software pro potřebné činnosti, stejně 

jako odborníky pro vzdělávání a osvětu pro místní 

obyvatele.   

SPOLUPRÁCE MAS , výměna zkušeností a vzájemná 

inspirace a motivace hrají důležitou roli v činnosti 

každé MAS. Každoročně je proto pořádána celostátní  

akce LEADERfest, na které se prezentují výsledky 

činností MASek z celé ČR i hostů ze zahraničí.  

V letošním roce se stala místem konání LEADERfestu 

obec Čejkovice. Protože se jedná o obec ze sousedící 

MAS Jižní Slovácko, byli jsme zapojeni do přípravy a 

realizace a měli jsme lví podíl na jejím úspěchu. 

Zajistili jsme prezentaci místních produktů a jejich 

prodej, připravili pro účastníky zajímavou hru, 

přednesli prezentace na téma „Podpora 

podnikavosti a podnikatelů na venkově“ a „Snižování 

rizik katastrof – resilience venkova“ a moderovali 

panelovou diskuzi. K úspěšnému průběhu přispěly 

vzorky výborných vín našich nejlepších vinařů. 

MASky si již vydobyly a našly své místo ve společnosti 

a přes všechny půtky a administrativní bitvy s řídícími 

orgány a jejich úředníky se nevzdávají boje za svá 

území a podporují jejich rozmanitost, která je 

zdrojem hrdosti pro místní komunitu, místní kulturu 

a místní ekonomiku. Bylo by pošetilé si myslet, že 

místní ekonomika může být izolována od okolního 

světa a globalizace. Ale Evropa není jen společný trh, 

ve kterém hlavní společnosti soutěžit o podíl na trhu, 

ale také rozmanitost místních trhů, které jsou 

cenným přínosem pro ni i pro soběstačnost území. 

Proto se ji snažíme podporovat a na místní lidi a 

jejich práci jsem hrdí! Místní lidé a jejich potřeby jsou 

pro nás základem naší práce a bez nich by ztratila 

svůj smysl. Při naplňování těchto potřeb čerpáme 

z jejich zdrojů, stavíme na jejich nápadech a věříme, 

že právě tento přístup je zárukou udržitelnosti 

rozvoje území. 

Anna Čarková, 

předsedkyně MAS
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KOMUNITNĚ VEDENÝ 

MÍSTNÍ ROZVOJ 

Komunitně vedený místní rozvoj je nástroj rozvoje 

území, prostřednictvím kterého mohou občané 

částečně sami rozhodovat o směřování finančních 

prostředků z Evropské unie. Být manažerem v oblasti 

komunitně vedeného místního rozvoje je zajímavá a 

různorodá práce. Ptáte se, jak je to možné, když se 

jedná o dotace? Tak čtěte dál a uvidíte, jak to je. 

 Jmenuji se Tomáš a v Kyjovském Slovácku v pohybu 

pracuji na pozici manažera komunitně vedeného 

místního rozvoje již 8 let. Ve své práci jsem tak trochu 

úředník, ekonom, právník, ajťák, grafik či sekretářka 

a každý den je trochu jiný. 

Hlavní náplní mé práce je příprava, realizace 

dotačních výzev a kontrola projektů. Připravuji 

podmínky, podle kterých mohou spolky, firmy nebo 

obce žádat o dotace. Nemohu si však dělat úplně co 

chci. Jsem limitovaný velkým množstvím pravidel 

našich ministerstev, které určují mantinely, jež 

musím respektovat. Vyznat se v těchto dokumentech 

vyžaduje i právní znalosti. 

Každý rok vyhlašujeme několik výzev, kdy je možné 

získat dotační prostředky a rok 2022 nebyl výjimkou. 

Vyhlásili jsme dvě dotační výzvy. 13. Výzvu 

z Integrovaného regionálního Operačního programu 

zaměřenou na podporu projektů sociálních služeb, 

v níž jsme podpořili dotací ve výši 440 997, 95 Kč 

modernizaci výtahu pro zajištění bezbariérového 

přístupu pro klienty sociálních služeb Centra 

sociálních služeb Kyjov, p.o, města Kyjova a 8. Výzvu 

z Programu rozvoje venkova, která byla zaměřena na 

podporu malých, středních podniků, obcí a 

neziskových organizací. V této výzvě jsme podpořili 

18 projektů podnikatelských v celkové výši dotace 

4 200 803 Kč. Dále 16 projektů obcí, mikroregionů a 

jejich příspěvkových organizací a 8 spolků dotací 

v celkové výši 11 091 087 Kč. Jak můžete vidět, 

pracuji hodně i s čísly a penězi. 

Než dojde k samotnému podpoření projektů, řeším 

s žadateli, aby byly projekty správně napsané, nebo 

jejich změny. Chystáme také několik školení, na  

kterých zájemcům vše vysvětlujeme. Současně 

probíhají dvě fáze kontroly. Jednu provádím já 

s kolegyní Hankou, pro druhou, kterou dělá 

Výběrová komise, připravuji podklady. Kontroluji 

také výběrová řízení a žádosti o proplacení. Během 

tohoto procesu se neustále s žadateli potkáváme, o 

čemž svědčí i uskutečněných 144 mých konzultací 

během prvních 6 měsíců roku 2022. 

Díky osobnímu kontaktu s žadateli se mohu potkat se 

zajímavými lidmi z různých odvětví různého 

smýšlení. Podnikatelé u nás žádají například o 

finance na tiskařský stroj na potisk textilu, pásovou 

pilu, výrobník zmrzliny, lešení, vyšívací stroj, čistící 

laser, pásové minirypadlo, svářečku, elektrocentrálu, 

wap čistič, automatickou brusku a další. Obce a 

neziskové organizace žádaly například o finance na 

hudební nástroje, nákup krojových součástí, 

velkokapacitní stany, židle, stoly, ozvučení, 

rekonstrukce osvětlení nebo podlah sokoloven, 

rekonstrukce pódií kulturních domů, překážky pro 

dětský hasičský sport, figuríny a dotykové kiosky do 

muzea, nafukovací venkovní plátno na letní kino, 

vyšívací stroj a další. Současně komunikuji také 

s úředníky z ministerstev, kteří nastavují pravidla, 

aby bylo vše v pořádku, a jsem tím pádem trochu 

jedním z nich.  

Všechny tyto služby mohou od nás využívat žadatelé 

zdarma. Zajímavé je například, že děláme podobnou 

práci jako úředníci na ministerstvu, ale musíme 

zvládnout stejnou práci jako několik z nich 

dohromady a navíc si vydělat i na  část své mzdy jinou 

činností. 

Mimo tuto hlavní činnost také pomáhám našim 

školám dostat se k penězům z Evropské unie. 

Usnadňuji jim zpracování projektů a řeším jejich 
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problémy s administrativou. Díky tomu často 

opouštím svůj pracovní stůl a můžu pozorovat, jak se 

mění náš vzdělávací systém. Úzce spolupracuji 

například se školami a školkami v Hovoranech, 

Kostelci, Strážovicích, Mouchnicích, Ždánicích, 

Vlkoši, Bohuslavicích, Kyjově, Ježově atd. Současně 

také řídím projekt zaměřený na podporu 7 organizací 

pracujících s dětmi a mládeží a vedu stážisty. Díky 

tomu získávám zkušenosti i s vedením lidí a řešením 

personálních situací, které dělají moji práci 

různorodější.   

Ptáte se, proč jsem i ajťák, grafik a sekretářka? 

Doposud jsem Vám neřekl, že Kyjovské Slovácko 

v pohybu, z.s. je nezisková organizace, jako jsou ve 

vaší obci například zahrádkáři, vinaři nebo fotbalisté. 

Rozdíl je v tom, že abychom mohli dělat výše 

popsanou činnost, procházíme složitou certifikací 

Ministerstva pro místní rozvoj. Pro tuto certifikaci 

zpracovávám každých 5 let strategii rozvoje regionu. 

Jako nezisková organizace si hodně činností 

zvládáme dělat svépomocí a musíme se hodně 

snažit, aby o naší práci bylo slyšet a byli jsme schopni 

získat dodatečné prostředky, abychom mohli hlavní 

činnost dělat. Proto mám na starosti i správu 

webových stránek a také firemní IT sítě. Píšu články 

do zpravodaje včetně tvorby přebalu a dělám 

pozvánky na naše akce. Vyřizuji desítky e-mailů 

denně, vyplňuji dotazníková šetření o regionu pro 

univerzity či kraj a umím uvařit i kafe nebo čaj pro 

naše žadatele. 

Ve „volném“ pracovním čase, kterého není mnoho, 

se mohu zabývat vlastními dobrovolnickými 

aktivitami a projekty jako jsou Rozhoupaná Kyjovská 

krajina, pomoc občanům se zakládáním spolků, 

organizaci Dnů středních škol či aktivity Centra 

společných služeb, kde se zabývám například 

vývojem Regionálního mapového portálu a podpoře 

místní ekonomiky, takže se občas objevím i 

v regionální televizi.  

Největší výhodou mojí práce je její rozmanitost 

aktivit a flexibilní pracovní doba. I přesto, že je 

kalendář mým velkým pomocníkem při zvládání 

všech činností, nikdy si nejsem jistý, co opravdu bude 

potřeba udělat další den. Flexibilní pracovní doba mi 

zase umožňuje skloubit práci s rodinou a 

dobrovolnickými aktivitami.  

Pokud jste doteď nevěděli, co manažer komunitně 

vedeného místního rozvoje dělá, vůbec se Vám 

nedivím. Moje pracovní aktivity totiž propojují 

mnoho profesí. Když si však zapamatujete, že jsem 

administrátor, který dělá něco navíc tak se 

nespletete. 

Tomáš Kolařík, 

manažer junior 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN 

MAP doznal změny. A co se změnilo? Uzavřeli jsme 

projekt zaměřený na regionální vzdělávání označený 

číslicí dvě a vstoupili jsme do projektu s číslicí tři.       

Zní to tak velmi nezajímavě, ale pro nás a naše školy 

to má velký význam. Ale teď se vraťme ještě zpět, kdy 

na konci druhé etapy projektu proběhlo mimo jiné i 

ukončení práce pracovních skupin a poděkování 

všem členům za skvělou spolupráci. Naplánovali 

jsme za tímto účelem poslední setkání na hvězdárně 

ve Ždánicích. Rozhodnutí uspořádat to na tomto 

místě, bylo opravdu skvělé. Všichni byli velmi mile 

překvapeni, jak se to na hvězdárně změnilo a co 

všechno se jim nyní nabízí. Máme zpětné vazby 

takové, že několik učitelů již zrealizovalo výlety na 

hvězdárnu se svými žáky a všichni byli velmi nadšeni.  

Pro různá naše setkání se snažíme vyhledávat i jiná 

místa, než je školní prostředí. Snažíme se tak více 

vnímat, a poznávat, co všechno nám naše lokalita 

nabízí a mnohdy jsme opravdu až ohromeni. Tyto 

poznatky pak předáváme samozřejmě dále a učitelé 

toto velmi kvitují a jsou za to rádi. 

A nyní tedy zpět, k nové etapě našeho projektu. Teď 

máme cca jeden rok na to, abychom se připravili na 

další velký projekt a na realizaci spousty 

implementačních aktivit, které našim školám 

pomohou v jejich rozvoji. To znamená, že v současné 

době vedeme osobní rozhovory 

s řediteli/ředitelkami škol a zjišťujeme jejich potřeby 

a plány do budoucna.  

Mimo jiné se pravidelně scházíme s členy pracovních 

skupin, kteří vyhodnocují dopady realizace minulých 

etap MAPů. To je pro následující etapy našeho 

projektu velmi důležité. Dobrou a správnou cestou 

vedoucí k rozvoji regionálního školství je totiž 

potřeba stavět na dobře nastavených aktivitách a ty 

s nulovým dopadem změnit či nahradit novou 

aktivitou. 

A nesmíme také zapomenout na pravidelné 

setkávání s vedoucími pracovníky škol, kdy kromě 

výše uvedených témat je pro naše setkávání důležité 

předávání si zkušeností. 

S řediteli/ředitelkami základních škol jsme se setkali 

ve škole Dr. Joklíka v Kyjově a s ředitelkami a 

vedoucími učitelkami školek jsme navštívili prostory 

Les Parku Vřesovice. V tomto místě také sídlí nová 

domácí školka a škola a tak se nám naskytla 

příležitost prozkoumat další možnosti pro vzdělávání 

našich dětí.  

Terezie Čičáková, 
manažer MAP  
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CENTRUM 

SPOLEČNÝCH 

SLUŽEB 

Dalším rokem pokračovala 

úspěšná spolupráce MAS 

s Dobrovolným svazkem obcí 

Severovýchod a Centrem 

společných služeb (CSS), které je 

servisní organizací DSO 

Severovýchod. I díky této 

spolupráci může CSS neustále 

zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku 

svých poskytovaných služeb.  

Oblast zaměření CSS je poměrně 

široká, odborný tým zajišťuje 

např. vzdělávání starostů, 

zastupitelů a úředníků obcí, do-

tační poradenství, pomoc 

se zakázkami malého 

rozsahu, setkání s občany, 

zprostředkování odborné-

ho poradenství či pora-

denství výkonu veřejné 

správy a samosprávy. 

Provoz Centra se snažíme 

zajišťovat především 

z dotačních zdrojů. Díky 

několika projektům je 

financován a udržován odborný 

tým zaměstnanců, kteří tak 

mohou realizovat všestranný a 

trvale udržitelný rozvoj regionu. 

Na úspěšný projekt zpracování 

Programů rozvoje obcí navázal 

projekt na tvorbu dalších 

koncepčních dokumentů pro obce 

DSO Severovýchod, konkrétně 

několika druhů pasportů a 

různých rozvojových strategií. 

Z původního počtu 66 dokumentů 

se nám letos díky ušetřeným 

finančním prostředkům z výbě-

rového řízení podařilo navýšit 

celkový počet zpracovávaných 

dokumentů o dalších 19. Na konci 

projektu, který nastane letos 

v listopadu, tak bude zpracováno 

celkem 85 dokumentů, které 

obcím dají možnost rozvíjet se v 

oblastech jako je cestovní ruch, 

odpadové hospodářství, boj se 

suchem apod. Pasporty hřbitova, 

zeleně, veřejného osvětlení a další 

jim zase umožní efektivní údržbu a 

usnadní případný další rozvoj 

obecního vlastnictví. 

Tradičně „vozíme“ zástupce 

našich obcí za poznáním a příklady 

dobré praxe do jiných regionů. I 

na letošní rok byly dvě takové 

exkurze naplánovány, ačkoliv 

kvůli omezené nabídce dotačních 

příležitostí jsme museli změnit 

jejich zaměření na vzdálené cíle a 

rozhodli jsme se více poznat 

domácí region. V červnu jsme tak 

mohli poznat fungování obcí 

mikroregionu Podchřibí a 

v listopadu nahlédneme pod 

pokličku mikroregionu Ždánicko. 

Tradiční je také vzdělávání 

starostů či zastupitelů našich 

členských obcí. Vždy se snažíme 

zajistit semináře tematicky 

zaměřené na agendy, které jsou 

důležité pro výkon funkcí 

předních představitelů obcí. Již na 

jaře proběhl seminář zaměřený na 

komunitní energetiku, na podzim 

pak probíhá série vzdělávacích 

akcí především pro nově zvolené 

starosty a zastupitele.  

Za hlavní úspěch však letos 

považujeme spuštění nových 

webových stránek DSO 

Severovýchod. Najdete je na 

adrese www.obcekyjovska.cz. 

Kromě základních informací o 

DSO a jeho činnostech zde můžete 

také vyhledávat různé 

společenské či kulturní akce, které 

se na Kyjovsku uskutečňují. A co 

víc, tyto akce můžete sami 

přidávat a informovat tak o svých 

událostech celý region! Do konce 

roku plánujeme spustit také 

interní systém stránek, kde na 

jednom místě naleznete 

informace k plánovaným i 

proběhlým školením, možnost 

přihlašování se na 

semináře, informování o 

valných hromadách a 

setkáních starostů, dále 

také aktuální dotační 

příležitosti, užitečné odkazy 

a dokumenty, fotografie 

z akcí DSO atd. Plánováno 

bylo také spuštění 

mapového portálu regionu 

s představením informací o 

obcích a zajímavostech, které se 

na našem území vyskytují, a to 

všechno interaktivní a vizuálně 

přitažlivou formou. Vývoj aplikace 

je však složitý a dáváme si záležet 

na každém detailu, proto na 

představení mapového portálu 

dojde nejspíše až začátkem 

příštího roku. Spolu s jeho 

spuštěním věříme i v nastartování 

nové éry rozvoje našeho DSO. 

Spolu s vámi! 

Pavel Smetka, 
manažer CSS 
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UČIT SE PRO ŽIVOT 
Od malých dětí často slýcháme: “Já se těším, až vyjdu 

ze školy, že se už nebudu muset učit.” My dospělí 

však víme, že učit se je třeba celý život. Zvlášť v této 

zrychlené době je nutné stále získávat nové 

dovednosti, aby nám, jak se říká, neujel vlak. 

Pracovníci neziskových organizací z Kyjovska mají 

možnost nabýt nových vědomostí a zkušeností v 

důležitých oblastech neformálního vzdělávání dětí a 

mládeže. Po dvou covidových letech se konečně 

mohli pustit se vší vervou do tandemového 

vzdělávání, sdílení zkušeností nebo zavádění nových 

metod.  

Pro děti připravují kluby v neformálním vzdělávání a 

projektové dny, ve kterých pod vedením odborníků z 

praxe připravují různé typy programů pro děti. 

Aktivit už byly realizovány desítky, představíme vám 

jen pár, abyste měli představu, co je možné s dětmi 

prožít.  

V Klubíčku Vacenovice se třeba učí chodit s dětmi na 

poznávací vycházky i v nestandardních podmínkách, 

konkrétně za tmy, kdy společně pozorují hvězdy. 

Lesní školka Petrklíč v Bzenci připravuje pro děti za 

účasti zkušených odborníků Školu v lese, kdy jsou 

vzdělávací aktivity představovány dětem prakticky a 

ony mají možnost si vše vyzkoušet. V KDM Lovčice se 

děti vydávají na toulky historií, ať už ve své obci, či 

vyjíždějí na historická místa v blízkém i vzdáleném 

okolí. Farnost Kyjov uspořádala pro děti už několik 

klubů, ve kterých děti získávají praktické dovednosti 

i povědomí o historii a tradicích. Bzenecký Sokol 

uspořádal pro děti dětský den, s bohatým 

programem, který měl mimořádný úspěch. Děti z 

Aktovky Žarošice se vydaly až do Prahy, kde se pod 

vedením šikovného odborníka dozvěděly mnohé z 

historie českého národa.  

Moc děkujeme všem odborníkům, že věnují svůj 

drahocenný čas na náš projekt i vzdělávaným 

pracovníkům, že je baví neustále na sobě pracovat a 

připravovat dětem stále nové a originální aktivity. 

Děti jsou naše budoucnost a vše, co jim teď 

věnujeme, se nám v budoucnosti stokrát vrátí. Je 

skvělé, že máme v regionu tolik zapálených lidí, kteří 

věnují svůj volný čas dětem. 

Irena Koukalová, 
manažer projektu 
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CO SE V MASCE UDÁLO 

Na kole dětem 

Příběh se začíná psát v roce 2016, kdy jsem pozval 

Josefa Zimovčáka na dětský den. Povozil děti na 

vysokém kole, rozveselil i dospělé, kteří se snažili ujet 

alespoň pár metrů. Jeho charisma a silný příběh mě 

zaujal. Slovo dalo slovo a vznikl cyklovýlet „Na kole 

dětem jižní Moravou“. Poháněla mě touha alespoň 

drobnou měrou pomoci jeho nadaci, která se věnuje 

onkologicky nemocným dětem. Hledal jsem způsob, 

jak pouze nepředat finanční dar, ale vytvořit 

přidanou hodnotu. Cyklovýlet, který je pod záštitou 

nadace Josefa Zimovčáka, ale je pod plnou kontrolou 

starostek a starostů Kyjovska. Akce, která dokáže 

spojit, nadchnout, rozradostnit, ale také pomoci.  

Jsem moc rád, že téměř všechny obce se dobrovolně 

zapojují a základní myšlenku společného díla 

mikroregionů si starostové vzali za svou. Dokážeme 

tak během jednoho dne přispět velkou částkou. 

Proběhly již 4 ročníky. Ten poslední v roce 2022 

přinesl 104.500 Kč. Toto číslo nepotřebuje další 

komentáře ale velké poděkování obcím, které 

přispěly ze svého rozpočtu. Zvláště chci poděkovat 

obcím, které jsou schopny se stát na chvíli hostiteli 

celého pelotonu. Je to náročná ale krásná práce. 

Velmi chci poděkovat naší „MASce“, která je od 

samého začátku spoluorganizátorem celé akce, a bez 

které by to již nešlo.   

Trasa společné vyjížďky je vždy jiná a to záměrně. 

Chceme procestovat ten náš krásný kraj pokaždé 

jinak. Každý ročník je tak jedinečný.  

Těším se na další společné chvíle na pedálech našich 

kol. Ušlechtilá myšlenka může pokračovat dá!.  

Libor Orság,  
starosta obce Hýsly 
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Malé věci kolem nás 

Grantový program Malé věci kolem nás spojuje 

aktivní lidi z regionu a podporuje dobré nápady, letos 

už po šesté.  

Výsledkem naší spolupráce s kyjovskou sklárnou byl 

v roce 2017 první ročník grantového programu, jehož 

hlavní myšlenkou je podpora vzniku nebo 

zviditelnění malých věcí v regionu.  

Jak to celé funguje? V době vyhlášení výzvy 

přijímáme nominace zajímavých projektů, ty jsou 

poté podrobeny hlasování zaměstnanců sklárny. 6 

projektů, které obdrží nejvíce hlasů, získá dotaci ve 

výši 10 000 Kč. Sedmým podpořeným je tzv. Divoká 

karta, o které rozhodujeme my v Kyjovském 

Slovácku.  

Šest ročníků už máme za sebou. Podpořeno 

finančním příspěvkem 10 000 Kč bylo už 39 projektů 

z Kyjovska. Získaná částka ve většině případů pokryje 

nákup materiálu, zhotovení nebo zkrášlení malé věci 

je pak už dílem místních nadšenců nebo spolků. 

Některé nápady natolik nadchly místní podnikatele 

nebo vedení obce, že se ochotně do díla také zapojili, 

například při vzniku Malované stezky na cyklostezce 

mezi Vracovem a Vlkošem. Taková spolupráce je 

podle nás velká přidaná hodnota. Malé věci spojují 

aktivní lidi z regionu a z toho máme radost, to byl 

jeden z našich cílů.  

V předešlých ročnících uspěl například Klub maminek 

Kyjov, Biketrial Kyjov, dále z dotace bylo vybudováno 

besídkové krmítko v městském parku v Kyjově nebo 

houpačky v krajině, které se staly oblíbeným místem 

k relaxaci a zhoupnutí s unikátním výhledem do 

okolí. Díky úspěšné žádosti se podařilo vyčistit 

studánku Nedbalku ve Vacenovicích, ve 

Svatobořicích-Mistříně zhotovili místní rodiče dětem 

stezku Bosonožku, pořízeny byly hadice pro malé 

hasiče z Násedlovic a další. 

Grant v letošním šestém ročníku získaly tyto 

projekty: 

• Lezecká boulderová stěna v Kyjově v 
Polámaných  

• Záhony bez hranic, Mateřská škola, základní 
škola, praktická škola a dětský domov Kyjov   

• Přírodní zahrada v ZŠ Dr. Joklíka, Kyjov 

• Polep autobusových zastávek v Kyjově jako 
ochrana proti nárazům ptáků 

• Stonožka Emma, Městská knihovna Kyjov  

• Dráčci z Vlkoše – bezpečnost a spolupráce 
na prvním místě, SDH Vlkoš  

 
Divoká karta byla udělena hned dvěma projektům a 
to:  
  

• Dřevěná socha sv. Huberta ve vracovském 
lese 

• Labyrint jako místo klidu, meditace a 
usebrání 

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme. A teď se 

nejspíš ptáte, kdy bude možné nominovat projekty 

do dalšího ročníku? Sedmý ročník bude otevřen 

v dubnu 2023. Těšíme se na žádosti.  

Martina Urbancová,  
manažer junior 

 

Exkurze Mikroregion Podchřibí 

Dobré ráno….Zdááár….Ahoooj...Jééé, to je super, že 

jedeš…Vy jste tak hodní, že nás pěkně 

zorganizujete...Už jsem myslela, že ani nepojedu, 

vůbec nestíhám... 

Tohle bylo slyšet z parkoviště za radnicí v Kyjově ve 

čtvrtek 9. června 2022 v ranních hodinách. Skupina 

starostů a starostek se právě chystá k odjezdu na 

exkurzi pořádanou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

v rámci projektu DSO Severovýchod s názvem 

„Aktivity podpory lokální ekonomiky DSO 

Severovýchod“. 
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Tentokrát je cílem výpravy Mikroregion Podchřibí.  

Po vzájemném radostném přivítání účastníků 

nasedáme do autobusu a vyrážíme do obce Kostelec. 

Těsně se míjíme s komisí Vesnice roku, která se 

přijela podívat čím se může a chce Kostelec jako 

uchazeč o získání titulu Vesnice roku prezentovat a 

pochlubit. A že se mají čím chlubit – bohatý kulturní 

a spolkový život, realizovaná opatření v krajině a 

spousta dalších aktivit a projektů, které nám 

starostka obce prezentuje při procházce k místnímu 

kostelu, která je současně vzhledem k terénu 

dechovým cvičením. Šlo se ztěžka určitě i s ohledem 

na ochutnávku místních specialit od aktivních 

občanů, kteří zde žijí. Přichází první z kolekce soutěží, 

které si pro nás MAS připravila. Při rozdělování do 

soutěžních skupin se naplno ukáže, že jsme na 

exkurzi starostů. Organizace je naše silná stránka a 

tak jde vše jako po másle.   

Je čas posunout se dál, exkurze je jednodenní a 

chceme stihnout celý program. Pokračujeme tedy do 

obce Žádovice. Usedáme v obecní hospodě, chválíme 

moderní interiér, nakoukneme do velkého sálu, který 

slouží pro konání obecních akcí a zajímá nás, jak 

technicky, tak finančně, právě instalované moderní 

zastřešení na terase hospody. Starosta obce 

prezentuje architektonicko - urbanistickou soutěž na 

revitalizaci centra obce a studie dalších projektů, 

kterými chtějí v Žádovicích přispět k rozvoji obce. 

Projekt revitalizace obce je doslova velkolepý a tak 

fandíme starostovi a přejeme hodně zdaru při 

realizaci. Děkujeme za  výborný oběd a přesouváme 

se k budově obecního úřadu,  kde je ve výstavní síni 

obce instalována výstava nazvaná „Velká válka a 

žádovičtí vojáci“ k uctění památky vojáků 1. světové 

války. Ještě lehce vědomostní soutěž a autobus nás 

odváží do obce Hýsly. 

Původně byl na programu 

odchod pěšky z Žádovic 

na rozhlednu Súsedská, 

která je společným 

projektem DSO Podchřibí, 

bohužel počasí nepřeje, 

takže návštěva rozhledny 

a stromové kaple se 

odkládá na příště. Stavba, 

která byla oceněna 

"ZVLÁŠTNÍ CENOU" v 

soutěži STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2021, si 

určitě návštěvu zaslouží.  

Zajímá nás prezentace starosty obce Hýsly týkající se 

projektu parku a návrh nového vzhledu a uspořádání 

centra obce. I díky spoustě vysazených rostlin obec 

kvete a vzkvétá. Snažíme se pochopit fungování 

nejmenších slunečních hodin na světě. Později se 

dočítám na stránkách obce, že tzv. opoziční sluneční 

hodiny jsou instalovány na Novém Zélandu. Zřejmě 

dáme podnět MASce - byl by to hezký výlet a starosta 

obce by tam mohl osobně navázat spolupráci. 

Samozřejmě si musíme vyfotit sloupy, které vyrůstají 

přímo z komunikace. 

A jedeme dál krásnou přírodou pod Chřiby, kde nás 

úzké silnice vedou do obce Vřesovice. Pan řidič je 

opravdu velmi zkušený a nestačíme se divit na jaká 

místa je schopný dojet a jeho couvání je 

neuvěřitelné. První zastávka je v části Jasénky, kde 

starosta s nadšením sděluje informace k výsadbě 

stromů a keřů a udržování louky. Nechybí tematická 

soutěž a posezení na dřevěných odpočinkových 

prvcích. Při pohledu na ohniště si představujeme 

příjemné večerní posezení v této krásné a klidné 

lokalitě.  

Druhé zastavení v malebné obci Vřesovice nás 

zavede na místní workoutové a dětské hřiště, kde si 

někteří z kolegů prověřují fyzickou zdatnost. 

Pokračujeme do Muzea v Podchřibí a procházíme 

expozici, kterou dotvářejí panely či artefakty 

věnované dějinám obce a mikroregionu Podchřibí a 

která je věnována památce Oldřicha Pechala a 

osudům letounu Dakota, který havaroval u Vřesovic 

v roce 1952. Druhá část budovy je využívána jako 

vřesovické komunitní centrum, kde se konají výstavy, 

dílničky pro děti, setkávání občanů nebo přednášky. 

Ve všech dosud 

navštívených obcích by 

toho bylo ještě spoustu k 

vidění, ale čas letí jako 

bláznivý a my se 

vydáváme hlouběji do 

chřibských lesů a 

zakotvíme v Les parku 

Vřesovice, přesněji 

řečeno ve venkovním 

posezení Lesního baru 
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Vřesovice. Očekávají nás tu příjemní majitelé, kteří 

toto místo za spolupráce a podpory MASky stále 

zvelebují a díky tomu se lokalita stává častým cílem 

turistů nejen z blízkého okolí.  

Déšť nám nevadí. Krásně bubnuje na střechu 

posezení a my si vychutnáváme výborný guláš, který 

uvařil pan majitel. Jsme v očekávání další soutěže a 

tentokrát se opravdu zapotíme – stavba rozhledny 

dle vlastního návrhu ze špejlí a provázku je 

prověřením jemné motoriky a logická hra na téma 

přežití v poušti poskytne pohled na priority, které se 

v této hře povětšinou ukazují jako velmi těžko 

seřaditelné. 

Vzdělávací a zábavný program vrcholí úkolem složit 

báseň, ve které je nutno použít zadaná slova. Fantazii 

se meze nekladou a všechny texty by si zasloužily 

zveřejnění. Při vzpomínce na některé z nich nám 

bude do smíchu ještě hodně dlouho. V tuto chvíli je 

však smích ve spojení s energií tohoto místa 

neskutečně nabíjející. 

Pomalu přichází příjemná únava z celého dne 

stráveného na místech plných inspirace a ve 

společnosti zastupitelů či starostů, kteří dělají svoji 

práci s nadšením. Uvědomujeme si, jak je důležité, 

když v těchto malých obcích žijí lidé, kteří se chtějí 

společně se zastupitelstvem obce podílet na dění a 

udržují tolik potřebný komunitní život a v Podchřibí 

také tradice.  

Rozjíždíme se pomalu k domovům a těšíme se na 

další společná setkání.  

Jsme rádi, že MAS se o nás tak dobře stará a přispívá 

k tomu, aby naše práce byla jednodušší a veselejší.  

Díky za exkurze, setkání, vzdělávací semináře, rady, 

vstřícnost, organizaci a energii, kterou věnujete 

nejen nám starostům a zastupitelům, ale zejména 

rozvoji území Kyjovska. 

A protože tu máme začátek dalšího funkčního 

období, tak si dovoluji připojit vzkaz pro kolegy 

starosty : 

Milí kolegové, udělejte si prosím čas a využijte 

možnosti účastnit se aktivit, které MAS organizuje. 

Zaručuji Vám, že každé setkání nás stejně naladěných 

lidí sebou přináší obyčejnou lidskou radost a 

rozšíření obzorů v oblasti, které se věnujeme. Sdílení 

zkušeností a tzv. dobré praxe je cestou, jak nehledat 

řešení něčeho, co už někdo vyřešil a věnovat čas a 

energii novým věcem. 

Jana Kudličková,  
starostka obce Mouchnice 

 

Práce ve výběrové komisi 

Jako starosta obce členské DSO Severovýchod jsem 

znal činnost MASky z vnější stránky, z pozice 

klientské obce, kdy nám tato poradenská a servisní 

organizace zajišťuje různá školení, exkurze, dotační 

management apod. Nyní, když jsem byl 27.5.2021 

zvolen členem výběrové komise, vstoupil jsem na 

"druhý břeh" a věnuji se činnosti při posuzování 

projektů žadatelů. Je to mnohdy nelehká práce, 

zejména jsou-li žádosti svázány složitými dotačními 

podmínkami, avšak velmi zajímavá. Nejenom, že 

člověk vidí smysluplnou náplň a vyjádřeno sportovní 

terminologií, nechá vítězit ty nejkvalitnější projekty, 

zároveň je tato činnost inspirující, kam se může další 

rozvoj našich obcí, ba i celého regionu dále rozvíjet. 

Vždy jsem z pozice starosty obce patřil k těm 

skeptičtějším, kteří zastávali postoj, že dotace jsou 

drahým a administrativně náročným nástrojem na 

přerozdělování veřejných financí. Na tomto názoru 

sice nadále 

setrvávám, avšak 

uznávám, že tyto 

dotace, mohou 

pomáhat tam, kde 

ne vždy veřejné 

rozpočty 

municipalit danou 

službu nebo 

investici 

pokrývají. Záběr 

"MASky" i do-

tačních projektů 

je mnohem širší, 

než jen veřejná správa (obce, města a jejich zřizované 

organizace), ale v mnohých oblastech dokáže 

propojit také občanský či neziskový a podnikatelský 

sektor.  

Zbyněk Pastyřík,  
starosta obce Dambořice 
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Jaká byla stáž v Kyjovském Slovácku? 

Pokud si pod stáží v Kyjovském Slovácku v pohybu 

představíte typický obrázek člověka sedícího v 

kanceláři, kterému se oči neodtrhnou od obrazovky 

počítače, týdny jenom ťuká zběsile do klávesnice, 

nejste úplně vedle. Ale rozhodně to není vše, co stáž 

dokáže nabídnout. 

Když jsem jednoho květnového dne psala email na 

Kyjovské Slovácko v pohybu s dotazy na stáž, měla 

jsem asi dost podobnou představu jako vy. Možná 

dokonce představu ještě daleko méně jasnou a 

nejistou. Ale dřív, než bych čekala, byla moje 

představa zbořena jako domeček z karet.  

Pokud byste měli někdy zájem o stáž tady, dám vám 

jednu radu – nesnažte se plánovat, opravdu to ani 

nezkoušejte. Vaše plány většinou půjdou stranou v 

prvních hodinách nebo nejlépe minutách pracovního 

dne, kdy vám na stole přistane nový úkol nebo 

nečekaná výzva. Po pár dnech pochopíte, že takhle 

to prostě funguje a zapadnete do tempa neotřelých 

pracovních zkušeností. Ba si dokonce ono pracovní 

tempo zamilujete, protože se vám na stáž najednou 

bude chodit s očekáváním nečekaného. 

Ano, součástí je i sezení za počítačem a zběsilé ťukání 

do klávesnice. Ale pak tu budou dny, kdy budete mít 

možnost vyjet do terénu, šáhnout si na něco nového, 

něčemu se přiučit a zapojit se do dění v Kyjovském 

Slovácku v pohybu. A takové dny převáží vzpomínky 

na sezení za počítačem.  

Právě očekávání nečekaného je asi to nejdůležitější, 

co se tady naučíte. Opravdu vás to skvěle připraví do 

života. V mnoha ohledech zjistíte, že stáž tady vás 

donutí překonávat sám sebe, a hlavně se toho nebát. 

Člověk se musí naučit fungovat sám za sebe, být 

kreativní, ale zároveň konstruktivní, musí umět 

komunikovat a asi to hlavní, co každý musí umět 

nehledě na ostatní jeho kvality, je prezentování 

vlastní výsledků.  

Vytvořit něco nového, projekt, který dokáže přispět 

k lepšímu životu v obci, je sice skvělé, ale u každého 

nápadu jsou úskalí. Stáž vám nabídne možnost 

vyzkoušet si vymyslet vlastní projekt, ale zároveň vás 

taky donutí si ho obhájit. Musíte čelit konstruktivním 

připomínkám z různých stran a hluboce uvažovat nad 

řešením oněch připomínek. Není to vůbec 

jednoduché, ale dost pomáhá i vstřícný přístup 

zaměstnanců MAS, kteří vám sice budou u vašich 

nápadů oponovat, nikoliv však za účelem vás odradit, 

ale naopak podpořit v přemýšlení nad vašimi nápady 

a společně tak můžete najít vhodné řešení.  

Vstřícný a přátelský kolektiv MAS je jeden z vašich 

opěrných kamenů při stáži v Kyjovském Slovácku v 

pohybu. Budou vás podporovat, ať už se vydáte při 

stáži jakýmkoliv směrem. Umožní vám nahlédnout 

do fungování místní akční skupiny, do jejich denní 

práce i dlouhodobých projektů a činností.  

Za dva měsíce, co jsem sem skoro denně docházela, 

jsem měla možnost se podílet na aktuálně 

otevřených výzvách jako Program rozvoje venkova a 

Operační program zaměstnanost, podílet se na 

rozvoji webu Kyjovského Slovácka v pohybu, přispět 

svým dílem k různým chystaným akcím, nahlédnout 

do zákulisí místních akčních skupin, jejich setkávání a 

spolupráci, využít svých jazykových schopností, 

účastnit se porad, vyjet do terénu společně s 

kolektivem MAS a zkusit si i sepsat vlastní projekt. 

Bylo toho hodně, ale všechno bylo obohacující a sebe 

rozvíjející a já jsem za to vděčná. Skrz stáž jsem se víc 

přiblížila k regionu, ve kterém jsem vyrůstala, i k jeho 

lidem. Doufám, že více lidí bude mít zájem o stáž tady 

a že je obohatí a nabije stejnou energií jako mě za 

tyto dva, avšak velmi krátké měsíce.  

Anna Menšíková,  
stážistka 

Pokud tě povídání Aničky o stáži zaujalo a máš taky 
zájem studentskou praxi absolvovat u nás. Neváhej a 

kontaktuj nás: kancelar@kyjovske-slovacko.com 
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Dny středních škol Kyjovského Slovácka 

– „STUDENTI ŽÁKŮM“ 

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. opět po roce 

organizovalo „Dny středních škol Kyjovského 

Slovácka“. Akce je již tradiční a její vystavovatelé též. 

Přesto, že počet vystavujících škol klesá, pracujeme 

se stejně velkou skupinou – klesající počet 

vystavovatelů je dán slučováním SŠ. V letošním roce 

jsme se dostali na počet tři: Střední škola 

gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

Gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov a 

Střední škola polytechnická Kyjov. Posledně 

jmenovaná se stala pro nás od loňského roku spolu 

organizujícím partnerem. SŠ polytechnická poskytla 

nejen své prostory, ale zapojila se i do organizace. 

Hlavní poslání akce zůstává: představit žákům 

základních škol 

jednotlivé obory SŠ 

z Kyjovského Slovácka 

praktickou formou, tak 

aby děti názorně viděly, 

co bude po absolvování 

jejich činností. Zkrátka 

cukráři zdobí perníky, 

zdravotní sestry 

odebírají krev, 

pokrývači skutečně 

pokrývají střechu… 

Jak je zvykem, byl i bohatý doprovodný program: 

kariérové poradenství z JCMM Brno, Komiksový 

workshop, prezentace moderních technologií 

vystavujících škol či výstava motorek.  

Stručně v číslech? 1 hlavní organizátor, 2 dny, 3 

vystavovatelé, 30 oborů, 500 návštěvníků…. Co 

dodat? Snad jen, že studenti, kteří se s námi na akci 

podílí jsou skvělí! Srozumitelně dětem přiblíží co je 

při studiu čeká, jsou samostatní, akční a ochotní. 

Zkrátka výborní parťáci! 

Nestihli jste akci? Koukněte na videa jednotlivých 

oborů ne YOUTUBE Kyjovské Slovácko v pohybu 

nebo www.vzdelavanivpohybu.cz. A příští rok 19. a 

20. září 2023 opět na shledanou na Dnech Středních 

škol Kyjovského Slovácka! 

Marcela Ingrová, 
manažer realizace MAP  
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Rozhoupaná Kyjovská krajina 

Rodinná oslava, posezení s přáteli, rozhovor 

v kavárně u vedlejšího stolu, prezentace naší 

organizace, seminář pro učitele či podnikatele…co 

mají všechny tyto akce společného? Všude se mluví 

o projektu „Rozhoupaná Kyjovská krajina“! Zkrátka. 

kam přijdeme, tam o 

něm bez našeho 

přičinění slyšíme. A to 

je pro nás ta největší 

odměna! 

Jak že to celé začalo? 

Náš kolega Tomáš 

podal návrh na 

projekt Rozhoupaná 

Kyjovská krajina do 

grantového řízení a 

vyhrál. Za cenu 

10.000 Kč nechal vyrobit a pověsit první houpačky 

v krajině kolem Kyjova a založil k nim facebookovou 

stránku. O ostatní už jste se postarali vy – obyvatelé 

našeho kraje. Houpačky jste si zkrátka našli, houpali 

se, nadchli se pro ně, a tak jejich slávu šířili dál.   

Výsledkem je dnes už 35 houpaček: od Krumvíře po 

Bzenec a od Lovčic po Ratíškovice. Na místech 

frekventovaných i 

opuštěných, na 

kopci i na rovině. 

S výhledem do 

širokého kraje, 

nebo jen na jedno 

krásné zákoutí.  

Jen pár věcí je na 

celém projektu 

smutných. Dvě 

houpačky nám 

někdo ukradl. 

Chápete?! A taky 

ten „pořádek“! 

Občas se nestačíme při kontrole houpaček divit, co 

kolem nacházíme. Obzvlášť u těch v hustém 

porostu… No dobře, taky se docela bavíme jak 

„kreativně“ houpačky využíváte      . Ale prosíme, 

uklízejte si po sobě! 

Slibujeme, že se houpáním nenecháme ukolébat 

k nečinnosti! Už teď máme připraveno dalších 8 

houpaček a předjednaný termín s arboristou na další 

věšení. Taky jsme se spojili s kyjovskými skauty, 

abychom houpačky doplnili o další zábavu – hru, 

která houpačky propojí a obohatí. 

Jen na vás zůstává to nejdůležitější - tak se utíkejte 

houpat!  

Marcela Ingrová, 
manažer realizace MAP  

 

 

 

                     Rozhoupaná Kyjovská krajina 

 



16 
 

Trh regionálních produktů na akci  

Víno, perníky, beleše a jiné občerstvení, taky med, 

dekorace z chráněné dílny, keramika, oděvy pro děti 

i dospělé, hračky textilní, plstěné i dřevěné, 

koupelové soli a mnoho dalšího bylo možné 

zakoupit. To vše v rámci Trhu regionálních produktů. 

Ten organizuje Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. třetí 

sobotu v září v kyjovském městském parku. Akce se 

koná v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak, 

v našem případě Zažít Kyjov jinak. S organizátory ZKJ 

jsme spojili své síly už potřetí. 

Kromě možnosti zakoupit si dárky a občerstvení jsme 

nabídli návštěvníkům i řadu možností zábavy. Velkou 

atrakcí se opět stalo „rytí skla“. Děti si jednoduchou 

bruskou mohou namalovat libovolný ornament na 

skleničku. Ždánická hvězdárna a planetárium 

Oldřicha Kotíka nabízela možnost pozorování slunce 

s erudovaným výkladem vedoucího hvězdárny. I my 

– Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jsme připravili 

řadu her a jiné zábavy pro děti i dospělé. 

Naším cílem je organizací tohoto trhu podpořit 

drobné regionální výrobce. Většina z nich jsou zruční 

řemeslníci zapálení do své rukodělné činnosti. Jenže 

své výrobky musí i propagovat a prodat. A s tím jim 

chceme alespoň v malé míře pomoct. 

Předchozí dva ročníky byli poznamenány covid 

opatřeními, letošní zase počasím. Chladno a vlhko se 

odrazilo negativně na množství návštěvníků. Naše 

nabídka byla ovšem minimálně stejně široká a pestrá 

jako obvykle. Své zboží a služby nabídli drobní 

prodejci z oblasti Kyjovska ve 24 stáncích. 

Na viděnou třetí sobotu v září 2023! 

Marcela Ingrová, 
manažer realizace MAP  

Ponožky pro dětský domov 

Jsme moc rádi, že jsme se stali součástí jedné 

charitativní pomoci. Oslovila nás společnost MYJÓMI 

družstvo invalidů, sociální podnik s tím, že chtějí 

darovat 200 párů ponožek za sociálním či 

charitativním účelem. My jsme se po velké debatě 

rozhodli ponožky předat MŠ, ZŠ, praktická škola a 

dětský domov Kyjov, příspěvková organizace. 

Ponožky tak putovaly dětem do Vřesovic. Děti měly 

samozřejmě velkou radost a my jsme od nich jako 

poděkování dostali krásné obrázky. Jsme vděční za 

tuto hezkou spolupráci. 

Ester Houserová,  
asistentka manažera MAP
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Kontaktujte nás! 

Těšíme se na Vaše nápady a připomínky 

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 

Masarykovo náměstí 13/14 

Kyjov 697  01 

 

Tel: 518 610 180 

E-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com 

 

Staňte se našimi fanoušky na 

facebooku! 
 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

 


