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Řídící skupina pro zpracování Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu na léta 2014 – 20241. 

1. jednání, středa 8. ledna 2014, od 17.00 – 20.30 hodin, zasedací místnost 

MěÚ Kyjov 

Zápis z jednání 
 

Účastníci: členové Řídící skupiny – dle prezenční listiny – viz Příloha 1 a konzultantka 

pro strategické plánování Alena Bauerová 

Organizátor: MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Program: 

1. Zahájení, uvítání a představení zúčastněných 

2. Informace o metodě a postupu zpracování Integrované strategie 

3. Role Řídící skupiny, pravidla jednání, volba vedoucí skupiny 

4. Podklady pro práci 

5. VIZE rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu do roku 2024  

6. MISE rozvoje území  

7. Klíčové oblasti rozvoje území – výčet témat a pracovní skupiny 

8. Koho dále zapojit do tvorby ISRÚ 

9. SWOT analýza území vzhledem ke stanovené VIZI  

10. Shrnutí výsledků, další postup, termín dalšího setkání 

 

Podklad pro jednání: pracovní návrh ISRÚ – výtah: SWOT, MISE, VIZE, klíčové oblasti 

rozvoje), výsledky komunitního plánování v mikroregionech, se studenty Klvaňova gymnázia 

v Kyjově (květen – červen 2013) 

Ad. 1. a 2. Zahájení, uvítání a představení zúčastněných a Informace 

o metodě a postupu zpracování Integrované strategie 

Přítomné přivítala Anna Čarková, manažerka občanského sdružení MAS Kyjovského 

Slovácka v pohybu a představila konzultantku pro strategické plánování, paní PhDr. Alenu 

Bauerovou.  

Poté se představili ostatní účastníci a vyjádřili svá očekávání od procesu strategického 

plánování v území. Očekávání účastníků jsou uvedena v Příloze 2. 

 

A. Čarková seznámila přítomné s postupem zpracování ISRÚ:  

 

Leden – březen 

 

Informační kampaň: 2013 
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Starostové: 

- informování starostů o situaci s vyjednávání PRV na národní i evropské úrovni, o aktivitách 

NS MAS a o nutnosti začít s  přípravou strategie 

- starostové souhlasili se zpracováním ISÚ 

- starostové přislíbili pomoc (informační kampaň, distribuce pozvánek na komunitní 

plánování, osobní pozvání klíčových hráčů, finanční spoluúčast na dotaci, pokud vyjde) 

- dohodli jsme se, že ISÚ bude zpracována pro celé území a členěna na mikroregiony 

- Valná hromada MAS pověřila MAS zahájením zpracování ISÚ 

 

Porada starostů: 

- Informace o novém programovém období 

- představena struktura ISÚ a schéma zpracování a řízení 

- dohodnuty termíny schůzek komunitního plánování 

- evaluace MAS 

 

Informační leták  
do všech domácností s malou rekapitulací aktivit MAS KSvP s představením postupných 

kroků zpracování ISÚ 

struktura letáku:  kdo jsme, co děláme, proč potřebujeme strategii, kdo ji udělá, jak se mohou 

místní zapojit,  kde se s námi mohou setkat, jak budeme postupovat 

 

Duben – červen 

 

Pracovní setkání Anna Čarková, Alena Bauerová, v Praze  

Metoda, struktura procesu, postup 

Dohoda o spolupráci s A. Bauerovou na zpracování ISÚ 

 

Komunitní projednání v mikroregionech  
 

Sběr data podkladů pro tvorbu ISÚ: 

1. Dotazník JMK 

2. Analytická data ORP Kyjov MěÚ Kyjov (ORP Kyjov tvoří 44 obcí ze 47 obcí MAS ) 

+ Územně analytické podklady pro ORP Kyjovsko 

 

Analýza stakeholderů 

 

Shromáždění podkladů od dětí a mládeže: 

1. Keramická soutěž pro MŚ a ZŠ Kyjovska – 18 škol, 150 prací, vernisáž v rámci Dne 

Země 2013 21.4.2013 

2. Diskuse se studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově (diskuse ve 4 třídách, cca 27 

studentů na třídu) 

3. „Návrh na zlepšení prostředí v mé obci“ – sekunda Klvaňova gymnázia v Kyjově – 

popis problému (foto, koláže, PC grafika, text ad.), návrh na řešení (nákres, popis, 

kolik to přinese pracovních míst apod.), upoutávka/reklama na hotový projekt 

 

Práce žáků – slohové práce, výkresy, keramická tvorba 

 

Červenec – prosinec 

 

Zpracování výstupů 

Ustanovení Řídící skupiny 

Medializace 
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Rozeslání výstupů klíčovým partnerům 

 

Co nás čeká 

 

Komunikační strategie – doplnění, aktualizace 

Zpracování doplňkového dotazníku pro starosty (data, která nepokrývají dotazníky JMK ) 

Standardizace MAS a žádost o certifikaci 

Souhlasy starostů – zaurgovat a doplnit chybějící 

Zpracování pracovní verze ISÚ pro JMK  

Závěrečná zpráva k projektu JMK -Strategie 

Dopracování dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“dle Metodiky 

MMR 

Podání žádosti o realizaci 

Zpracování programových rámců 

 

A. Bauerová přítomné seznámila s metodou zpracování a strukturou ISRÚ. 

Ad. 3. Role Řídící skupiny, pravidla jednání, volba vedoucí skupiny 

Řídící skupina je řídící a koordinační složkou zpracování ISRÚ. Finální verze ISRÚ bude 

předložena ke schválení Valné hromadě MAS.  

Řídící skupina je složena ze zástupců obcí, mikroregionů, organizací a institucí působících na 

území MAS, podnikatelských subjektů, neziskových subjektů, veřejnosti a dalších 

významných partnerů. 

Členové Řídící skupiny: 

- rozhodují o výstupech jednotlivých kroků procesu zpracování ISÚ, 

- stanoví VIZI rozvoje území na následujících cca 10 let, 

- stanoví účel a základní principy rozvoje území (MISI), 

- stanoví klíčové oblasti rozvoje území, 

- koordinují výstupy z pracovních skupin, které se budou zabývat klíčovými oblastmi 

rozvoje území 

- volí střednědobé a krátkodobé priority rozvoje území napříč klíčovými oblastmi. 

Členové Řídící skupiny se mohou účastnit práce v pracovních skupinách. Pro vzájemnou 

koordinaci cílů je potřeba zastoupení alespoň 1 člena Řídící skupiny v každé pracovní 

skupině. 

Ke své práci budou mít členové Řídící skupiny k dispozici podklady – data, analýzy, výstupy 

setkání apod. Dále budou mít k dispozici odborné vedení ze strany zpracovatele, případně 

dalších odborníků. Očekává se, že členové Řídící skupiny budou hodnotit navrhované směry 

rozvoje území z hlediska všech dostupných informací a podkladů a na základě dohody během 

jednání. 

Členství v Řídící skupině je čestnou funkcí. 

Řídící skupina se sejde během zpracování ISRÚ cca 4x na cca 3 hodinovém jednání. 

Účastníci stanovili pravidla jednání – ta jsou uvedena v Příloze 3. 
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Ad. 4.  Podklady pro práci 

Pro práci byly shromážděny podklady, které jsou uvedeny v Příloze 4. 

Pokud by měl někdo z členů návrh na doplnění seznamu, nechť jej zašle A. Čarkové. 

Ad 5.  Stanovení VIZE rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Účastníci projednali navrženou VIZI rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, který 

byl zpracován na základě shromážděných podkladů.  

Projednaná VIZE je uvedena v Příloze 5.  Jedná se stále ještě o pracovní verzi, která bude 

zveřejněna k připomínkování, na druhou stranu je to již dostatečně formulovaná VIZE, která 

bude východiskem pro práci pracovních skupin pro jednotlivé klíčové oblasti rozvoje. VIZE 

může být dále upřesněna na základě připomínek a na základě výstupů práce pracovních 

skupin. 

Ad 6. MISE – účel a principy rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Účastníci projednali navrženou MISI a navrhli principy, které by měly být respektovány 

při rozvoji území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.  

Projednaná MISE a principy jsou uvedeny v Příloze 6.   

Ad 7. Klíčové oblasti rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Bylo projednáno rozvržení klíčových oblastí rozvoje území, vyplývajících ze stanovené 

VIZE. Přehled klíčových oblastí je uveden v Příloze 7. 

Ad 8. Koho dále zapojit do tvorby ISRÚ 

Účastníci navrhovali další osoby do pracovních skupin a osoby nebo organizace, které by 

měly být do procesu zpracování ISRÚ zapojeny. 

Seznam navržených osob je uveden v Příloze 8. 

Ad 9. SWOT analýza území 

V Příloze 9 je uvedena navržená SWOT analýza, která vyplynula z dosud shromážděných 

podkladů.  

Prosíme členy ŘS: 

- o doplnění analýzy, 

- případně vyznačení bodů, se kterými zásadně nesouhlasí 

- zvolení max. pěti prioritních bodů v každé kategorii (silné, slabé stránky, příležitosti, 

ohrožení) 

Doplněné body vč. došlých připomínek budou projednány na 2. jednání Řídící skupiny. 
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Ad 10.  Shrnutí výsledků, další postup, termín dalšího setkání 

Připomínky k zápisu, 

doplnění seznamu podkladů, 

doplnění SWOT analýzy a vyznačení priorit (viz Ad 9.), 

připomínky k MISI a VIZI 

prosím zašlete obratem, nejpozději však do 21. 1. 2014. 

Děkujeme předem! 

Pracovní skupiny jsou otevřeny všem zájemcům a může se jich zúčastnit každý, kdo 

chce přispět svým nápadem, zkušeností, časem či vlastní invencí! 

 

Anna Čarková 

Zapsal: Mgr. Aleš Konečný 

Ověřila: Ing. Vlasta Lochmanová 

Dne 9. 1. 2014 

Přílohy: 

1. Seznam členů Řídící skupiny pro zpracování ISRÚ. 

2. OČEKÁVÁNÍ členů Řídící skupiny od procesu strategického plánování 

3. Pravidla jednání Řídící skupiny 

4. Seznam podkladů pro zpracování ISRÚ 

5. VIZE rozvoje území MAS  

6. MISE a principy rozvoje území MAS 

7. Klíčové oblasti rozvoje 

8. Koho dále zapojit do zpracování ISRÚ 

9. Celková SWOT analýza města vzhledem ke stanovené VIZI – pracovní verze 
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Příloha č. 1 

Seznam členů Řídící skupiny pro zpracování ISRÚ 

1) Ing. Vlasta Lochmanová 

2) Jaroslav Kozák 

3) Vlasta Mokrá 

4) Mgr. Alena Presová 

5) Anna Čarková 

6) Lukáš Plachý, DiS. 

7) Michal Švagerka 

8) Ing. Igor Rychlík 

9) Ing. Vladimíra Motlová 

10) Ing. Marie Gustyová 

11) Hana Horňáková 

12) Dr. Ing. Petr Marada 

13) Ing. Bedřich Kubík 

14) Ing. Milan Jagoš 

15) Ing. Blanka Jedovnická 

 

 

 



        

7 

 

Příloha č. 2 

OČEKÁVÁNÍ členů Řídící skupiny od procesu strategického plánování  

 

 OP pro inovace a konkurenceschopnost, cestovní ruch – podnikání 

 Představa o vývoji území ze strany obcí + veřejnosti →státní a veřejná správa – 

porozumění 

 Utřídění priorit rozvoje území → využití OP  

 Realizace strategie – reálný smysl 

 Rozvoj území v jednotlivých oblastech 

 Sjednocení strategií v území – integrace 

 Vyjádřit se k rozvoji území, být u toho 

 Dohoda mezi zúčastněnými o rozvoji území, dobrý start pro fungující spolupráci  

 Co, kde, kdy, jak, kdo 

 Změna krajiny k lepšímu („rozbití lánů“) 

 Pomoc starostům obcí v práci rozvoje, propojení projektů 

 Navrácení řádu venkova – pojmenování, shoda 
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Příloha č. 3 

Pravidla jednání Řídící skupiny 

pro zpracování ISRÚ Kyjovské Slovácko v pohybu 

 

Pravidla byla přijata na 1. jednání Řídící skupiny 8. 1. 2014 

 

1. Oslovovat se jmény 

2. Slušné chování 

3. Mluví jen jeden 

4. Každý má právo na názor + diskrétnost 

5. Bezpečnost prostředí (sdělené nebude použito proti autorovi mimo Řídící skupinu) 

6. Respektování názoru druhého 

7. Snaha o konsensus 

8. Respektování názoru většiny přítomných  

9. V malých pracovních skupinách  

 většina rozhoduje 

 může se skákat do řeči (brainstorming) 

 volí si mluvčího pracovní skupiny + zapisovatele 

10. Facilitátor řídí diskusi 

11. Časový limit příspěvku 

12. Tichý chod mobilů 

13. Občerstvení 

14. Hosté možní 

Jako vedoucí Řídící skupiny pro zpracování ISRÚ Kyjovské Slovácko v pohybu byla zvolena 

Anna Čarková. 

Upřednostněný den pro jednání byl dohodnut na středu. 
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Příloha č. 4 

 

Seznam podkladů pro zpracování ISRÚ 

Místní úroveň = území MAS: 

- Aktualizace Strategického plánu LEADER Kyjovské Slovácko v pohybu 2011  

- Územně analytické podklady pro ORP Kyjovsko 

- Data z území MAS: 

o Dotazník JMK 

o Analýza regionu (MěÚ Kyjov) 

- Výstupy komunitního projednání stavu a rozvoje území v jednotlivých 

mikroregionech MAS Kyjovské Slovácko v pohybu (Mikroregion Ždánicko, 

Mikroregion Babí Lom, Mikroregion Podchřibí, Mikroregion Moštěnka, Mikroregion 

Bzenecko, Mikroregion Nový Dvůr, Mikroregion Hovoransko) 

- Výstupy strukturovaných diskusí k rozvoji regionu se studenty Gymnázia v Kyjově  

- Podklady od dětí a mládeže: 

o Keramická soutěž pro MŚ a ZŠ Kyjovska – 18 škol, 150 prací, vernisáž v rámci 

Dne Země 2013 21.4.2013 

o Oslovení všech ředitelů MŠ a ZŠ Kyjovska – přednáška na setkání ředitelů o ISÚ + 

předání podkladu k zapojení dětí (+ poslání mailem)  

o Diskuse se studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově (diskuse ve 4 třídách, cca 27 

studentů na třídu – možno doložit prezenčními listinami + fotky) 

o „Návrh na zlepšení prostředí v mé obci“ – sekunda Klvaňova gymnázia v Kyjově – 

popis problému (foto, koláže, PC grafika, text ad.), návrh na řešení (nákres, popis, 

kolik to přinese pracovních míst apod.), upoutávka/reklama na hotový projekt 

- Diplomové práce k turistickému ruchu studentů Mendelovy univerzity v Brně 

- Turistický ruch – data: SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2012, Informační centrum 

města Kyjova 

- Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a protierozních 

opatření v mikroregionu Nový Dvůr, Ždánicko, Podchřibí, Babí Lom, Hovoransko, 

Bzenecko a ve městě Vracov 

Regionální úroveň, částečně kryjí území MAS: 

- PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014–2017, http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2 

- Priority JM Kraje na léta 2014 – 2020: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=216306&TypeID=2 

- Informace na webové stránce MAS Kyjovské Slovácko v pohybu: 

http://www.kyjovske-slovacko.com/doc/31/ 

- Analýza regionu Kyjovské Slovácko (Anna Čarková, 2006) 

- Místní rozvojová strategie (2006) 

- Strategie rozvoje jednotlivých mikroregionů (2002) + aktualizace u některých 

mikroregionů (Mikroregion Nový Dvůr) 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=216306&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=216306&TypeID=2
http://www.kyjovske-slovacko.com/doc/31/
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Národní úroveň: 

- Metodika tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoje pro programové období 

2014 – 2020 (MMR 2013 – zatím není oficiální verze) 

- Nové operační programy na období 2014 – 2020+: 

o O.P.  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – MPO 

o O.P. Výzkum, vývoj a vzdělávání – MŠMT 

o O.P. Doprava – MD 

o O.P. Zaměstnanost – MPSV 

o O.P. Životní prostředí – MŽP 

o O.P. Evropská území spolupráce 

o Integrovaný regionální OP – MMR 

o O.P. Praha 

o O.P. Technická pomoc 

o PRV a O.P. Rybářství 

- Strategie regionálního rozvoje České republiky ….. 

- Národní rozvojový plán České republiky …… 

- Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje 

Mezinárodní úroveň: 

- CCLD Guidance 2013 

- Evropská úmluva o krajině http://www.kulturnikrajina.cz/download/CETS-no176-

cze.pdf 

- Tematická strategie EU pro urbanizované prostředí  

- Strategie udržitelného rozvoje EU http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3 

- Toledská deklarace http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-

Strategie/Toledska-deklarace-(1) 

- Lipská charta o udržitelných evropských městech 

http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta 

- Deklarace z Marseille 

- Summit Země 2012 v Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji - zásady 

udržitelného rozvoje a Agenda 21 - především kapitolu 28 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%A

Dm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji 

- Summit Země 2012 „Rio + 20“ http://www.uncsd2012.org/ 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje
http://www.kulturnikrajina.cz/download/CETS-no176-cze.pdf
http://www.kulturnikrajina.cz/download/CETS-no176-cze.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Toledska-deklarace-(1)
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Toledska-deklarace-(1)
http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%ADm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%ADm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji
http://www.uncsd2012.org/
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Příloha č. 5 
 

VIZE rozvoje území MAS  
 

Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v roce 2024: 

 

o svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří 

tradice, 

o s hodnotnou, udržovanou a dobře prostupnou krajinou a zdravým 

životním prostředím, 

o s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která se 

opírá především o malé a střední podnikání, místní zemědělství vč. 

vinařství,  

o region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,  

o region s rozvinutým cestovním ruchem využívajícím přednosti 

vinařství, hodnotné krajiny, historie, památek a kulturních tradic, 

nabízející turistům nevšední zážitky i kvalitní služby, místo, kam se 

turisté rádi vracejí, 

o příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech 

skupin obyvatel, 

o region nabízející dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, 

kulturu, sport a rekreaci, 

o kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj, 

který neztrácí své obyvatele, 

o region, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá 

spolupráce mezi sektory, obcemi i mezinárodní spolupráce. 
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Příloha č. 6 
 

MISE a principy rozvoje území MAS 
 

ÚČEL ROZVOJE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU: 

 Zvýšení kvality života obyvatel 

 Posílení vazeb obyvatel k regionu 

 Zvýšení identity regionu a jeho hodnoty 

PRINCIPY ROZVOJE MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU: 

 Udržitelný a zdravý rozvoj území, šetrný přístup 

k životnímu prostředí 

 Respektování potřeb všech skupin obyvatel 

 Partnerství, komunikace, otevřenost 

 Udržování, rozvíjení a vytváření místních tradic 
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Příloha č. 7 

Pro strategii rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

byly stanoveny tyto klíčové oblasti rozvoje: 

1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, 

výzkum, vývoj, inovace 

3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura 

vč. dopravy, veřejná prostranství, památky, bezpečnost 

4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace, 

turistika 

5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

6. Průřezová oblast: Řízení, organizace, koordinace, spolupráce, 

informovanost, práce s veřejností 

 

Pro 5 klíčových oblastí budou vytvořeny pracovní skupiny, pro které byli zvoleni 

zodpovědní zástupci: 

1. Ing. Bedřich Kubík 

2. Michal Švagerka 

3. Vlasta Mokrá 

4. Ing. Igor Rychlík 

5. Mgr. Alena Presová 

 

Pro 6. - průřezovou oblast: Řízení, organizace, koordinace, spolupráce, informovanost, práce 

s veřejností není zapotřebí pracovní skupina. Z prvních 5 pracovních skupin vzejdou údaje 

pro tuto oblast. 
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Seznam přihlášených členů v jednotlivých pracovních skupinách 

 

 

1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

Zemagro Strážovice Svatopluk Müller 

  Iva Malcová 

MěÚ Kyjov Ing. Bedřich Kubík 

OÚ Stavěšice Miroslav Fridrich 

OSVČ Zdeněk Sečka 

OSVČ Irena Štěpáníková 

  K. Tejkl 

OSVČ Oldřich Kuchař 

OÚ Šardice Ing. Jarmila Nešporová 

Orel Lenka Výletová  

OSVČ Zdeněk Machalínek 

OSVČ Miloš Crhounek 

Národopisná společnost Ing. Miroslav Blahušek 

OSVČ Ing. Richard Šeďa 

OSVČ Michaela Kůřilová 

OÚ Ratíškovice Radim Šťastný 

  Ludmila Hübschtová 

  Marek Hübscht 

OÚ Svatobořice-Mistřín František Měchura 

Promo Planet Tomáš Sedláček 

ZO ČSZ Skalka Stanislav Kozlík 

OSVČ Štěpán Maňák 

OÚ Vřesovice Libor Pazdera 

OSVČ Dušan Švábík 

MěÚ Ždánice Iva Stafová 

o.s. Přírodní zahrada Ivana Adámková 

o.s.Přírodní zahrada Ing. Milan Bruchter 

Motýlí ráj Michal Valenta 

OÚ Lovčice Lidmila Macháčková 

Myslivecké sdružení Želetice Robert Němček 

Infocentrum Ždánice Marie Wolfová 

 

Ing. Jana Pinterová 

 

2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace 

OSVČ Jiří Černý 

OSVČ Miroslav Goliáš 

OSVČ Dalibor Hlaváč 

OSVČ Michal Tříska 

OSVČ Jiří Matěj 

  Pavel Sýkora 

MěÚ Bzenec Ing. Marek Novoměstský 

OÚ Hovorany František Kučera 
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Komunitní centrum Milotice Jaroslava Kundratová 

Penzion Skalák Lukáš Pilát 

Promo Planet Tomáš Sedláček 

ZO ČSZ Skalka Stanislav Kozlík 

OÚ Žádovice Bronislav Seďa 

o.s. Přírodní zahrada Ivana Adámková 

Infocentrum Ždánice Marie Wolfová 

  Karel Dubný 

OSVČ Věrka Dupynová 

ART Mlýn Bohuslavice 

Mgr. Eva Abramuszkinová 

Pavlíková 

OHK Michal Švagerka 

 

3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy, veřejná prostranství, 

památky, bezpečnost 

Kyjovské Slovácko v pohybu Anna Čarková 

OÚ Želetice Pavel Planeta 

OÚ Domanín Josef Ratajský 

OÚ Žeravice Stanislav Pres 

OÚ Moravský Písek Miroslav Dula 

OÚ Šardice Ludmila Špérová 

OÚ Šardice Blažena Galiová 

OÚ Karlín Darja Krpalová 

OÚ Čeložnice Zdeněk Šimeček 

OÚ Moravany Jan Dočekal 

OÚ Ratíškovice Radim Šťastný 

OÚ Milotice Irena Nedvědická 

OÚ Ratíškovice Josef Uhlík 

OÚ Svatobořice-Mistřín Ing. Terezie Čičáková 

Česká spořitelna Hodonín Vlaďka Motlová 

OÚ Ratíškovice Marie Měchurová 

OÚ Archlebov Ing. Oldřich Ždánský 

OÚ Násedlovice Vlasta Mokrá 

OÚ Uhřice Petr Tihelka 

 

4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace, turistika 

Fénix Ing. Igor Rychlík 

Čajovna & Galerie Kyjov Gabriela Plevová 

V karanténě Petr Jan Kryštof 

Nové Slovácko Zdeněk Šmýd 

OÚ Domanín Monika Trlidová 

Mikroregion Bzenecko Anna Mikešová 

Orel Lenka Výletová  

OSVČ Radim Čevela 

OÚ Šardice Ing. Oldřich Nedůchal 

Kosteláci o.s. Karolína Bystřická 

ZŠ Kostelec Dušan Kovář 
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Národopisná společnost Ing. Miroslav Blahušek 

Kulturní klub Milotice Lenka Knotková 

  Barbora Svorová 

OÚ Vacenovice Ing. Radek Lípový 

OÚ Vacenovice Ing. František Novák 

Kulturní dům Svatobořice Rostislav Marada 

MC Krteček Michaela Kyněrová 

MC Krteček Jitka Janošťáková 

Promo Planet Tomáš Sedláček 

ZO ČSZ Skalka Stanislav Kozlík 

OSVČ Věrka Dupynová 

OÚ Ždánice Tomáš Prusenovský 

Mažoretky Ždánice Vlasta Strmisková 

Kulturní dům Ždánice Věra Hrubá 

DDM Ždánice Mgr. Hana Plachá 

OSVČ Petr Machálek 

OÚ Žarošice Jana Mackrlová 

ZŠ Lovčice Denisa Dušíková 

ART Mlýn Bohuslavice 

Mgr. Eva Abramuszkinová 

Pavlíková 

TJ Jiskra Kyjov Jiří Pimek 

 

5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

V karanténě Petr Jan Kryštof 

ZŠ Osvětimany Petr Orlický 

Orel Lenka Výletová  

ZŠ Kostelec Dušan Kovář 

ZŠ Moravany Jiří Zlámal 

  Ludmila Hübschtová 

  Marek Hübscht 

OÚ Svatobořice-Mistřín František Měchura 

  Barbora Svorová 

MC Krteček Michaela Kyněrová 

MC Krteček Jitka Janošťáková 

ZŠ Ratíškovice Josef Hanák 

ZŠ Svatobořice-Mistřín Mgr. Zbyněk Mašek 

Promo Planet Tomáš Sedláček 

o. s. Babule Vřesovice Mgr. Marie Žáčková 

OÚ Vřesovice Vlastimil Havránek 

OÚ Žádovice Mgr. Ludvík Demel 

Mikroregion Podchřibí Ing. Antonín Pištěk 

OSVČ Dušan Švábík 

OÚ Násedlovice Eva Poláčková 

 

Mgr. Alena Presová 

Pozn.  

U jmen, kde není uveden titul, se omlouváme, pokud jsme titul upřeli, po upřesnění napravíme! 
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Příloha č. 8 

 

Koho dále zapojit do zpracování ISRÚ (návrhy členů ŘS) 
 

1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

Ing. Milada Zimáková (OAK) - 1 

 

2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, 

vývoj, inovace 

Lukáš Pilát – 2 

Bc. Petr Navrátil – 2 

Ing. Jiří Bayer – 2 

 

3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy, 

veřejná prostranství, památky, bezpečnost 

Lubomír Plachý – 3  

Otakar Matula – 3 

Veronika Hollerová – komunikace 

 

4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace, turistika 

Hana Bednaříková 

Andrea Něničková 

Ilona Slaninová – 4  

 

5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

Ing. Zdeněk Lukeš (SOU Kyjov) – 5 

Rostislav Smejkal (MěÚ Kyjov) – 5 (školství) 

Někoho z přírodověd. organizací (VIS nebo něco) 

Mgr. Martin Jelínek (učitel na ZŠ Dr. Joklíka) – 5 

Žaneta Brhelová – sociální oblast 

Dušan Kovář (ředitel ZŠ Kostelec) – 5 
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Příloha č. 9 

SWOT analýza území 

 

Silné stránky území MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu 
 Vinařství 

 Drobné vinařství 
 Špatná prostupnost krajiny 

 Tradiční zemědělství 

 Devastace a eroze zemědělské půdy 

 Nedostatečné množství krajinotvorných a 

protierozních prvků – remízky, zeleň apod.  

 Špatný způsob osévání zemědělské půdy 

 Monokultury  

 Pěstování nevhodných, povrchových rostlin – 

např. kukuřice 

 Soukromé vlastnictví pozemků bránící krajinným 

úpravám 

 Nešetrnost k obdělávané půdě  (hnojení, velké 

stroje), výnosy na úkor ochrany půdy 

 Znečišťování vod 

 Bohatá historie, živé tradice postavené na folkloru 

a vinařství – košty, tradiční krojované hody, 

fašank, tance, písně ad. 

 Folklorní festivaly (např. Slovácký rok - nejstarší 

regionální festival ČR, mezinárodní věhlas)  

 Přítomnost a fungování folklórních souborů 

 Fotovoltaické elektrárny v krajině 

 Fungující občanská sdružení – kultura, sport, 

společenský život 
 Opuštěné zemědělské areály 

 Pořádání akcí - hody, divadlo, zábavy, benefiční 

koncerty, výstavy 
 Neudržované polní cesty 

 Čisté prostředí, biotopy  Nedostatek zeleně 

 Obnova památek  Nadměrná těžba lesů 

 Krajové výrobky  Ztráta vztahu k půdě u mladých generací 

 Řemeslná výroba 
 Zcela chybějí zpracovatelské kapacity na produkty 

malého a středního podnikání 

 Zlepšující se vzhled obcí  Černé skládky 

 Volné a levné prostory k výstavbě  Nedostatečné třídění odpadů 

 Existence zázemí pro cykloturisty, vybudované 

cyklostezky, Bzenecká cyklostezka BKV 
 Zanedbané, nevyužívané sady 

 Fungující charity 
 Vysoká míra nezaměstnanosti (převyšující průměr 

kraje i ČR), málo pracovních příležitostí 

 Zajištěná lékařská péče v obcích, základní 

zdravotnické služby 

 Dostupnost zdravotní péče, přítomnost nemocnice 

poskytující ambulantní i lůžkovou péči 

 Sezonní zaměstnanost 

 Univerzita III. věku 
 Odliv kvalifikované pracovní síly za lepšími 

možnostmi zaměstnání 

 Funguje školství 1. stupně  Úbytek drobných zemědělců 

 Lidová škola umění Ždánice, Kyjov 
 Malá organizovanost podnikatelů, nízká 

komunikace veřejné správy a škol s podnikateli  

 Uspokojivá dopravní dostupnost větších měst  Úbytek mladých rodin 

 Pohostinnost místních obyvatel 
 Nízké příjmy a s tím spojená malá kupní síla 

obyvatelstva 

 Nízká kriminalita, bezpečno 
 Podnikatelé neodvádí daně v místech bydliště, ale 

v sídle firmy 

 Malotřídky  Špatná propagace regionu, míst 

   Nedostatek cyklostezek a jejich propojení 

  
 Chybí lavičky a občerstvení u cyklostezek 

(odpočinky) 
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   Nedostatek stezek pro pěší 

   Bezpečnost tras 

   Rušení menších obchodů - vliv supermarketů 

   Dopravní napojení stávajících průmyslových zón 

   Málo ubytovacích a stravovacích kapacit 

  
 Nedostatek stavebních pozemků pro rodinnou 

výstavbu  

  Místní doprava pro starší a potřebné 

 
 Špatná dopravní obslužnost, dostupnost v regionu 

+ drahá doprava 

  Špatný stav komunikací 

  Nedostatečné služby 

 
 Vinařské stezky – chybí koordinace při jejich 

značení 

 
 Nedostatečná infrastruktura pro bydlení, chybí 

byty zvláště pro mladé a seniory 

 
 Čistota a vzhled veřejných prostranství, údržba 

zeleně 

  Zastaralé osvětlení 

 

 Energetická náročnost veřejných budov 

a obecního majetku 

 Chátrající budovy 

  Špatný stav některých historických budov 

  Chybějící kanalizace 

  Některé nevyhovující ČOV 

  Nezájem některých občanů o veřejné dění 

  Nízká účast na některých akcích, úroveň akcí 

 
 Nezájem mládeže o sport a kulturu, folklor, kroje 

 „Děti ven!“ 

 
 Nezájem rodičů spolupracovat s vedoucími 

kroužků 

 

 Malá nabídka pro teenagery 

 Chybí i aktivity pro „mozky“ např. chemické 

kroužky, aktivity 

 Chybí prostory pro setkávání náctiletých 

 
 Nedostatečná propagace možností pro trávení 

volného času mládeže  

  Neúcta mladých ke starší generaci 

  Nepředává se řemeslo mladší generaci 

 
 Chybí kroužky pro dospělé, Chybí širší nabídka 

vzdělávání pro dospělé, seniory 

  Finanční negramotnost 

  IT negramotnost 

 
 Ne vždy dobrá spolupráce obcí, malá 

informovanost, koordinace akcí 

  Nedostatečná komunikace mezi vinaři 

 
 Nedostatečné informační systémy v některých 

obcích 

  Špatná komunikace, rivalita 

 

 Chybí zázemí pro zimní sport (ledová plocha) 

 Krytý bazén, přírodní koupání 

 Regenerační centrum 

  Chybí víceúčelové hřiště, tenisové kurty 

 

 Chybí zázemí pro kulturu, sport a volnočasové 

aktivity (tělocvična, knihovna, centrum pro rodinu 

apod. 

  Není bezbariérová dostupnost 

  Úroveň sportovišť 

 
 Málo finančních prostředků na zázemí pro 

sportovní, kulturní a volnočasové aktivity 

  Koordinace a propojenost sociálních organizací 
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  Nedostatečná kapacita domů pro seniory, DPS 

  Zneužívání soc. služeb – bytů DPS 

 
 Chybějící finanční prostředky na provoz škol, 

rušení škol 

  Malá kapacita předškolních zařízení 

  Schází pečovatelská péče až do domu 

 
 Nedostatečné vzdělávání učitelů – reakce na nové 

věci 

  Špatný stav budov školských zařízení 

 
 Nedostatečná vybavenost školských zařízení 

v malých obcích 

 
 Chybí učňovský odborný dorost propojení 

učňovského školství s podnikatelskou sférou 

 

 Informovanost občanů ve všech obcích 

o komunitním plánování a sociálních službách na 

Kyjovsku 

  Rozšiřování a používání drog mezi mládeží 

 
 V některých obcích chybí lékař nebo je 

nespokojenost s kvalitou lékaře 

  Technické vybavení v nemocnicích 

  Malé zapojení seniorů do spol. života 

  Chybí komunitní centrum v Kyjově 

 

Příležitosti pro území MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu 
 Krajinný ráz  Povodně, přívalové deště 

 Vzrůstající obliba cykloturistiky a agroturistiky 
 Významný pokles počtu přenocování a zkracování 

doby pobytu za posledních deset let 

 Vzrůstající obliba vína  Snadná dostupnost návykových látek (pervitin)  

 Rozvíjející se vinařská turistika 
 Uzavření místní nemocnice v rámci optimalizace 

sítě poskytovatelů zdravotní péče  

 Růst počtu návštěvníků a turistů  Stárnutí obyvatelstva 

 Rozvoj sítě cyklostezek a cyklostras v širším 

území a mezinárodních 
 Nárůst automobilové dopravy  

 Možnost vícezdrojového financování investičních 

akcí 

 Nedostatečné řešení stavu a dopravních závad 

pozemních komunikací a chodníků 

 Externí zdroje financování, dotace EU  Složitá legislativa pro malo vinaře 

 


