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Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu podpořilo dalších 38 projektů z programu LEADER.
Přinášíme vám malé ohlédnutí za naší činností prostřednictvím několika fotografií...

Střípky z akcí a projektů realizovaných  v roce 2010

Seminář pro slovenské MAS. Paní Eliška Coolidge – Ženy ve veřejném životě.

Dopravní pohádka – Den bez aut.

Den Země 2010.

Manažerka nabízí vzorek vína z Kyjovského Slovácka panu prezidentovi.

Předání daru – sladká odměna autorovi knihy Hrstka osudů.
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Vážení čtenáři,
 dostáváte do rukou informace o činnosti

MAS – Kyjovské Slovácko v pohybu za uplynulý
rok 2010.

Na několika stránkách se snažíme přiblížit
činnost naší organizace, abychom vás informo−
vali o aktivitách v souvislosti s naším Strate−
gickým plánem Leader a s aktivitami, kterými
se snažíme napomáhat rozvoji tohoto regionu.
Sami tak nejlépe mů−
žete zhodnotit, zda se
nám to daří, či naopak.
Snažíme se být orga−
nizací otevřenou, a to
v tom smyslu, že rádi
přivítáme vaše nápady
a postřehy a dle mož−
ností a sil je budeme
spolu s vámi realizovat.

Za loňský úspěch naší MASky vděčíme va−
šim zrealizovaným projektům, vašim starostem
a někdy i trápením, které jste při realizaci zaží−
vali. Děkuji za odvedenou práci ve volném čase
všem členům komisí, členům výkonné rady
a členům sdružení. Nesmím zapomenout také
na dobrovolníky, kteří s námi spolupracovali
na projektu Podejme si ruce s kulturním dědic−
tvím. Děkuji všem obecním samosprávám za fi−
nanční podporu naší činnosti a také všem těm,
kteří nám pomohli překonávat tíživou finanční
situaci. Na území Kyjovského Slovácka existuje
mnoho různých sdružení, spolků, podnikatelů
a schopných lidí, pro které je určen náš program
a kterým přeji hodně úspěchů v jejich snažení.

Ing. Vlasta Lochmanová,
předsedkyně o.s. Kyjovské Slovácko v pohybu
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FICHE I. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
FICHE II. Zvýšení rozmanitosti činností nezemědělské povahy

FICHE III. Zakládání a rozvoj mikropodniků
FICHE IV. Malo−kapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas
FICHE V. Obec – místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

FICHE VI. Kulturní dědictví a duchovní odkaz – poklady generací
FICHE VII. Kyjovské Slovácko vzdělané

Výzvy k podávání projektů jsou vyhlašovány na základě pravidel
programu LEADER a projekty jsou vybírány podle jejich zaměření

v souladu s fichemi Strategického plánu LEADER −
Kyjovské Slovácko v pohybu.

Další výzva bude vyhlášena na jaře 2011, sledujte naše www stránky!

Výzvy a fiche

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je občanské sdružení,
které prostřednictvím programu LEADER a jiných podpořilo již desítky

projektů obcí, neziskových organizací a drobných podnikatelů.
Kromě podpory projektů realizuje také vlastní rozvojové projekty.

Vážení čtenáři!
Otevíráte stránky našeho pravidelného zpra−

vodaje LEADER, a to znamená, že se buď nemů−
žete dočkat aktuálního zpravodajství o tom, co
se v MASce událo za poslední rok, nebo jste se
s námi ještě nesetkali a rádi byste se o nás něco
dozvěděli. Následující in−
formace by měly uspokojit
Vás obojí, neboť nabízí pře−
hled nejdůležitějších akti−
vit našeho sdružení za po−
slední rok.

V jeho průběhu kancelář
Kyjovského Slovácka pilně
plnila své hlavní poslání –
tedy administrovala program
LEADER, radila, pomáhala
na svět novým aktivitám
a podporovala projekty
drobných žadatelů. Jejich
počet se letos zvýšil o 38
a do regionu tak přibyly
další milionové investice.

Celkový počet podpo−
řených projektů programu
LEADER v našem regionu již dosáhl 169 a částka,
kterou byly podpořeny, přesáhla 55 miliónů Kč.

Podpořili jsme obce, farnosti, muzea, hřiště,
sportoviště, hasiče, myslivce i skauty. Pomohli
jsme opravit památky, zmodernizovat kulturáky,
rozšířit ubytovací kapacity a pořídit nové tech−
nologie vinařům.

Příště mezi podpořenými projekty může být
i ten váš!

Kyjovské Slovácko v pohybu
napomáhá rozvoji regionu již 7 let!

V činnosti pokračovala i Ekoporadna. Pod její
hlavičkou jsme pořádali osvětové ekologické akce
a poradenskou službu.

Úspěšně jsme ukončili oba projekty „Spolu−
práce“ realizované s našimi „parťáky“ z Čes−
kého Západu, Frýdlantska a Hranicka. Pokra−

čovali jsme v publikační
činnosti a vydali jsme další
regionální publikaci, facili−
tovali jsme setkání s veřej−
ností, účastnili se konfe−
rencí, výstav, seminářů.
Prezentovali jsme svoji čin−
nost i kyjovský region do−
ma i v zahraničí, vzdělávali
se, pořádali akce pro veřej−
nost a komunikovali napříč
všemi sektory. Nakonec
jsme byli i oceněni!

To, co se nám povedlo,
je výsledek týmové práce
a dobré spolupráce s ob−
cemi, podnikateli, nezisko−
vými organizacemi i indivi−
duálními aktéry regionu.

Jim všem patří naše společné poděkování za to,
že jsme na Kyjovsku stále v pohybu!

To, co jsme zatím neuskutečnili, můžeme
uskutečnit zítra nebo příští týden, měsíc nebo
rok, pokud nám k tomu svými nápady, energií,
osobním nasazením či financemi pomůžete.
Jsme totiž přesvědčeni, že každá dobrá myš−
lenka se dá uskutečnit!

Anna Čarková, manažerka MAS
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Z celkového počtu 45 předložených žádostí o dotaci bylo vybráno
výběrovou komisí MAS a následně SZIF schváleno 38 projektů

k podpoře v celkové částce 13 402 392 Kč.

Schválené projekty
pro realizaci z programu LEADER v roce 2010

4

číslo / Název žadatele / Název projektu / Dotace v Kč

1. Obec Šardice Příroda na dosah 446 191,−
2. Obec Milotice Knihovna dostupnější občanům 1 027 450,−
3. Habřéci o. s. Upravme si „fasádu“ 106 200,−
4. Obec Ratíškovice Obecní knihovna – svět informací

pro všechny 713 700,−
5. Obec Skalka Posezení na Výletišti 144 000,−
6. Sbor dobr. hasičů Vacenovice Základní infrastruktura

víceúčelového areálu 448 686,−
7. Město Ždánice Aktivita pro všechny generace 285 075,−
8. Josef Dufek Rozvoj vinařství Josef Dufek 462 500,−
9. Josef Pilát Rozvoj podlahářství Pilát 80 424,−

10. Obec Kostelec Vstupní portál
a obnova Panské zahrady 414 880,−

11. Římskokatolická farnost Kostelec Sejdeme se na faře 139 500,−
12. Obec Násedlovice Otevřená náruč pro setkávání 468 749,−
13. Obec Želetice Moderní kulturní dům 247 500,−
14. Město Kyjov Kyjov – aktivní centrum regionu 273 612,−
15. Bronislav Grmolec Modernizace vinařských technologií 495 000,−
16. YMCA T.S., o. s. Kudy z nudy v Domaníně 256 500,−
17. Římskokatolická farnost Domanín Pod jednou střechou 630 000,−
18. Město Bzenec Mají si kde hrát 421 637,−
19. Myslivecké sdružení Želetice Střelnice – místo pro setkání přátel

všech generací 268 920,−
20. Římskokatolická farnost Kyjov Obnova interiéru v kostele

„Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje“ 574 579,−

21. Svatopluk Kalábek ing. Modernizace technologického zařízení
na výrobu vína 579 650,−

22. Obec Svatobořice – Mistřín Aktivita i relax pro děti i seniory 441 038,−
23. Mikroregion Nový Dvůr Učíme se vlastní zkušeností 91 496,−
24. Obec Ratíškovice Krojové tradice pro další generace 116 100,−
25. Římskokatolická farnost Ratíškovice Farní centrum Ratíškovice 397 980,−
26. Obec Žádovice Areál volného času – Dětské hřiště 131 310,−
27. Miroslav Malíšek Práce všeho druhu 170 850,−
28. Občanské sdružení OPONA Folklórní kočovníci 270 000,−
29. Obec Věteřov Společenské prostranství pro setkávání

všech generací ve Věteřově 555 435,−
30. Obec Vřesovice Pořízení mobilního vybavení

na kulturní a společenské akce 45 000,−
31. Jiří Tesařík ing. Inovace objektu provozovny,

nákup technologie
určené k opravě el. zařízení 106 320,−

32. Přátelé Achtele Vinařsko−cyklistické
a společenské centrum Búdy ve Vlkoši 578 412,−

33. Obec Sobůlky Pořízení vybavení kulturního centra 353 702,−
34. Karel Komňacký Rozvoj a modernizace firmy 108 000,−
35. Rudolf Jeřela Rozvoj a modernizace

truhlářství Jeřela 240 852,−
36. Žampiony Morava spol. s r. o. Moravský venkov lépe a kvalitněji 149 400,−
37. Římskokatolická farnost Ježov Živé farní společenství Ježov –

I. etapa 666 744,−
38. Štěpán Maňák Výrobní a skladovací hala –

stavební úprava na parc. 604 495 000,−

Navštívte naše webové stránky www.kyjovske−slovacko.com

Kontakty na kancelář
Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.
Masarykovo nám. 39
697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 610 180
e−mail: leader.ks@centrum.cz
www.kyjovske−slovacko.com

Příjem žádostí v kanceláři MAS.

Základní údaje o sdružení
Kyjovské Slovácko v pohybu bylo založeno

v r. 2004, v současné době má 33 členů. Působí
na území čtyřiceti třech obcí a pokrývá území
šesti mikroregionů. Celkový počet obyvatel je
60 031 (ČSÚ 2006), rozloha území je 482,72 km2.
Organizační strukturu tvoří:

valná hromada
předseda
místopředseda
výkonná rada – programový výbor
komise (výběrová, finanční,
monitorovací a kontrolní)
pracovní skupiny (ženy, mládež, zemědělci)

Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí
na Masarykově nám. 39 v Kyjově.
V týmu pracuje:
Anna Čarková, manažerka sdružení
Hana Horňáková, finanční manažerka
Irena Bajáková, administrativní pracovnice
Bc. Jiří Holakovský, asistent na část. úvazek
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Aktuální složení členů MAS

Byli jsme oceněni
Země Živitelka 2010

Ve dnech 26.−31. 8. 2010 se naše MAS počtvrté zúčastnila výstavy Země
Živitelka. Tentokrát jsme připravili společnou prezentaci místních
akčních skupin jižní Moravy pod názvem Jihomoravský LEADER.

Mikroregiony 726 621 Kč
Podnikatelé 2 122 911 Kč
Celkem 8 575 138 Kč

LEADER 2007−2013 ... II. výzva
Neziskovky 2 320 763 Kč
Obce 4 714 462 Kč
Církev 1 508 834 Kč
Mikroregiony 213 394 Kč
Podnikatelé 3 631 479 Kč
Celkem 12 388 932 Kč

LEADER 2007−2013 ... III. výzva
Neziskovky 1 928 718 Kč
Obce 6 085 379 Kč
Církev 2 408 803 Kč
Mikroregiony 91 496 Kč
Podnikatelé 2 887 996 Kč
Celkem 13 402 392 Kč

Co přinesl program LEADER
regionu Kyjovské Slovácko

Dotace pro projekty 55 083 620 Kč
Roční průměr
získaných dotací 9 180 603 Kč
Průměr na projekt 325 939 Kč
Roční průměr 28,2 projekty/rok
Přidaná hodnota
(vlastní podíly) 10 089 786 Kč

Jak byly peníze rozděleny
mezi jednotlivé sektory
LEADER 2007−2013 ... I. výzva
Neziskovky 703 112 Kč
Obce 4 305 227 Kč
Církev 717 267 Kč

Země živitelka 2010. O lidech s lidmi.

37. ročník výstavy Země Živitelka s mottem:
„Budoucnost Českého venkova“ se tradičně
uskutečnil na výstavišti v Českých Budějovicích.

U našeho jihomoravského stánku, kde ne−
chyběla výborná vína našich vinařů ani sýry part−
nerů z Moravského Krasu či jiné jihomoravské
speciality, jsme uvítali i některé velmi vzácné
hosty: prezidenta ČR Václava Klause, náměstka
ministra zemědělství PhDr. Juraje Chmiela,
Csc. nebo hejtmana jihomoravského kraje Mi−
chala Haška.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byla
vybrána jako jedna z 10 nejlepších MAS z celé
ČR uplatňujících metodu LEADER!

Ocenění v podobě Čestného uznání za pří−
stup k rozvoji venkova metodou LEADER jsme
převzali z rukou náměstka ministra zemědělství
PhDr. Juraje Chmiela, Csc. na večeru venkova,
který byl součástí výstavy Země Živitelka. Kan−
celář MAS bude nadále zdobit i skleněná plaketa
s textem „MAS 2010“.

Tento úspěch je potěšující, na druhé stráně
i zavazující. Je nám jasné, že budeme muset vy−
vinout velké úsilí, abychom si tuto laťku udrželi.

Vyhráli jsme I. místo v soutěži
„O lidech s lidmi“

Milým překvapením pro nás bylo i získání
I. místa v soutěži, kterou vyhlásilo Centrum pro
komunitní práci. Soutěžilo se o nejlepší projekt
se zapojením veřejnosti. Do soutěže jsme se při−
hlásili s projektem „Facilitace krajinného plánu
Kostelec“. Projekt byl vybrán jako nejlepší pro−
jekt v kategorii zapojování veřejnosti v mikroregi−
onech a místních akčních skupinách. Výsledky
byly vyhlášeny 2. 12. 2010 na konferenci „ Roz−
voj venkova prostřednictvím mikroregionálního
managementu a zapojování veřejnosti jako ná−
stroj úspěšného rozvoje“ v Ústí nad Labem, kde
jsme převzali cenu za podporu místní demokra−
cie a spolupráce s NNO. Jedná se o týdenní stu−
dijní pobyt v Bruselu a volné konzultační hodiny.

LEADER v číslech

Anna Čarková, OSVČ,  Vlkoš

Jaroslava Kundratová, OSVČ, Ratíškovice

Ing. Petr Orlický, ředitel ZŠ Osvětimany

Barbora Jakšová, studentka, Bzenec

Bc. Jiří Holakovský, student, Vlkoš

Ing. Vlasta Lochmanová, SHR, Kostelec

Ing. Lubomír Kopecký, soukromý zemědělec,

Žádovice

Zdeněk Machalínek, vinař, Hovorany

LONE zemědělská společnost, s r.o., Lovčice

Večeřa meliorace v.o.s. Žarošice

Město Kyjov

Obec Svatobořice−Mistřín

Mikroregion Babí Lom

Mikroregion Nový Dvůr

Mikroregion Moštěnka

Mikroregion Podchřibí

Mikroregion Ždánicko

Osvětová beseda Ratíškovice

Obecní kulturní dům Svatobořice−Mistřín

Jordánek o.s. Lovčice

Okresní hospodářská komora Hodonín

Krušpánek o.s. Vlkoš

Nadační fond školy Haluzice

Historicko – vlastivědný kroužek Žarošice

Náklo o.s. Milotice

Okr. sdružení hasičů Čech,

Moravy a Slezska, okres Hodonín

Jezdecké sdružení Podkova Vracov

Klub českých turistů Vřesovice

Občanské sdružení Omega plus Kyjov

TJ Jiskra Kyjov – oddíl košíkové

TJ KOVO Ždánice

Národopisný soubor Kosteláci o.s.

Římskokatolická farnost Vlkoš
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Stručně z činnosti
Výstavy, konference, setkání a semináře

Účastníci sympozia v kanceláři MAS. Stánek Military muzea na Dni neziskovek.

Na návštěvě u našich partnerů v MAS Český Západ. Křest knihy − MUDr. Dunděra při autogramiádě.

26.–27. 3. 2010 – Seminář – Ženy v politice,
Karlštejn, lektor Magda Vašáryová
30. 3. 2010 – Školení SZIF, Brno
1. 4. 2010 – Setkání Národní sítě MAS JMK, Brno
18.–24. 4. 2010 – Stáž v Portugalsku, pro−
jekt vzdělávání OHK Hodonín
27. 4. 2010 – Setkání Národní sítě MAS JMK,
Brno
13. 5. 2010 – Celostátní konference Venkov
po roce 2013, Olomouc
14. 5. 2010 – Konference Partnerství LEADER
2010, Olomouc
26.–31. 8. 2010 – Výstava Země živitelka
2010, České Budějovice
3.–4. 9. 2010 – Seminář – Ženy ve veřejném
životě – Zvánovice
23.–24. 9. 2010 – Mezinárodní konference
Značení a podpora regionálních produktů –
sdílení evropských zkušeností, Poděbrady
2. 10. 2010 – Slavnosti jablek – Krasíkov –
pořadatel partnerská MAS Český Západ
4. 10. 2010 – Setkání NS MAS JMK, Brno

Prezentovali jsme svoji činnost
20. 1. 2010 – Konference ODS ve Zlíně – Vize
2020
2. 2. 2010 – Senát ČR, prezentace projektu
Facilitace Krajinného plánu Kostelec
6. 3. 2010 – Smilovy Hory, seminář ke kra−
jinnému plánování, prezentace MAS
13. 3. 2010 – Kostelecké Horky, seminář ke kra−
jinnému plánování, prezentace projektů MAS
20. 3. 2010 – Luky nad Jihlavou, prezentace
KP Kostelec
25. 3. 2010 – prezentace činností MAS na se−
tkání zastupitelstev Mikoregionu Nový Dvůr
9. 9. 2010 – Seminář – Možnosti a limity roz−
voje venkovských obcí, Tetčice, prezentace
činnosti MAS, pořadatel GAREP

Zúčastnili jsme se
18. 2. 2010 – Seminář OHK Hodonín, téma –
komunikace, lektor Ladislav Špaček

12. 10. 2010 – zasedání výboru NS MAS ČR,
Olomouc
15.–16. 10. 2010 – Seminář Poutní místa
a poutní tradice na jižní Moravě a tvorba pě−
ších tras, MAS Moravský kras
21.– 23. 10. 2010 mezinárodní seminář
„Venkovské komunitní školy 2010 – UDRŽI−
TELNOST”, Bory
4. 11. 2010 – workshop – Jak správně pra−
covat s elektr. aplikací e−homer.cz, Rapotín
19. 11.–20. 11. 2010 – Regionální gastrono−
mie jižní Moravy a tvorba pěších tras, Regio−
nální centrum Hodonín
22.–25. 11. 2010 – Národní konference Ven−
kov 2010 – Lázně Bělohrad
1. 12.–2. 12. 2010 – Konference – Rozvoj
venkova prostřednictvím mikroregionálního
managementu a apojování veřejnosti jako
nástroj úspěšného rozvoje, Ústí nad Labem

Uspořádali jsme
6. 4. 2010 – Seminář pro žadatele 3. výzvy
2010 – příjem projektů
28. 4. 2010 – Výstava k 65. výročí osvobo−
zení města Kyjova ve spolupráci s Military
muzeem Vlkoš
10. 6. 2010 – Zasedání výběrové komise –
3. výzva 2010
11. 9. 2010 – Den neziskovek, Kelčany
16. 9. 2010 – Ženy ve veřejném životě – be−
seda s Eliškou Haškovou Coolidge
29. 9. a 5. 10. 2010 – Semináře pro organi−
zaci VOKA Slovensko
14. 10. 2010 – Seminář pro účastníky pro−
jektu Skills for Climate Change (GB)
16. 11. 2010 – Školení pro úspěšné žadatele
3. Výzvy
26. 11. 2010 – Valná hromada o. s. Kyjovské
Slovácko v pohybu
2. 12. 2010 – Křest knihy MUDr. Jiřího Dun−
děry „Hrstka osudů“
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Projekty Spolupráce
uskutečněné v roce 2010

Od roku 2009 se podílíme na projektu Wine Art, kde je hlavním nositelem projektu město Poysdorf.
Projekt je zaměřen na kulturní spolupráci obou zemí.

Mezinárodní spolupráce
Projekt WINE ART

V rámci projektu proběhlo
společné sympozium rakouských
a českých umělců – sochařů, kteří
vytvořili díla s vinařskou téma−
tikou. Sochy jsou umístěna v ra−
kouském Poysdorfu.

 Dne 22.–24. října 2010 pro−
běhlo follow−up sympozium v na−
ší MAS. Umělci se znovu setkali,
aby zhodnotili výstupy první části
sympozia a zároveň aby vypra−
covali návrhy dalších děl.

Úvodního setkání, které pro−
běhlo v Komunitním centru Milotice, se zú−
častnil i starosta města Poysdorf pan Karl
Wilfing.

Sympozium mělo velký ohlas a díla, která
umělci vytvořili vyvolala zájem a obdiv veřejnosti.
Pochvalně se o něm psalo i v rakouském tisku.

Úryvek z časopisu KULTUR−
NACHRICHTEN AUS DEM WEIN−
VIERTEL (3/2010): „Pod mohutným
platanem naproti muzea Oldtimerů
(veteránů) instaloval sochař  Oldřich
Štěpánek z jižní Moravy plastiku při−
tahující veřejnost. Nazval ji „Počátek
metamorfózy“ a jedná se o naddimen−
zionální sevřený hrozen zhotovený
z nerez oceli. Plastika je obdivována
publikem nejen pro její obsahovou
výpověď, ale také pro vysokou tech−
nickou úroveň provedení“.

Doufáme, že se nám podaří zajistit pokra−
čování projektu a nová umělecká díla se objeví
i na Kyjovsku.

Poysdorf – dílo O. Štěpánka.A. Čarková se starostou Poysdorfu.

„Podejme si ruce
s kulturním dědictvím“

Je jeden ze dvou projektů národní spolu−
práce, který od roku 2009 realizujeme s našimi
partnerskými MAS Český Západ a Frýdlantsko.
Tyto tři MAS spojily své vědomosti, síly a zku−
šenosti, aby společně zmapovaly kulturní dě−
dictví svého území a aby zprostředkovaly míst−
ním obyvatelům i návštěvníkům kontakt s místní
historií.

V rámci projektu bylo na území Kyjovského
Slovácka zmapováno téměř 700 objektů kultur−
ního dědictví – křížů, božích muk, ale i větších
sakrálních památek, např. kaplí, soch a sousoší.
Byla vytvořena podrobná databáze prvků kultur−
ního dědictví (včetně fotodokumentace a GPS
zaměření) jako turistických cílů, což umožní roz−
šířit nabídku pro návštěvníky při jejich pobytu
na území MAS. U několika vybraných objektů,
které jsou v havarijním stavu, byl zpracován re−
staurátorský záměr, který bude sloužit jako pod−
klad pro jejich záchranu.

Praktickým výstupem je soubor 7 map mikro−
regionů s vyznačením polohy památek, struč−
ným popisem a fotografiemi. Dalším výstupem
je půvabná brožurka, která zachycuje několik nej−
zajímavějších příběhů z jednotlivých mikroregi−
onů. Příběhy jsou doplněny kresbami dětí ze Zá−
kladní školy speciální ve Vřesovicích.

„Mobilní vybavení
pro kulturní a sportovní akce“

Projekt vznikl rovněž ve spolupráci s part−
nerskými místními akčními skupinami, tentokrát

s MAS Český Západ a Rozvojovým partnerstvím
Regionu Hranicko.

Každá místní akční skupina pořídila mobilní
vybavení pro pořádání kulturních sportovních
akcí.

Bylo pořízeno toto vybavení – velkopacitní
stan, židle, pivní sety (stůl s lavicemi), mobilní
pódium, výstavní panely, reklamní stojan, pro−
mítací plátno, dataprojektor, notebook, osvět−
lovací a ozvučovací zařízení, teplovzdušný agre−
gát.

Mobilní zařízení je možno zapůjčit prostřed−
nictvím kanceláře MAS.

Přebal publikace Putování za památkami.
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Projekty vzdělávání
Tradice a inovace ve venkovském cestovním

ruchu na jižní Moravě
je název projektu, kterého se naše MAS účastní

rovněž jako partner. Tentokrát se jedná o projekt
vzdělávání, který realizuje Národní síť místních akč−
ních skupin Jihomoravského kraje.

Hlavním cílem projektu je zvýšit flexibilitu pra−
covní síly a zvýšit zaměstnatelnost a kvalifikaci pra−
covníků v cestovním ruchu, především fyzických
a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit
nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení
na venkově v rámci venkovského cestovního ruchu
a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova.

Projekt řeší vzdělávání v následujících tématech,
které zároveň propojují problematiku ochrany kul−
turního dědictví venkova a venkovský cestovní ruch:

regionální pohádky a pověsti jižní Moravy
a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a dal−
ších produktů venkovského cestovního ruchu
poutní místa a poutní tradice na jižní Moravě
a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a dal−
ších produktů venkovského cestovního ruchu

regionální gastronomie jižní Moravy a tvorba
pěších tras, venkovských muzeí a dalších pro−
duktů venkovského cestovního ruchu
tradice a současnost vinařství jižní Moravy
a tvorba pěších tras, venkovských muzeí
a dalších produktů venkovského cestovního
ruchu
tradiční řemesla jižní Moravy a tvorba pěších
tras, venkovských muzeí a dalších produktů
venkovského cestovního ruchu
drobné sakrální památky jižní Moravy a tvorba
pěších tras, venkovských muzeí a dalších pro−
duktů venkovského cestovního ruchu

Naše MAS se podílí na projektu uspořádá−
ním vzdělávací akce na téma:

Tradice a současnost vinařství jižní Moravy
a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a dal−
ších produktů venkovského cestovního ruchu.
Seminář na toto téma proběhne dne 5.–6. 3. 2011.

Komunitní plánování
Projekt „Kam jdeme, co chceme“

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali
o projektu komunitního plánování v obcích Kos−
telec a Vlkoš. Dnes Vám krátce přiblížíme prů−
běh a výsledky projektu.

Ve Vlkoši proběhlo plánování v termínu 1. 5.
a v Kostelci 6. 5. 2010. Průběh společného plá−
nování byl v obou obcích podobný. Do obou plá−
novacích procesů byli zapojeni partneři zejména
z řad místních neziskových organizací a škol. Žáci
škol připravili kulturní program a obohatili akci
o výtvarné návrhy budoucí vize obce. Plánování
proběhlo s využitím metody „Tvorba vize komu−
nity“ (metodika Nadace Partnerství) a zúčastnili
se ho představitelé obou obcí – starostové i čle−
nové zastupitelstva, zástupci zájmových skupin
i jednotlivci z řad místního obyvatelstva. Na zá−
kladě výstupů pracovních skupin při společném
plánování byl zpracován výsledný dokument,
který zahrnuje SWOT analýzu, návrh hlavních
strategických cílů a priorit a zásobník projektů.

Akce se v obou obcích setkala s dobrým ohla−
sem, účastníci odcházeli s pocitem, že mají mož−
nost ovlivnit budoucí vývoj obce a vedení obce zís−
kalo sumu podnětů a doporučení pro svou práci.

Plakát Nase obec Kostelec.

Komunitní plánování ve Vlkoši.

Byla jsem poměrně spokojená na svojí oran−
žové židličce u mého líného „písíčka“. Najednou
mě ale z mého pokojného světa probudila každo−
denní agitace naší šéfové: „Musíme se začít vzdě−
lávat“. Přiznám se, že jsem ji chtěla udělat radost
a šla jsem tedy do sebe. Rozhodla jsem se oprášit
svoji gymnaziální angličtinu a začátkem září začala
hledat vhodné kurzy. Byla jsem až překvapená, jaký
výběr jsem v Kyjově našla. Ze stránek se na mě
usmívala svým americkým, „piraním“ úsměvem
sličná, mladá, krásná, inteligentní lektorka. Už je−
nom pohled na ni ve mně evokoval pocit, že ang−
licky budu umět tak zhruba do pátku, maximálně
do neděle příštího měsíce. Na první pohovor jsem
se připravila poměrně pečlivě. Na co se mě může
asi tak ptát? Rodina, koníčky, práce. A slečna lek−
torka nezklamala. Bravurně jsem jí anglicky vše
povyprávěla nadrcenými slovíčky, která jsem zapo−
mněla asi zhruba v té chvíli, kdy jsem je vyslovila.
Ale úspěch se přesto dostavil a já byla zařazena
do středně pokročilých. Středně pokročilých,
skoro dvacet let po maturitě, prostě sen. To by se
pan profesor Krojzl divil a určitě by mě pokorně
poprosil, aby mi mohl opravit moji čtverku z „ang−
liny“ z prváku. Na první hodinu jsem se opravdu
těšila, spolužáci vypadali příjemně, jenom ambici−
ózní Eva mi trochu naháněla strach, protože mi při−
pomínala klasickou třídní „ hujerku“ a nutila nás
mluvit cizí řečí už u záchodků. Nenechala jsem si
zkazit první den mého vzdělávání. Při rozhovorech
na chodbě, které se po mírném boji odehrávaly ještě
v češtině, jsem byla poměrně okouzlující a první do−
jem se mi skutečně vydařil. Chodbou to ale skon−
čilo. Po prvních minutách ve třídě, kdy čeština už
nezazněla ani při prosbách o odskočení si na toa−

letu, došlo k rozčarování. Chvíli jsem přemýšlela,
jakým jazykem to lektorka a moji spolužáci mluví
a obviňovala jsem se, že jsem se omylem přihlásila
na kurzy jazyka, který se mi nepodařilo zatím iden−
tifikovat. Bohužel byla to skutečně angličtina, ang−
ličtina středně pokročilých. Snažila jsem se ales−
poň důstojně mlčet, ale to je „jaksi“ na kurzu cizího
jazyka brzy odhaleno. Trpěla jsem jako pes, den před
mojí hodinou angličtiny jsem zažívala stejné obtíže
jako kdysi v „prváku“. Žaludeční nevolnosti, třes
rukou a panickou hrůzu, že mě „tasí“. Lektorka mnou
pohrdala prakticky už od druhé lekce, kdy ze mě
nemohla vypáčit, jak se řeknou anglicky ponožky
a taktně dodala, že je to učivo základních škol. Je−
nom občas mi zvedl náladu autistický spolužák
Jožka, který ne že by něco nevěděl, ale styděl se
natolik mluvit, že jsme mlčeli spolu. Tehdy jsem
zažila pocit sounáležitosti. Hodně jsem zalitovala,
že jsem ze sebe dělala to, co nejsem, ale hrdě jsem
se rozhodla vypít si svůj kalich hořkosti až do dna.
Přijala jsem roli třídního pitomce (čímž se omlou−
vám všem třídním pitomcům, ke kterým jsem se kdy
zachovala špatně) a absolvovala v potu tváře a střev−
ních obtížích celý školní rok. Když mi před prázdni−
nami naše milá lektorka dávala přihlášku na příští
rok, málem jsem omdlela. Dostala jsem pěknou
životní lekci. Jo lidi, dělat ze sebe něco, co nejste, se
opravdu nevyplácí a buďte si jistí, že se na to na sto
pro přijde. V září dalšího roku jsem se začala znovu
vzdělávat, sice jsem vyměnila lektorku za lektora,
ale pokorně jsem se přihlásila do mírně pokroči−
lých. Spolužáci jsou na mě hodní a já se naopak
snažím, aby nikdo ve třídě nebyl za „pitomce“. Mi−
mochodem ponožky se řeknou anglicky „socks“.

Hana Horňáková, finanční manažerka MAS

Vzdělání, vzdělání to Vám úsměv zachrání
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Největší akcí Ekoporadny byly již tradičně oslavy Dne Země. Čtvrtý ročník oslav
proběhl 22. dubna 2010 na několika místech současně.

Ekoporadna Kyjovské Slovácko
pokračovala v činnosti i v roce 2010

V městském parku nejmenší děti čekaly sou−
těže s ekologickou tématikou, divadelní předsta−
vení o. s. KROK, ukázka country tanců a prací
(keramika, proutěné výrobky) uživatelů Domova
Horizont. Děti si měly možnost prohlédnout zblíz−
ka nejmodernější svozovou techniku firmy EKOR
a účastnit se soutěží, které pro ně připravila
firma ASEKOL. Náš stánek tradičně nabízel nej−
různější informace z oblasti ochrany životního
prostředí, prospekty, letáčky a obrázky. Pro děti
však byl daleko atraktivnější stánek Českého
svazu včelařů, kde se mohly dozvědět mnoho
zajímavostí o včelkách, ale i také si pochutnat
na ochutnávce medů. Neméně zajímavé byly
i stánky klientů o. s. Krok a Domova Horizont.
V loutkovém sále MKS byly v průběhu dne pro−
mítány filmy s ekologickou tématikou a k dopl−
nění programu spolehlivě přispěla přednáška
p. Vladimíra Šáchy „Příroda jižní Moravy“ o pří−
rodě v našem regionu pořádaná ve spolupráci

Den bez aut
22. 9. 2010 – ZŠ Komenského Kyjov
Akce byla určena prvňáčkům.
Jednalo se o nenásilnou formu poučení,
kdy prostřednictvím loutkového předsta−
vení „Dopravní pohádka“ byly děti upozor−
něny na to, co všechno se může na silnici
přihodit.

Výukové programy
s ekologickou tématikou
17. 12. 2010
Ekoporadna s lektory z VIS Bílé Karpaty při−
pravila pro žáky prvního stupně základní školy
interaktivní výuku na téma – Kouzelná jab−
loň, Tajemství včel, Léčení s přírodou a Sta−
teček.

EKOPORADNA poskytuje také poradenství
i v programu Zelená úsporám!

s Městskou knihovnou Kyjov a VIS Bílé Karpaty.
Den Země jsme tedy pořádně oslavili a spolu
s dětmi se těšíme na další ročník.

Z dalších akcí Ekoporadny
 Přednáška Ekologické rozhodování,

spolupráce a soutěživost
19. 4. a 21. 4. 2010 – ZŠ Újezd Kyjov
pro žáky druhého stupně základní školy –
lektor Mgr. Petr Kubala.

Příroda jihovýchodní Moravy
28. 6. 2010
Před koncem školního roku proběhla pro stu−
denty střední školy přednáška „Příroda jiho−
východní Moravy“. Lektor ing. Petr Hrabina
představil faunu a flóru našeho regionu, na akci
spolupracovalo Vzdělávací a informační stře−
disko Bílé Karpaty.

Ekologické rozhodování.Výukové programy. Den bez aut – Dopravní pohádka.

Den Země 2010. Příroda jihovýchodní Moravy.
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Další aktivity Kyjovského Slovácka

Semináře
VOKA – v rámci spolupráce se slovenskou or−
ganizací VOKA jsme uspořádali dva semi−
náře pro nové slovenské MAS. Součástí se−
minářů byla i exkurze po projektech. Snahou
bylo lépe se, poznat a připravit se na projekty
Spolupráce v dalším roce.
Groundwork Birmingham – je anglická vzdě−
lávací instituce, pro kterou jsme připravili se−
minář na téma: Trvale udržitelný rozvoj na Ky−
jovském Slovácku.
Návštěva 13 zástupců veřejné správy, pod−
niků a neziskového sektoru z Velké Británie
byla součástí jejich studijní cesty.
Účelem cesty bylo seznámit se s příklady pro−
jektů a programů v České republice, které se
vztahují k přizpůsobení se změně změnám kli−
matu, stejně jako udržitelného ekonomického
rozvoje regionu.
Zahájení procesu rozvíjení vztahů a potenci−
álu sítě by mělo vést k dalšímu šíření inovací
a správných postupů mezi oběma regiony.

Setkání s královnou etikety,
paní Eliškou Haškovou Coolidge

Pro ženy v politice i ostatní zájemce o téma
etiketa jsme ve spolupráci s paní senátorkou
MUDr. Alenou Venhodovou uspořádali besedu
na téma „Ženy ve veřejném životě“. Beseda s že−
nami ve veřejné funkci proběhla v prostorách
salonku CK Regio. V podvečer se paní Eliška
Coolidge setkala s širší veřejností v loutkovém
sále Městského kulturního střediska Kyjov. Pou−
tavé vyprávění paní Elišky na téma etiketa i vzpo−
mínky z jejího života zaujaly všechny účastníky,
na dotazy odpovídala vždy s přehledem a ele−
gancí vlastní ženě, která byla asistentkou pěti
amerických prezidentů. Účastníci besedy si měli
možnost zakoupit některou z knih paní Coolidge:
„Pět amerických prezidentů, česká babička a já“
nebo „Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě“.

i s místní akční skupinou ve městě Visiu. MAS
byla však v situaci, kdy nebyla jejich strategie
podpořena z programu LEADER, tudíž nebylo
z jejich strany možné realizovat společný pro−
jekt s naší MAS.

Den neziskovek
Nově vybudovaný rybník u Kelčan jsme si

vybrali jako místo pro uspořádání prvního se−
tkání neziskových organizací Kyjovského Slo−
vácka. Cílem bylo představit, podpořit a propo−
jit aktivity neziskových organizací a vyzkoušet
a představit mobiliář, pořízený v rámci projektu
Spolupráce. Na programu bylo divadelní před−
stavení klientů o. s. KROK, scénka o. s. OPONA
Kyjov, malé taneční divadlo Matýsek a předsta−
vení loutkového divadla Petra Moudrého.

Po skončení hlavního programu následovala
hudební produkce skupiny Countrio z Hodo−
nína.

Doprovodným programem byla výstava foto−
grafií „Příroda Kyjovska“ autorů Věry Kellnerové,

Karla Šimečka, Ing. Jiřího Te−
saříka a Ing. Vlastimila Trum−
peše. Obohacením akce byla
i výstava „Kulturní Bohusla−
vice“, tu připravila Mgr. Eva
Abramuszkinová Pavlíková
z ART mlýnu Bohuslavice.
Na akci se prezentovaly i dal−
ší neziskovky, např. Military
muzeum o. s. Krušpánku Vl−
koš nebo o. s.Jančovka.
K dobré náladě po celou
dobu akce přispívala Ča−
jovna manželů Plevových
z Kyjova. První ročník se
vydařil a je pomalu čas
chystat se na druhé kolo.
Alespoň podle vyjádření
účastníků by se mělo určitě
uskutečnit.

„E−homer.cz – hodnocení
udržitelného rozvoje venkova“

Podpisem smlouvy o partnerství a spolu−
práci s Centrem pro komunitní práci Ostrava,
jsme se zapojili do projektu E−homer. Podsta−
tou projektu je sledování monitorovacích in−
dikátorů pro hodnocení efektivity manage−
mentu mikroregionu a udržitelného rozvoje
prostřednictvím webového nástroje dostup−
ného na www.ehomer.cz a sdílení všech k tomu
potřebných informací.

Stáž v Portugalsku
V dubnu se manažerka sdružení zúčastnila

týdenního studijního pobytu v Portugalsku. Jed−
nalo se o projekt vzdělávání, který zaštítila OHK
Hodonín. Týdenní program byl pečlivě připra−
ven a jeho součástí byla i návštěva několika or−
ganizací, zabývajících se celoživotním vzdělává−
ním (různé typy škol, úřady práce, obchodní
komory). Během návštěvy jsme navázali kontakt

Den neziskovek 2010.Stáž v Portugalsku.

Paní Eliška Coolidge podepisuje svou knihu.
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Slovácký soubor Habřéci vznikal pozvolna. Zrodil se
z myšlenky pokračovat v odkazu původního souboru Lovečan,

který tehdy prakticky již neexistoval.

Nové aktivity v regionu
Habřéci v Lovčicích

Křest knihy MUDr. Jiřího Dunděry
„Hrstka osudů“

Obal knihy Hrstka osudů.

Několik let pečlivě sbíral podklady, sepisoval
vzpomínky, shromažďoval fotografie, bádal
a promýšlel koncepci nové knihy, která má při−
nést podněty k zamyšlení a vzory pro příští ge−
nerace. V průběhu roku 2010 proběhly poslední
úpravy a doplnění, jazykové korektury, grafická
úprava a kniha mohla do tisku.

Řeč je o neúnavném kyjovském kulturním
nestorovi, panu doktoru Dunděrovi a jeho nové
knize Hrstka osudů. Křest knihy proběhl dne
2. prosince 2010 za velkého zájmu veřejnosti
v obřadní síni kyjovské radnice. ¨

Hrstka osudů volně navazuje na knihu 33 ži−
votů, která vyšla před 5 lety. Obě knihy vydalo Ky−
jovské Slovácko v pohybu. Na vydání té druhé fi−
nančně přispěl Jihomoravský kraj a Město Kyjov.

Neměla by chybět v žádné knihovně ani škole
a doufáme, že si tam cestu najde.

Co nás čeká v roce 2011
IV. Výzva LEADER
Příprava nových projektů Spolupráce
Hledání vhodných zahraničních partnerů
Aktualizace Strategického plánu LEADER
ISÚ Kyjovské Slovácko
Příprava na nové rozpočtové období
2014–2020
A mnoho jiného...

Psalo se o nás
Geodis news (ročník 9, č. 1)
Článek na portálu
Obnovitelné zdroje energie (19/2)
Kyjovské noviny (6, 10/2010)
Hodonínský deník
(22/4 , 30/11, 1/12, 8/12 2010)
Zpravodaj venkova (11/2010)
KULTUR NACHRICHTEN AUS DEN
WEINVIERTEL (ročník 30, sešit 1,
březen 2010)

Každý soubor potřebuje vedení, což bylo
v posledních letech života Lovečanu kamenem
úrazu. Jeho členové se sice stále scházeli, do−
konce se objevili i noví zájemci o udržování tra−
dic v obci, ale nebyl nikdo, kdo by soubor pravi−
delně vedl a někam posouval.

V této folklórní krizi vznikl nápad vytvořit nový
soubor. Název Habřéci je odvozen od tradičního
označení obyvatel Lovčic, podobná pojmeno−
vání občanů obcí jsou dodnes rozšířená v celém
okolí. Jaké jiné jméno zvolit, pokud se chceme
hlásit k odkazu našich předků? Vztah k naší rod−
né dědince nejlépe vystihuje dvojverší, které je
v Lovčicích předáváno z generace na generaci:
„Jak lovecký víno Habřéci só tvrdí, na svůj kraj
a domov byli a só hrdí.“

Oficiálně se soubor s tímto názvem objevil
poprvé na Slováckém roku v Kyjově v roce 1999.
Pro tuto příležitost si Habřéci vytvořili i prapor,
který vyobrazuje prvky vyhledané v kronikách
obce jako součásti pečetí tehdejších Velkých
Lovčic.

Začátky souboru byly obtížné v tom, že ve−
dení se vlastně utvořilo z řadových členů, kteří
měli potřebu daný stav změnit. Nadšení a elán
však nechyběli, a tak se Habřékům dařilo. Brzy
se dostali do povědomí širokého okolí a hned
tak nezapadnou.

Nejprve se soubor zaměřoval čistě na udr−
žení folklóru, později však bylo nutné přibrat
do aktivit Habřéků i pořádání akcí v obci, pokud
chtěli mladí členové souboru uplatnit to, co se
na zkouškách naučili. Postupně tak začali Habřéci
s organizací krojovaných plesů, tradičních ho−
dových oslav či ostatkové zábavy. S tímto však
vyvstal nový problém, a to legalizace takto
rozsáhlé činnosti. Nakonec se soubor rozhodl

pro vytvoření občanského sdružení, čímž se
z hlediska všech aktivit mnohé usnadnilo. Ob−
čanské sdružení Habřéci započalo svou činnost
v roce 2008, čítá kolem 30 členů, vesměs mla−
dých, maximálně třicátníků.

Svou činnost Habřéci stále rozšiřují. Kromě
již tradičních akcí (Hody, Ostatky...) se pustili
do složitějších úkolů, jako je např. kompletní
obnova obecních krojů či pořízení nového vy−
bavení pro venkovní akce, tedy laviček, stolů,
stanů atd. Nepodařilo by se to uskutečnit bez
dotací z Kyjovského Slovácka v pohybu. V letoš−
ním roce jsme již vyčerpali částku 148 631 Kč.
Současně realizujeme náš druhý projekt Upravme
si „fasádu“ s rozpočtem 118 000  Kč. Zcela jistě
to není částka konečná, budeme se i nadále
snažit získávat peníze na zkvalitnění kultury
v obci Lovčice, ať už se bude jednat o materiální
zázemí či organizační a propagační činnost.

Do budoucna se Habřéci hodlají i nadále vě−
novat tradicím v obci, aby bylo stále co předá−
vat nové generaci. Také však chceme rozšířit
možnosti kulturně společenského vyžití Lovčic.
Naše snahy tedy nevedou jen k odkazu minulosti,
ale směřují i do budoucna, aby se v Lovčicích
lidé stále mohli společně bavit a scházet se, tak
aby to v obci i nadále „žilo“.

A co nás čeká v dohledné době? Připravu−
jeme se na tradiční předtančení besed na krojo−
vaných plesech, které probíhají v lednu a únoru
2011. A myslíme také na vzdálenější budouc−
nost, samozřejmě se v následujícím roce zúčast−
níme Slováckého roku v Kyjově, na tuto akci
se každý pořádný folklorista už dopředu těší,
vždyť o setkávání a společné prožívání jde
v krojích především.

Mgr. Sylva Klimešová

Hody 2010.
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Kulturní dům Ždánice.

Rodinné centrum Ratíškovice.

Projekt Pod jednou střechou, oprava fary Domanín.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Projekt Oprava schodiště u kostela Vlkoš.

Gurmánská bašta Nechvalín.

Dětské hřiště ve Stavěšicích.


