
Strategický plán rozvoje regionu na léta 2014 – 2024 

 

Program setkání 

1. Úvod, aktuální informace z regionu Kyjovské Slovácko 

2. Představení projektu „Kyjovské Slovácko 2024“ 

3. Jak se mohou zapojit místní obyvatelé 

4. Jak by měl vypadat Mikroregion Babí Lom v roce 2024, co zachovat, co 

změnit 

5. Dohodnutí dalšího postupu 

6. Ukončení setkání 

V úvodu setkání pronesl zdravici starosta Kyjova Mgr. Fr. Lukl a poděkoval 

manažerce „Kyjovského Slovácka v pohybu“ A. Čarkové za uspořádání tohoto 

setkání. Manažerka A. Čarková v úvodním slově pozdravila přítomné, nastínila 

organizaci dnešního setkání a předala slovo PhDr. Aleně Bauerové, která je 

samostatný, nezávislý konzultant pro strategické plánování. 

- PhDr. Bauerová upozornila na skutečnost, že v novém plánovacím období 

2014-2024 je podmínkou mít strategii rozvoje regionu pro čerpání financí z EU. 

Na dnešním setkání účastníci začnou na této strategii pracovat, vytvářet ji. 

- starosta Mikrogionu Babí Lom MVDr. Vladimír Ždánský přednesl zprávu o 

činnosti mikroregionu (příspěvek 100 tis. pro nemocnici v Kyjově, gulášpárty 

v Bukovanech, stavba rozhledny na vrcholu Babí lom – nedaří se realizovat, 

sešlosti na konci prázdnin na Babím Lomu, plánuje se výstavba cyklostezky) 

- A. Čarková požádala o přehled účastníků v zastoupení jednotlivých složek 

života. Přítomno bylo 7 starostů, 4 zástupci veřejné sféry, 1 zemědělec, 1 

zástupce příspěvkové organizace, 4 podnikatelé, 1 důchodce, 2 zástupci 

neziskové organizace a 23 zástupců ostatní veřejnosti. 

Dále A. Čarková zrekapitulovala činnost MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a 

upozornila na širokou škálu činností, kterou MAS provádí: implementace 

programu LEADER na území MAS, osvěta, facilitace, poradenská činnost, 



publikační činnost a další (viz prezentace). Za dobu činnosti MAS bylo 

podpořeno na 200 projektů v celkové částce cca 80 mil. Kč 

- dále se ujala slova paní lektorka A. Bauerová a informovala přítomné o 

vytváření integrované strategie rozvoje území.  Jedná se o ucelený, 

rozvojový střednědobý dokument pro získávání dotací. Záměrem je vznik 

kompletní strategie rozvoje území, z které se budou tzv. vytahovat 

jednotlivé projekty k realizaci. Strategie se vytvoří na základě komunitního 

plánování     

- PhDr. Bauerová vyzvala účastníky ke tvoření strategie pomocí formulářů, 

které byly skupinkám (cca 5 osob) rozdány. Doba zpracování cca 30 min. 

- po této době poukázali někteří účastníci na problémy obcí, ale také na to co 

dobře funguje a není třeba řešit 

- v dalším kroku došlo k shrnutí a poukázání na spektrum problémů 

jednotlivých obcí. Přítomní dostali barevné nálepky, kterými označili 

závažnost a důležitost jednotlivých problémů. Po označení budou jednotlivé 

výstupy zpracovány a posléze zaslány účastníkům této akce. Zhodnocení 

ukáže, jakými oblastmi se zabývaly skupinky přítomných. V podzimních 

měsících roku 2013 se při dalším setkání bude řešit celá problematika 

podrobněji. 

- Na závěr bylo hodnoceno dnešní setkání: 

-  známkou 1-5 

-  co se vám na dnešním setkání líbilo? 

-  co byste zlepšili? 

Koncem roku 2013 vznikne pracovní verze, která bude obcím představena 

v prvním čtvrtletí roku 2014. 

Na závěr poděkovala A. Čarková všem přítomným za spolupráci, upozornila, že 

budou kontaktovány ještě další skupiny obyvatel (mládež, podnikatelé..) a 

vyzvala všechny, aby upozornili občany na tuto možnost podílet se na tvoření 

strategie svého regionu. 

V Kyjově, 18. 3. 2013 

Zapsala: I. Malcová 

 


