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Střípky z akcí a projektů realizovaných v roce 2011
Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu podpořilo další projekty z programu LEADER.
Přinášíme vám malé ohlédnutí za naší činností prostřednictvím několika fotografií...

Tradiční přivítání srbské delegace

Den Země na kyjovském náměstí

Křest sbírky Celoroční zrcadlení
2

Den neziskovek v Kostelci

Exkurze pro MAS Opavsko – drezína v Ratíškovicích

Slovácký rok – věnec pro krále
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Kyjovské Slovácko v pohybu
napomáhá rozvoji ekonomiky venkova
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu přináší „LEADER zvěsti“ již 8 let
a prostřednictvím podpořených projektů žadatelů i projektů
vlastních vylepšuje tvář obcí a městeček Kyjovska.

Na stránkách našeho zpravodaje Vám pra− vi−
delně přinášíme informace o činnosti MAS, pod−
pořených projektech a zajímavých aktivitách re−
gionu Kyjovské Slovácko. Ne jinak je tomu
i v tomto čísle. Pro nás je zpravodaj příležitostí
k bilanci. Podrobnější komentáře najdete uvnitř
zpravodaje, v tomto článku si dovolím jen krát−
kou rekapitulaci naší práce v roce 2011.
Strategické umístění
naší kanceláře na náměstí
v Kyjově umožňuje snad−
nou dosažitelnost pro
všechny žadatele a spolu−
pracovníky MAS. Naše
kancelář se postupně stala
„komunitním“ centrem re−
gionu a kromě žadatelů
k nám nachází cestičku
stále více návštěvníků,
většinou z řad místních
obyvatel.
Přicházejí se zajíma−
vými podněty a nápady,
někdy i kritickými připo−
mínkami a jsme za to rádi.
K tomu, abychom mohli
všechny ty úžasné inspirace uplatnit, však ne−
máme dostatečnou kapacitu ani prostředky.
Kromě toho jsou výzvy na každém kroku. Na prv−
ním místě je pro nás však administrace pro−
gramu LEADER, a tak se ostatním činnostem vě−
nujeme jen okrajově.
To byl jeden z důvodů, proč jsme přijali do týmu
nového pracovníka. Zkráceně se tedy dá říct –
rosteme.
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Díky tomu jsme také mohli připravit více no−
vých žádosti, ať už do OP přeshraniční spolu−
práce, nebo i do některých národních dotač−
ních programů. Prohloubili jsme spolupráci
s našimi slovenskými partnery a rozšířili zahra−
niční styky s dalšími zeměmi. Podívali jsme se
do světa a účastníme se aktivně konferencí,
seminářů a setkání s jinými MAS u nás i v zahra−
ničí. Máme tedy slušný
přehled o tom, kde a jak
program LEADER působí.
Pustili jsme se do dal−
šího projektu spolupráce
s našimi dlouholetými
partnery z Českého Zá−
padu a Frýdlantska a za−
čínáme se připravovat
na nové období 2014−
−2020. Kromě toho mo−
nitorujeme a hodnotíme
dosavadní výsledky a do−
pady programu LEADER
v našem regionu a sna−
žíme se pomáhát míst−
ních aktivitám. Zaměření
dovnitř regionu, evaluace
a příprava nové strategie budou jedny z hlavních
témat roku 2012.
Metoda LEADER je velkou příležitostí, při−
náší širokou rozmanitost programů, umožňuje,
aby udržitelná a inovační opatření navázala
na místní zdroje a posilovala místní komunity
a ekonomiky. Proto Vám chci doporučit, abyste
této příležitosti využili a stali se spolu s námi
bojovníky za Kyjovské Slovácko!

Skóre 24 : 34
Tak to je přesný poměr vybraných žádostí
a dále předurčených projektů k realizaci s počtem
těch, které ve 4. kole vybrány nebyly a budou
jistě očekávat co bude s nimi dále. Vyjádřeno
v penězích je to podpora projektů v řádu 10 mil.
podpořených ku 13 milionům nepodpořených.
Z jedné strany toto skóre svědčí o velkém
zájmu žadatelů z různých sektorů a z druhé strany
tolik vynaložené energie, úsilí a snažení a očeká−
vaný výsledek se ne−
dostavil, žadatelům zů−
stává pocit marnosti,
ztraceného času, zná−
me to všichni.
Pro mne je to jed−
noznačné přesvěd−
čení, že se region Ky−
jovského Slovácka
rozhýbal natolik, že
občané prostřednic−
tvím svých volených zastupitelů nebo i jiných ini−
ciativ, hodlají sami rozvíjet své území, ve kterém
žijí a chtějí jakkoliv zkvalitnit či zpříjemnit život
svým spoluobčanům.
Většinou v životě je to tak, že pokud projekt
je opravdu potřebný, jistě dojde svého úspěchu,
jen se to nepodaří zrovna napoprvé. Tak věřím,
že i těch 34 nevybraných projektů bude opět po−
suzováno výběrovou komisí v jarních měsících
letošního roku. O to, to bude mít výběrová ko−
mise snazší, protože už jednou tyto žádosti stu−
dovala. Jejich práce není záviděníhodná, s vý−
sledkem jejich snažení ne všichni jsou spokojeni.
Lze očekávat, že na jaře přibudou i další ža−
datelé, ale o jejich počtu nelze spekulovat.
A co to znamená pro pracovníky naší kance−
láře? Z mého pohledu jednoznačnou starost, jak
dopomoci všem k úspěchu dobrou radou či na−
lezením řešení i v jiných projektech.
Na prahu naší nové výzvy přeji všem zainte−
resovaným hodně úspěchů a radosti v jejich práci
a snažení a také hodně tolerance a klidu v oka−
mžicích, kdy se ocitáme tam, kde jsme zrovna
Ing. Vlasta Lochmanová,
nechtěli být.
předsedkyně o. s. Kyjovské Slovácko v pohybu
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Program LEADER a MAS
Čtenáři našeho zpravodaje a ti, kteří přicházejí do naší kanceláře, to již dobře znají.
Pro ostatní to krátce vysvětlíme.
z LEADER je nástroj, který dala Evropská unie
do rukou aktérům rozvoje venkovských ob−
lastí, aby pomohla zamezit vylidňování ven−
kova, podpořila rozvoj služeb a podnikání
a napomohla diverzifikaci zemědělských
činností.
z Místní akční skupiny (dále jen MAS nebo
MASky), které jsou základním prvkem pro−
gramu, mají za úkol oživovat území, ve kte−
rém působí, probouzet nové aktivity a občan−
ské iniciativy a pomáhat místním obyvatelům
připravovat sofistikované projekty rozvoje
jednotlivých oblastí života na venkově.
Strategické plány, které si MAS zpracují,
umožňují vytvořit na míru šité dotační pro−
gramy.
Program LEADER je uplatňován v rámci EU
od roku 1991. V České republice se objevil nej−
prve jako součást Programu obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2004
je program v gesci Ministerstva zemědělství
České republiky. V letech 2004–2006 byl sou−
částí Operačního programu zemědělství, od roku
2007 je součástí Evropského zemědělského
fondu rozvoje venkova jako IV. osa tohoto pro−
gramu.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je jed−
nou ze 112 místích akčních skupin v České re−
publice, které program realizují. Na Kyjovsku se

díky činnosti MAS zrealizovalo více než 160 pro−
jektů. Celkově přinesla MAS do regionu již více
než 60 milionů Kč.

Mapka podpořených projektů v území MAS Kyjovské Slovácko

Jak funguje místní akční skupina
Základní platformou pro realizaci programu LEADER je
místní partnerství zástupců soukromého a veřejného sektoru.

Kontakty na kancelář
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.
Masarykovo nám. 39, 697 01 Kyjov
Ing. Vlasta Lochmanová, předsedkyně sdružení
tel.: 518 610 180
e−mail: leader.ks@centrum.cz
www.kyjovske−slovacko.com
Kdo je v kanceláři MAS:
Anna Čarková, manažerka sdružení
Hana Horňáková, finanční manažerka
Mgr. Aleš Konečný, projektový manažer
Irena Bajáková, administrativa
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V případě naší MAS jde o občanské sdružení
Kyjovské Slovácko v pohybu založené v dubnu
2004. K získání financí z EU si musí MAS zpraco−
vat vlastní strategii rozvoje, na základě které se pak
může o peníze ucházet. Pokud se svou strategií
v soutěži uspěje, je jí alokována určitá částka na celé
rozpočtové období (6 let). Tuto částku pak pro−
střednictvím vlastního grantového programu roz−
děluje mezi žadatele podle předem stanovených
pravidel. Za administraci programu zodpovídá ří−
dícímu orgánu programu, tedy Ministerstvu ze−
mědělství ČR a potažmo platební agentuře, to je
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.
Hlavní činností kancelář MAS je tedy admi−
nistrace Programu LEADER. S tím souvisí vy−
hlašování výzev k předkládání projektů, pří−
pravy pokynů pro žadatele, pořádání seminářů,
administrace podpořených projektů, kontroly
a vyúčtování. To jsou technické a nezbytné zále−
žitosti. Velmi důležitou součástí činnosti MAS
je však to, co dělá navíc: reaguje na místní po−
třeby, podněcuje vznik nových aktivit a projektů,
pomáhá novým nápadům, propojuje aktéry, ko−
munikuje s obcemi a mikroregiony, podporuje

růst místní demokracie. Kromě toho realizuje
vlastní projekty, pořádá různé akce, zajišťuje pro−
voz a propagaci sdružení.
Činnost MAS schvaluje a koriguje Valná hro−
mada sdružení, ta prostřednictvím svých komisí
také monitoruje projekty, kontroluje ekonomiku,
schvaluje členy výběrové komise a pracovních
skupin. Operativním orgánem je Výkonná rada,
která se schází podle potřeby a reaguje na vnější
podněty i vnitřní potřeby aktuálními rozhodnu−
tími. Naše sdružení je neustále v pohybu a roz−
víjí se. V roce 2011 došlo k obměně členské zá−
kladny – přijali jsme 2 nové členy, aktualizovali
jsme strategický plán i FICHE, nastavili nová kri−
téria pro další výzvu, která proběhne v dubnu
2012. Některé z činností MAS za uplynulý rok
Vám chceme přiblížit na následujících stránkách.
Těm, které naše činnost zaujme, nabízíme pro−
stor pro realizaci vlastních nápadů a možnost
podílet se na rozvoji našeho regionu podle vlast−
ních možností.
Každá dobrá myšlenka se dá uskutečnit a i ma−
lým darem nebo přičiněním můžete přispět na vel−
kou věc!
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Koho podpoříme
v roce 2012 v 5. výzvě

Koho jsme podpořili
v roce 2011 v rámci čtvrté výzvy
4. výzva ukázala, že se „LEADER zvěsti“ na Kyjovsku stále rozšiřují.

Školení Výběrové komise

Výběrová komise – výběr projektů

Potvrdil to rekordní zájem žadatelů: přijali jsme
58 projektů! Většina projektů prošla naší kanceláří
ještě ve fázi nápadu, část projektů byla pro nás
neznámá, všechny projekty ale působily přesvěd−
čivě a jednoznačně vyjadřovaly příslib zlepšení kva−
lity života na Kyjovském Slovácku. Nebylo proto
vůbec jednoduché projekty roztřídit, zkontrolovat,
v případě nedostatků a chyb opravit a doplnit.
Ještě těžší úlohu ale měla výběrová komise. Její
členové se pustili do práce opravdu zodpovědně
a pečlivě studovali projekty, předtím, než je ohod−

notili. Ve finále bylo vybráno 24 projektů, což je
cca 41 procent. Z vybraných projektů nebyl žádný
vyřazen v dalším postupu a kontrolách na SZIF. Do−
posud však nebyli žadatelé vyrozuměni o koneč−
ném rozhodnutí, což je obvyklá praxe (po výběru
projektu na MAS trvá administraci projektů na SZIF
dalších 4−5 měsíců). Nezbývá nám všem, než se
obrnit trpělivostí a čekat na definitivní potvrzení.
Vzhledem k tomu, že však již proběhla základní ad−
ministrativní kontrola, předpokládáme, že námi
vybrané projekty budou schváleny!

Projekty doporučené k financování v roce 2011
Ve 4. výzvě bylo výběrovou komisí doporučeno k financování
24 projektů v celkové částce 10 649 960 Kč. Tyto projekty
čekají na schválení SZIF. Vybrané projekty:
číslo / název žadatele / název projektu / dotace v Kč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ŘK farnost Žarošice
MG CENTRUM s. r. o.
Anna Nováková
Obec Milotice
Petr Holcman
Obec Nechvalín
Marek Jahoda
Obec Žarošice
Jordánek
Art mlýn
Soňa Horáková

Křížová cesta očima dětí
Vybavení pro malokapacitní ubytovací zařízení
Prodejna bytového textilu a galanterie
Lezecká stěna na Rafandě
Rozšíření vybavení dílny – nákup brusky
Kamenné poklady obce Nechvalín
Modernizace kvalitních výrobků a služeb
FITPARK – Žarošice
Na pyramidu už nemusíme do Egypta!
Výstavní expozice ART mlýn
Rozšíření ubytovacích kapacit
v rekreačním středisku RELAXX Čeložnice
12. Radoslav Nimrichter
Modernizace pěstitelské pálenice v Hovoranech
13. Obec Kostelec
Živá zahrada
14. Komora expertů pro integr.
Ekocentrum pro informace
prevenci a integr. management a poradenství Šardice
15. Obec Ratíškovice
Škola pohody
16. Město Vracov
Modernizace a rozšíření působnosti
Inform. centra města Vracova
17. Obec Bukovany
Vybavení kuchyňky a renov. podlahy Sokolovny
18. Spektrum Žádovice, o. s.
Komunitní centrum Žádovice
19. Mikroregion Nový Dvůr
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu...
20. Rudolf Jeřela
Rozvoj výroby firmy Jeřela
21. Lone – zeměd. společnost,
Konzervace a balení čerstvých
spol. s r. o.
ovocných šťáv z ovoce a zeleniny
22. Obec Hovorany
Hledá se nový V. A. Kovanič
23. ŘK farnost Vlkoš u Kyjova
Farní a komunitní centrum Vlkoš
24. Obec Vacenovice
Přes cestu aj přes pole, pěšky nebo na kole.
Za pamětihodnostmi obce Vacenovice.
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201 600,−
494 454,−
600 000,−
608 696,−
150 000,−
310 950,−
180 552,−
247 591,−
378 000,−
556 619,−
502 649,−
483 600,−
661 780,−
894 925,−
863 331,−
140 249,−
203 474,−
630 698,−
565 911,−
117 360,−
500 000,−
208 199,−
656 100,−

Prosincová Valná hromada se zabývala
hodnocením výsledků předchozích Výzev a roz−
hodla, že vzhledem k velkému přetlaku projektů
4. výzvy zaměřených na obnovu a rozvoj vesnic
a budování stálých výstavních expozic a muzeí
na interpretaci kulturní dědictví Kyjovského
Slovácka, bude 5. výzva, jejíž vyhlášení se před−
pokládá na duben 2012, vyhlášena pouze pro
následující fiche:
Fiche 5: Obec−místo pro občany,
obnova a rozvoj vesnic
Zvýšení kvality života ve venkovské oblasti
Kyjovského Slovácka a diverzifikace aktivit ven−
kova, zlepšení vzhledu obcí a zvýšení občanského
vybavení pro volnočasové aktivy, zamezení vy−
lidňování obcí.
Příjemci dotace:
z Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
z Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o ob−
cích, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá−
koník.
z Nestátní neziskové organizace podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, (občan−
ská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a (obecně pro−
spěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech.
z Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a po−
stavení církví a náboženských společností.
Fiche 6: Kulturní dědictví
a duchovní odkaz – poklady generací
Budování stálých výstavních expozic a muzeí
s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní
a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
(nebudou podporovány opravy budov kultur−
ního dědictví bez vybudování muzea či stálé
expozice).
Příjemci dotace:
z Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
z Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník.
z Nestátní neziskové organizace podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, (ob−
čanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech
a (obecně prospěšné společnosti), zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fon−
dech.
z Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a po−
stavení církví a náboženských společností.
z Fyzické a právnické osoby podnikající dle
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Pro bližší informace o V. výzvě
sledujte webové stránky sdružení
http://www.kyjovske−slovacko.com/.
Hana Horňáková,

finanční manažerka

493 222,−
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Síťování
Místní akční skupiny v členských zemích vy−
tváří za účelem výměny informací a zkušeností
a realizace společných projektů národní a mezi−
národní sítě.
V ČR se MAS sdružují od roku 2007 v Ná−
rodní síti Místních akčních skupin České repub−
liky, o. s. Založení NS MAS ČR bylo logickým
vyústěním neformální iniciativy, která působila
od roku 2005 pod názvem Národní síť rozvoje
venkova (NSRV).
Cílem NS MAS ČR je především podporovat
činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich
vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností.
Činnost sítě je řízena třináctičlenným výborem,
který tvoří volení zástupci místních akčních
skupin z jednotlivých krajů. NS MAS ČR, o. s. je
partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi,
jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.
Za Jihomoravský kraj je zástupcem ing. Jo−
zef Jančo, manažer MAS Moravský Kras, před−
seda KS NS MAS JMK a náhradníkem je Anna
Čarková, manažerka MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu, místopředsedkyně KS NS MS JMK.

Krajské sdružení NS MAS JMK
MASky Jihomoravského kraje založily v roce
2009 Krajské sdružení NS MAS JMK, o. s. za úče−
lem zlepšení komunikace a vzájemné spolupráce,
výměny zkušeností a realizace společných pro−
jektů v rámci Jihomoravského kraje.
V krajském sdružení je 9 MAS. Jihomorav−
ské MASky přinesly jenom v roce 2011 do kraje
více než 82 mil. Kč, a to jednak podporou pro−
jektů z programu LEADER, ale také realizací
vlastních projektů, ať už projektů „Spolupráce“,
či projektů podpořených z jiných dotačních pro−
gramů. Projekty, kterým pomohly MAS na nohy
– tj. zpracování námětů, podání žádostí, pomoc
s řízením, finanční management, poradenství
apod., jsou v dalších desítkách milionů korun.
Navíc realizují MAS společné projekty v rámci
Krajského sdružení Národní sítě MAS JMK.
(Tradice a inovace ve venkovském cestovním
ruchu na jižní Moravě.)

MAS a mikroregiony
mikroregionů – Ždánicko, Babí Lom,
Hovoransko, Nový Dvůr, Moštěnka,
Podchřibí a Bzenecko. Na poslední
valné hromadě byla do území MAS
připojena další obec Moravský Písek
a zájem mají i některé obce Mikore−
gionu Hovoransko. Je tedy pravdě−
podobné, že se území MAS bude
dále rozšiřovat.
I proto bychom chtěli spolupráci
s našimi obcemi a mikroregiony pro−
hloubit. Připravujeme proto novou
rubriku „Mikroregiony Kyjovského
Slovácka“, ve které chceme informo−
Setkávání přítomnosti s minulostí – na zámku v Miloticích
vato zajímavých projektech, nápa−
dech a příkladech hodných následování. Na−
Kyjovské Slovácko je malebná oblast v jiho−
pište nám, co se ve Vašem mikroregionu nebo
východním cípu jižní Moravy kolem královského
v obci děje, co vás nejvíce nadchlo nebo co
města Kyjova – kraj, ve kterém dochází k živému
setkávání minulosti s přítomností. To je místo,
byste rádi pomohli změnit, jak byste ke změně
chtěli přispět! Těšíme se na Vaše příspěvky!
kde působí naše MAS na území 44 obcí sedmi

Z činnosti krajského sdružení
„Spolupráce na venkově a další rozvoj metody LEADER
v Jihomoravském kraji“

LEADER pro jižní Moravu
Dne 8. 12. se sešli zástupci Místních akčních
skupin Jihomoravského kraje se starosty, zá−
stupci Celostátní sítě pro venkov, Agentur země−
dělství a venkova, Regionální agrární komory
a Spolku pro obnovu venkova na konferenci
ve Vískách. Konference se zúčastnilo i několik
podnikatelů a NNO. Cílem setkání bylo předsta−
vení metody LEADER, prezentace výsledků im−
plementace této metody a možnosti využití pro−
gramu LEADER v dalším období. Kromě bilance
úspěšného čerpání dotací se konference zabý−
vala i možnostmi pokrytí „bílých míst“ a rozšíření
programu na území kraje tak, aby bylo co nejvíce
nepodpořených oblastí zapojeno do programu
a začalo využívat tento jedinečný nástroj roz−
voje, který vychází z místních potřeb, zapojuje
místní obyvatele a využívá místní zdroje.
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Mapka, na které jsou znázorněny místní akční skupiny Jihomoravského kraje

Pod tímto názvem se uskutečnil seminář, který
pořádala naše MAS ve dnech 27.−28. 6. v Hotelu
Vinohrad v Miloticích. Setkání se zúčastnili zástupci
Krajského sdružení Národní sítě místních akčních
skupin, Jihomoravského kraje, Agentur zeměděl−
ství a venkova a Regionálního odboru Státního ze−
mědělského intervenčního fondu Brno .
Ve dvou dnech zde MASky JMK diskutovaly
a vyměňovaly si zkušenosti s implementací Pro−

gramu LEADER. Proběhla také prezentace nejza−
jímavějších projektů žadatelů, vlastních projektů
a činností jednotlivých MAS. Součástí bylo i hod−
nocení společného projektu KS MAS JMK „Tra−
dice a inovace ve venkovském cestovním ruchu
na jižní Moravě“. Další část programu byla za−
měřena na zpracování návrhů další spolupráce
v rámci NS MAS JMK, NS MAS ČR a na spolupráci
v rámci Celostátní sítě pro venkov.
Kyjovské Slovácko v pohybu / informační magazín 2011

Hodnocení činnosti

John C. Maxwell:

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině,
když se spojí mnoho lidí dohromady...

místních akčních skupin
Podobně jako v předchozím roce i v r. 2011 proběhlo hodnocení
činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci
Programu rozvoje venkova na období 2007−2013.
Hodnocení se uskutečnilo během prvních
dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných
prezentací v budově Ministerstva zemědělství
a Státní veterinární správy. Místní akční sku−
piny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle
počtu získaných bodů.
Členy Hodnotitelské
komise byli zástupci Minis−
terstva zemědělství, Stát−
ního zemědělského inter−
venčního fondu, Národní
sítě Místních akčních sku−
pin ČR a zástupci hodnoti−
tele za IV. osu Programu
rozvoje venkova ČR. Naše
manažerka A. Čarková byla
členkou hodnotitelské ko−
mise za Národní síť MAS.
Na rozdíl od předchozí−
ho hodnocení neprobíhaly
návštěvy místních akčních
skupin v jejich kancelářích.
Zástupci MAS představili Část hodnoticí komise
svou činnost před hodnoti−
telskou komisí formou veřejné prezentace a dolo−
žením podkladů v písemné či elektronické formě.
Činnost místních akčních skupin byla hod−
nocena v sedmi oblastech:
1. Strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů
v rámci Strategického plánu LEADER
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS
7. Nadstavba aktivit MAS

Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní
akční skupiny v ní dostaly možnost pochlu−
bit se činnostmi, o kterých se domnívají, že
mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro
ostatní MAS. Stejně jako v loňském roce byly
MAS rozřazeny do násle−
dujících 4 skupin dle zís−
kaného počtu bodů:
A – nejlépe fungující
MAS –
příklady dobré praxe
je vysoce transparentní
a důvěryhodné, aktivní
a aktivizující území

při práci

B – dobře fungující MAS
je u nich prokazatelná nad−
stavba metody LEADER (tj.
umí nejen rozdělovat pení−
ze, ale mají jasnou strate−
gii a distribuce finančních
prostředků přes ně má při−
danou hodnotu oproti cen−
tralizovanému rozdělování)

C – průměrné MAS
splňují formální požadavky pro existenci a čer−
pání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance
byly přerozdělovány centrálně
D – MAS, které by svůj přístup měly
přehodnotit
jsou na hranici toho, co se od nich očekává,
splňují pouze formální pravidla
Naše MAS si udržela vysokou laťku z minu−
lého hodnocení a umístila se opět ve skupině A
Převzato ze zdroje MZe
mezi první desítkou!

Současné tváře místní akční skupiny

Navštivte naše webové stránky www.kyjovske−slovacko.com
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Složení členů MAS v roce 2011
z Anna Čarková, OSVČ, Vlkoš
z ing. Vlasta Lochmanová, SHR, Kostelec
z ing. Lubomír Kopecký, soukromý
zemědělec, Žádovice
z Jaroslava Kundratová, OSVČ, Ratíškovice
z ing. Petr Orlický, ředitel ZŠ Osvětimany
z Barbora Jakšová, studentka, Bzenec
z Bc. Jiří Holakovský, student, Vlkoš
z Zdeněk Machalínek, vinař, Hovorany
z Tomáš Kubák, OSVČ, Kyjov
z Dr. ing. Petr Marada, zemědělec, Šardice
z LONE zemědělská společnost s r. o.
Násedlovice
z Večeřa meliorace v. o. s. Žarošice
z Město Kyjov
z Obec Svatobořice−Mistřín
z Mikroregion Babí Lom
z Mikroregion Bzenecko
z Mikroregion Nový Dvůr
z Mikroregion Moštěnka
z Mikroregiion Podchřibí
z Mikroregion Ždánicko
z Osvětová beseda Ratíškovice
z Obecní kulturní dům Svatobořice−Mistřín
z Jordánek o. s. Lovčice
z Okresní hospodářská komora Hodonín
z Krušpánek o. s. Vlkoš
z Nadační fond školy Haluzice
z Historicko−vlastivědný kroužek Žarošice
z Kulturně−historická společnost Bohuslavice
z Náklo o. s. Milotice
z Národopisný soubor Kosteláci o. s.
z Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, okres Hodonín
z Jezdecké sdružení Podkova Vracov
z Klub českých turistů Vřesovice
z Občanské sdružení Omega plus Kyjov
z Římskokatolická farnost Vlkoš
z TJ Jiskra Kyjov – oddíl košíkové
z TJ KOVO Ždánice

Máte nápady
a chcete je realizovat?
Přijďte do MASky!
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Prezentace, výstavy, konference, setkání a semináře

Ohlédnutí za činností
Prezentovali jsme se

z 22. 2. – Brno, Jednání u náměstka hejtmana
Ivo Poláka, JMK
z 24. 2. – Kyjov, Porada starostů Kyjovska
z 3. 3. – Hodonín, jednání s rakouskými part−
nery

z 19.−20. 1. – Brusel, Mezinárodní konference
„Leader as a driver for Rural Europe“
z 14. 4. – Ratíškovice, Seminář pro zastupitele
mikroregionu MND
z 26. 5 – Lednice, Seminář
Půda základ udržitelného
rozvoje
z 30. 5. – Myjava, Seminář
„Hľadáme spo− ločné zá−
ujmy a inšpirácie pre roz−
voj Kopaničiarskeho re−
giónu“.
z 22. 6. – Plavecký Peter,
seminář pro MAS Podho−
ran
z 23.−24. 6. – Lhota u Háje,
Opavsko – Grundtvig
Workshop „Tradition and
history as the basic for
a rich country life“
z 6. 7. – Milotice, výjezdní
zasedání Delegace výboru
regionů EU
z 14. 8. – Kyjov, Slovácký
rok – Jízda králů
z 24.−28. 8. – České Budě−
jovice, Výstava Země ži−
vitelka
z 1.−14. 9. – Praha, Hodno−
cení MAS Mze,
z 16. 9. – Skalica, Vinohrad−
nická konferencia, prezen−
tace podpory vinařů z pro−
gramu LEADER
Exkurze u MAS Strážnicko – u největší evropské oskeruše
z 2.−7. 10. – Despotovec –
Srbsko, školení pro srbskou MAS, předávání
z 17.−18. 3. – Křtiny, Valná hromada NS MAS
zkušeností
ČR
z 24. 11. – PRAHA, Úřad vlády ČR – pre−
z 15.−16. 4. – Strážnice, Vzdělávací akce „Tra−
zentace místního partnerství v programu
diční řemesla jižní Moravy a tvorba pěších
LEADER
tras, venkovských muzeí a dalších produktů
z 28. 11. – Topolčianky, Slovensko, prezen−
venkovského cestovního ruchu“
tace NS MAS
z 3. 5. – Praha, seminář Kreativita a inovace
z 16. 12. – Seminář „Mládí na venkov“ – pro
z 5. 5. – Rostěnice, seminář – Tradice Jižní
maďarské zemědělce
Moravy – drobné sakrální stavby,
z 17.−18. 5. – Štramberk,LEADER Fest – mezi−
národní setkání MAS
Zúčastnili jsme se
z 25. 5. – Brno, Setkání MAS JMK
z 17.−21. 1. – Brusel, týdenní stáž po evrop−
z 18. 6. – Kyjov, Setkání k výročí o. s. Krok,
ských institucích
z 20. 6. – Praha, Schůzka k projektu Spolu−
z 20. 1. – Brusel, návštěva velvyslankyně
práce,
MVDr. Mileny Vicenové
z 27.−28. 6. – Brno, Setkání MAS JMK
z 24. 1. – Brno, schůzka NS MAS JMK, SZIF
z 29. 6. – Zlatibor Srbsko – mezinárodní kon−
z 28. 1. – Brno, Seminář – Komunitní pláno−
ference PREPARE Gathering
vání, Rezekvítek
z 11. 10. – Humpolec , výbor NS MAS
z 31. 1. – Milotice, Seminář Komunitní školy
z 20. 10. – Brno, Mendlova univerzita, jednání
(Komunitní centrum Milotice)
o spolupráci
z 4. 2. – Brno, Školení na nová PRAVIDLA
z 26. 10. – Plavecký Peter – návštěva MAS Pod−
LEADER , SZIF
horan
z 10. 2. – Brno, Schůzka KS MAS JMK
z 11. 11. – Brno, schůzka KS MAS JMK,
z 17. 2. – Brno, Mediální seminář, Veronika
Brno
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z 14.−16. 11. – Sedlčany, Konference VENKOV
2011
z 23. 11. – Brno, JMK, jednání s náměstkem
hejtmana
z 29. 11. – Skalka, Regionální konference o ces−
tovním ruchu „Skalák“
z 19. 12. – Study tour – MAS Strážnicko
z 20. 12. – Brno, Setkání zástupců KS MAS
JMK
z 21. 12. – Kyjov, Porada starostů

Uspořádali jsme
z 20.−21. 2. – Seminář pro MAS Vršatec, SK
z 4.−5. 3. – Seminář Tradice a současnost
vinařství jižní Moravy, tvorba pěších tras,
venkovských muzeí a dalších produktů ven−
kovského cestovního ruchu.
z 24. 3. – Valná hromada MAS
z 25. 3. – Výstava „Na procházce s fotografy
Kyjovskem“
z 29. 3. – Rada mikroregionů
z 7. 4. – Konference LEADER 2011, Žaro−
šice
z 19. 4. – Den Země
z 4. 6. – Výběrové řízení AC – manažer MAS
z 27.−28. 6. – Setkání MAS JMK Milotice
z 6. 7. – Program pro výjezdní zasedání Dele−
gace výboru regionů EU
z 20. 7. – Školení pro žadatele
z 10.−13. 8. – Semináře – Protierozní opat−
ření
z 11. 9. – Den neziskovek
z 20. 9. – Školení Výběrové komise
z 30. 9. – Exkurze pro MAS Krušnohoří
z 10.10. – Zasedání výběrové komise MAS
z 13.−14.10. – Exkurze pro MAS Opavsko
z 14.10. – Křest publikace Celoroční zrcad−
lení
z 29. 10.−2. 11. – Exkurze po projektech pro
zástupce MAS Resava ze Srbska
z 10.−11. 11. – Exkurze pro MAS Hornoli−
dečsko
z 2. 12. – Valná hromada MAS, Hotel Vinohrad,
Milotice

Pomohli jsme zorganizovat
a facilitovali jsme
z 3. 2. – Komunitní plánování – dětské hřiště
Domanín
z 10. 2. – Jednání s veřejností vyvolané pe−
ticí občanů Milotice
z 30. 3. – Setkání neziskových organizací
Vracov
z 27. 4. – Setkání vinařů k přípravě projektu −
Vinařský spolek Hovorany
z 14. 5. – Setkání aktérů kulturního života –
Žádovice
z 21. 11. – Komunitní plánování Naše obec –
naše společná věc – Domanín
z 6.−7. 12. – Konference „LEADER pro jižní
Moravu“, Vísky
Kyjovské Slovácko v pohybu / informační magazín 2011

Některé aktivity zblízka

Na návštěvě u paní velvyslankyně Vicenové

Konference v Bruselu

Konference LEADER v Žarošicích

Na stáži v Bruselu
K bezesporu výjimečným zkušenostem a zá−
žitkům patřila týdenní stáž manažerky a před−
sedkyně sdružení v Bruselu. V minulém zpravo−
daji jsme informovali čtenáře o tom, že naše MAS
vyhrála 1. místo v soutěži O lidech s lidmi a zís−
kala tak týdenní studijní pobyt v Bruselu. Jednalo
se o termín od 17. 1. do 21. 1. 2011. V té době
probíhala v Bruselu konference pro nové člen−
ské země s názvem „Leader as a Driver for Ru−
ral Europe“ a Workshop pro nové MAS. Na kon−
ferenci jsme byli pozváni jako účastníci jedné
z panelových diskusí, tak nám termín přišel vhod.
Kromě programu, který nám připravili v rámci
naší stáže, jsme se snažily využít maximálně čas
strávený v této evropské projektové„Mece“ a za−
řídily jsme si vlastní doplňkový program.
Kromě návštěvy některých evropských insti−
tucí – Budovy Evropského a sociálního výboru,
Evropské komise, kde probíhala konference,
jsme zavítaly i do budovy Stálého zastoupení
na Rue Caroly, kde jsme navštívily naši paní vel−
vyslankyni Milenu Vicenovou. S paní velvyslan−
kyní Vicenovou máme dobré vztahy od doby, kdy
Kyjovské Slovácko v pohybu / informační magazín 2011

Konference LEADER v Žarošicích

jako ministryně zemědělství navštívila i naši
MAS. Zúčatnily jsme se Maďarského národního
večera a stihly navštívit i koncert bratří Ebenů
v Českém domě, který je na křižovatce Rue
du Trone a Rue Caroly. Při procházce jsme nevy−
nechaly Atomium ani výstavu Mini Evropa stejně
jako prohlídku hlavního náměstí v Bruselu.
Samotná konference „LEADER jako hnací
motor rozvoje venkova“ probíhala ve dnech
19.−20. ledna 2011.
Zúčastnilo se jí asi 400 účastníků z evrop−
ských zemí, kde už program LEADER běží ně−
kolik let, stejně jako z nových zemí, kde LEADER
hledá své uplatnění. Setkali se zde zástupci
MASek z Rakouska, Bulharska, Kypru, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Němeka, Řecka, Ma−
ďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Luxemburska,
Malty, Holandska, Polska, Portugalska, Rumunska,
Slovinska, Španělska, Velké Británie, ale i s našimi
partnery ze Slovenska. Přítomni byli i zástupci
z Kontaktních bodů EN RD, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, médiií a další.
Setkání bylo velice podnětné a přinesly jsme
si domů plno inspirací a smíšených dojmů.
Anna Čarková

a

Vlasta Lochmanová

Konference LEADER v Žarošicích
V dubnu jsme uspořádali v pořadí již 4. kon−
ferenci MAS, na které jsme společně s našimi
partnerskými organizacemi, obcemi, mikroregi−
ony a neziskovými organizacemi oslavili 7. vý−
ročí oficiální registrace MAS jako občanského
sdružení. Konference byla jednak ohlédnutím
a rekapitulací výsledků našeho společného
snažení, ale zároveň umožnila reflexi a náměty
pro přípravu Strategického plánu na období
po roce 2013. Pozvání na konferenci přijali i ně−
kteří významní hosté – Mgr. Ivo Polák, náměs−
tek hejtmana JMK, Ing. Václav Říha, ředitel RO
SZIF Brno, zástupci Národní sítě MAS ČR a za−
hraniční partneři. Oslavu 7. výročí MAS jsme
pojali trochu netradičně, program jsme oboha−
tili pěveckými i znalostními soutěžemi, anketou,
videoklipy z činnosti kanceláře a samozřejmě ne−
chyběly ani gratulace a dort.

MAS na výletě
Poprvé po několika letech jsme učinili hro−
madný výjezd členů naší MAS. Cílem bylo histo−
rické městečko Štramberk, kde se uskutečnilo
9

Historicky první „výlet“ členů MAS na Leader FESTu v historickém městečku Štramberk

ve dnech 17.−18. května setkání Leaderů evrop−
ských zemí, tzv. Leader FEST. Když nepočítáme
pracovní setkání u našich partnerských MAS
Český Západ a Frýdlantsko, letmou návštěvu
MAS Posázaví či vzdělávací akce, kterých se
zúčastnili jen někteří členové MAS, jednalo se
o historicky první „výlet“ MAS.
Leader FEST poskytl jedinečnou příležitost
k setkání zástupců MAS a dalších aktérů roz−
voje venkova z evropských zemí, kteří pracují
metodou Leader nebo se na tuto metodu při−
pravují. Program konference byl zaměřen na vý−
měnu zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také
na budoucnost programu Leader v období 2014–
– 2020. Členové naší MAS zde měli možnost na−

hlédnout do kuchyně jiných MAS z ČR, ale i z ji−
ných evropských zemí, seznámit se s novými
trendy v rozvoji venkova, prohlédnout si vý−
stavky, navštívit koncerty nebo ochutnat místní
produkty z různých regionů. Mikroregion Nový
Dvůr a Komunitní centrum Milotice se pochlu−
bily výsledky své dobré praxe při realizaci pro−
jektů LEADER svými prezentacemi na dopro−
vodných workshopech.

Slovácký rok
Nejspíš s námi budete souhlasit v tom, že
nejvýznamnější folklorní událostí Kyjovska je
Slovácký rok. Je to jedinečná událost, která
probíhá jednou za čtyři roky a prezentuje se

Přivítání Jízdy králů na Slováckém roku v Kyjově

Naše účast na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích
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na ní celé Kyjovsko. Ti, kdo se jí někdy zúčast−
nili a zakusili atmosféru čisté radosti, pestrých
barev, zpěvu, tance a nefalšovaných tradic,
pochopí, že jsme byli velice poctěni, když jsme
byli osloveni s tím, abychom se zapojili do pro−
gramu Jízdy králů a připravili zastavení pro krále
a jeho družinu. Při projíždění městem se tedy
tentokrát „Jízda králů“ zastavila i před naší kan−
celáří a s vyvoláváním:
„Tady sídlí Slovácko, kyjovský a v pohybu,
jeho práci klaním se, už se ani nehýbu,
protože ví, jak ohlídat túto našu domovinu
a její chuť po folklóru nebo třeba po tramínu.
Vládnú tady čtyři ženy s nima jeden kluk
a pracujú nenápadně, nedělajů hluk,
opatrujte minulost, než nám práskne do kopyt,
děkujem vám za nápady, včíl mě dejte vínka pit“.
Nedali jsme se zahanbit a ukázali jsme, že víme,
co se na Kyjovském Slovácku patří – kromě vý−
služky v podobě obilného věnce ozdobeného vo−
ňavými klobáskami a sedmičky toho nejlepšího
vína, jsme si připravili i odpověď, jak jinak než
veršovanou:
„Děkujem Vám, pane králi,
že jste k nám dnes zavítali.
I Evropská unie s námi Vám tu holduje.
Po včerejším velkém klání,
už to víme najisto, že ať přijdou jací páni,
my Kyjovští Slováci, přežijem to najisto!“
Ke Slováckému roku jsme přispěli i vydáním
kalendáře krojů kreseb Františka Kudláče s verši
Pavla Černého.

Nechyběli jsme na výstavě
Země Živitelka
Na výstavě Země Živitelka v Českých Budě−
jovicích, která proběhla v termínu 25.−30. 8. jsme
se prezentovali již popáté. Poučeni zkušeností
z předchozích let, zvolili jsme osvědčený kon−
cept – společnou prezentaci v rámci Krajského
sdružení MAS Jihomoravského kraje.
Místním akčním skupinám byl vyhrazen pa−
vilon R1. Zde měly MASky možnost představit
se široké veřejnosti a informovat o možnostech
Programu rozvoje venkova. Zároveň zde byla
prezentována spolupráce mezi MZe, MMR, NS
MAS ČR, SPOV ČR, ARZ, NSRV SK a Místními
akčními skupinami ze Slovenska. Součástí byl
i třetí ročník Večera venkova.
Jihomoravské manažerky a manažeři doku−
mentovali kulturní bohatství našeho regionu
i oblečením do tradičních krojů.
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Ekoporadna Kyjovské Slovácko
pokračovala v činnosti i v roce 2011

Den země na kyjovském náměstí

Vernisáž výstavy Na procházce s fotografy Kyjovskem

V průběhu roku 2011 se EKOPORADNA věnovala svým hlavním činnostem.
Protože však skončil program Zelená úspo−
rám a od 4/2011 byl ukončen i projet „Síť envi−
ronmentálního poradenství v Jihomoravském
kraji“, kde jsme byli rovněž partnerem, došlo
k útlumu činností, které byly zajišťovány v rámci
těchto programů.

Nejvýraznější aktivitou EKOPORADNY zů−
stala akce Den Země a velmi úspěšná byla i vý−
stava fotografií s názvem „Na procházce s foto−
grafy Kyjovskem“.
Pozadu jsme nezůstali ani s publikačním
příspěvkem – tentokrát jsme vydali sbírku básní

a fotografií autorky Věry Kellnerové – Celoroční
zrcadlení. Věra Kellnerová je externí spolupra−
covnice EKOPORADNY a tato sbírka je pokra−
čováním prvního dílka s názvem Naslouchání
z roku 2008. Rovněž jsme vydali i hudební CD
Petra Moudrého „Bílý déšť“.

Den neziskovek
Druhý ročník se uskutečnil v Kostelci

Druhým ročníkem Dne neziskovek jsme chtěli
navázat na první velmi úspěšný ročník v Kelča−
nech. Tentokrát jsme jako místo realizace vybrali
farní zahradu v Kostelci. Zahrada byla revitalizo−
vána v rámci projektu Místo pod stromy Nadace
Partnerství a považovali jsme za dobrý nápad,
ukázat tento dobrý příklad využití farní zahrady
jako místa k setkávání širší veřejnosti.
Naším hlavním cílem ale bylo představit
různá amatérská kulturní uskupení a vzájemně
Kyjovské Slovácko v pohybu / informační magazín 2011

propojit příznivce tohoto žánru. Do progarmu
jsme zařadili: YoofJazz ze ZUŠ Kyjov, Kočičí jazz
Kocourka Modroočka z OS OPONA Kyjov, vy−
stoupení taneční skupiny Matýsek s ukáz−
kou z chystané premiéry, skupinu Nachmelení
starci; hudba 60−70. léta, ukázky swingu, kytaru
a zpěv Petra Moudrého. Celý program zará−
movala a k následné volné zábavě a dobré ná−
ladě zahrála skupina Návrat z Kyjova. Doprovod−
ným programem byly výstavy: Drobné sakrální

stavby Kyjovského Slovácka, Výstava fotografií
(ART mlýn, o. s.): Inspirace kulturou a přírodou.
O skvělé občerstvení se postarala Čajovna & Ga−
lerie Kyjov.
Všem, kteří se na programu podíleli, chceme
moc poděkovat a už teď se těšíme na výborné
výkony našich amatérských umělců, které nám,
jak doufáme, předvedou na třetím ročníku Dne
neziskovek. Zájemci o účast se mohou hlásit
již dnes v kanceláři MAS!
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Projekty Spolupráce
uskutečněné v roce 2010
V minulém vydání našeho zpravodaje jsme vás seznámili s již realizovanými projekty spolupráce
„Podejme si ruce s kulturním dědictvím“ a „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“.“
Oba projekty splnily svůj účel a očekávání
a setkávají se s kladným ohlasem veřejnosti.
Proto jsme vřele uvítali spolupráci na dalším
projektu s našimi partnerskými MAS Český
Západ a Frýdlantsko. Tentokrát jsme se zaměřili

na historii partnerských regionů. Projekt nese
název „Podejme si ruce s historií tří regionů“
a jeho cílem je vznik sítí zaměřených na hlubší
poznávání místního kulturního a historického
dědictví venkovských regionů a rozvoj spolu−
práce dalších cílových skupin
partnerských MAS. Projekt
propojí provozovatele ven−
kovských muzeí, pro něž jsou
připraveny vzdělávací akce
a společná propagace, pro
školy vzniknou interpretativní
a poznávací programy.
Hlavní aktivity projektu jsou
− databáze muzejních expozic,
společná školení moderních
metod muzejnictví, společná
brožura, programy pro školy,
informační panely a tabulky,
mobiliář pro dočasné expozice
Setkání partnerů na Konferenci Venkov 2011 v Sedlčanech

a další. Rozpočet projektu je 2,3 mil Kč, podíl
Kyjovského Slovácka v pohybu činí 723 500 Kč.

„Pamatujme na památky“
...je motto, které jsme dali do vínku našemu
prvnímu projektu spolupráce zaměřenému na ma−
pování drobných sakrálních staveb. Naše spolu−
práce s partnerskými MAS Český Západ a Frýd−
lantsko bude v roce 2012 pokračovat projektem
„Podejme si ruce s historií tří regionů“. V sou−
vislosti s tímto projektem se na Vás obracíme
s prosbou, abyste byli vnímaví ke svému okolí
a pomohli nám uchovat stopy historie našeho
regionu. Víte−li o zajímavém objektu, předmětu
nebo místu, které je podle Vašeho názoru hodné
pozornosti, dejte nám o něm vědět a společně
můžeme hledat cestu k jeho ochraně.
Nenechme zmizet stopy minulosti, vždyť v Ba−
bylonu Evropy je naše kulturní dědictví naším
největším bohatstvím!

Mezinárodní spolupráce
Slovensko
S naším již dlouholetým slovenským partne−
rem OZ Podhoran jsme společně podali žádost
na projekt v rámci Operačního programu přes−
hraniční spolupráce SR−ČR 2007−2013. Dalším
a zároveň vedoucím partnerem tohoto projektu
je Inštitút regionálneho rozvoja Trnavského kraja
OZ. Žádost o finanční příspěvek byla podána
v říjnu loňského roku a v současné době če−
káme na rozhodnutí o jejím přijetí. Projekt se
jmenuje „Pripravme sa na budúcnosť“ a jeho
hlavním cílem je zlepšení ekonomické konkuren−
ceschopnosti a sociální a kulturní soudržnosti
obcí regionů na obou stranách hranice posíle−
ním vzájemné spolupráce, zkvalitněním strate−
gického plánování a řídících kapacit pro období
2014−2020. Bez ohledu na to, jestli bude pro−
jekt podpořen nebo ne, je jasné, že se musíme
pustit do práce na nové strategii. K tomu budeme
potřebovat pomoc všech, kteří se chtějí na roz−
voji regionu i nadále podílet, všechny ty, kteří
mají dobré nápady a všechny ty, kteří si stejně
jako my myslí, že je správné udělat maximum
pro to, abychom dosáhli na evropské fondy.
Dalším výsledkem naší spolupráce s OZ Pod−
horan je podaná žádost o finanční příspěvek
na projekt s názvem „Společně proti neonacis−
mu“. Jedná se opět o Operační program přes−
hraniční spolupráce SR−ČR 2007−2013, Fond
mikroprojektů. Hlavním cílem projektu je pro−
pagace vojenských tradic a boj proti neona−
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cistickým tendencím ve společnosti. Stěžejním
výstupem projektu je branně – vzdělávací akce
s vojenskou tématikou pro děti s obou příhra−
ničních regionů. Další aktivitou projektu je zma−
pování památek II. světové války na Kyjovském
Slovácku. Praktickými výstupy této aktivity bu−
dou databáze zmapovaných objektů a brožury
s popisy a příběhy vztahující se k jednotlivým
památníkům. Součástí brožury bude i mapa zná−
zorňující památky II. světové války na území Ky−
jovského Slovácka.

Srbsko
V rámci mezinárodního projektu Partnership
for Rural Development of the Municipality of
Despotovac navštívili manažeři naší MAS Anna
Čarková a Aleš Konečný ve dnech 2. 10.−7. 10. 2011
srbské město Despotovac. Jejich hlavním úko−
lem byla prezentace know how metody LEADER
a přenos zkušeností z činnosti MAS. Vyčerpá−

vajícího pětidenního semináře se zúčastnili
zástupci z mnoha odvětví veřejného i soukro−
mého sektoru za účelem načerpání informací
potřebných k založení MAS, což se nakonec
k naší velké radosti zdařilo. Vznikla tak první
Místní akční skupina na srbském území.
Ve dnech 29. 10.−2. 11. 2011 proběhla druhá
fáze projektu – studijní exkurze srbské delegace
po našem regionu. Jedná se o nově vzniklou LAG
Resava, jejíž členové se k nám přijeli podívat
na praktické ukázky projektů podpořených z ev−
ropských dotačních programů. Pro naše hosty
byl přichystán nabitý pětidenní program sestá−
vající z prohlídky sklepních uliček v Miloticích
a ve Vlkoši, exkurze vinných sklepů a prohlídky
zámku v Miloticích a Military muzea. Členové
delegace měli jedinečnou možnost zúčastnit se
krojovaných hodů ve Vlkoši a pobavit se na ve−
černí hodové zábavě. Důležitou součástí návště−
vy bylo i setkaní se starostou města Kyjova
v kyjovské radnici, kde došlo k důležitému pod−
pisu smlouvy o spolupráci mezi MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu a LAG Resava. Předposlední
den čekala naše hosty vyčerpávající exkurze
po regionu MAS Moravský kras, kterou zorgani−
zovali naši kolegové z partnerské MAS. Na pro−
gramu byla návštěva mlékárny, kozí farmy, pštro−
sí farmy a pivovaru Černá hora. Náročný den byl
završen večírkem s degustací vína a taneční zá−
bavou ve sklepě Skalák s neúnavným a výbor−
ným hudebním doprovodem pana Jana Meisla.
Mgr. Aleš Konečný,

projektový manažer
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Jak jsem prošel Assesment Centrem
Přiznávám, tehdy jsem tento termín slyšel poprvé v životě. Co to vůbec znamená?
Mám si to vygooglovat? Radši ne. Zítra mě
čeká pohovor na místo projektového manažera
do Kyjovského Slovácka v pohybu. Už tak jsem
dost nervózní a teď ještě tohle – Assesment Cen−
tre. Nová progresívní metoda výběrového ří−
zení. Zní to tak americky, dokonale, ale zároveň
záludně.
Přichází den D – naleštěné boty, kravata,
vyžehlená košile. Marná představa, že by to
mohlo něco ovlivnit. Podle instrukcí přicházím
do Caffé Max v pasáži U staré tiskárny – pozdě.
Nevadí, i tak mě s úsměvem vítá přívětivá paní
Čarková se slovy, že už se čeká jenom na mě.
V kavárně sedí dalších jedenáct dychtivých ucha−
zečů. Všichni mladí, krásní, inteligentní, ambi−
ciózní. Tuším, že to bude boj. Vlastně jsem si
docela jistý. Na úvod krátké představení, a pak
jsme rychle rozděleni do dvou skupin.
Dostáváme společný úkol a k tomu jako bo−
nus neúprosný časový limit – 15 minut. Boj za−
číná. Chce to zvolit si vhodnou strategii. Už to
mám – nechám umlátit se navzájem příliš am−
biciózní a hysterické jedince. Kupodivu ne−
mluvím jenom o ženské části osazenstva. Úkol
splněn, přichází prezentace před hodnotící

porotou. Celkem to jde, až na útoky jakési
mladé, příliš horlivé manažerky. Nekompro−
misně nás sráží tvrdými výtkami a věcnými vý−
tkami k našim výko−
nům. Potíme se a máme
strach. Zachrání nás ča−
sový harmonogram a ná−
sleduje pauza na občer−
stvení – tzv. coffeebreak.
Zároveň možnost si tro−
chu vydechnout a na−
čerpat nové síly.
Gong, ring volný. Při−
chází další úkol. Tento−
krát nás dělí do skupinek
po dvou. Je mi přidě−
lena otázka a k ní part−
nerka – spolutrpitelka.
Ale jde nám to spolu
dobře. Nějaký vnitřní
hlas nebo možná pud
sebezáchovy nám radí, že musíme spolupraco−
vat, abychom uspěli. Rychle chápeme, že to není
o boji, ale o týmové spolupráci. Teď už jenom
slušně odprezentovat a nejhorší máme za se−

bou. Oddechli jsme si. Na závěr nás ještě čeká
krátký rozhovor v angličtině, a pak už nás pouští
domů. Je krásný teplý letní den. Rozcházíme se

do všemožných směrů, každý sám se svými myš−
lenkami a pocity. Jedno však máme všichni
společné – prošli jsme Assesment Centrem.
Mgr. Aleš Konečný,

projektový manažer

Outdoor nebo−li venkovní skotačení
Když jsem se v lednu aktivně přihlásila na půlroční seminář o venkovských komunitních školách,
neměla jsem ani tušení, co se z takového seriózního školení může vyklubat.
Po určitém počtu hodin těžce odsezených
v učebně ZŠ Bory se konečně blížil termín na−
šich outdoorových aktivit. Nějaké zkušenosti
jsem už měla z minulých kurzů, tak jsem se na „ve−
selé skotačení“ venku docela těšila. A opravdu,
moje očekávání se pomalu plnila. Nezaskočilo
mě pobíhání po hřišti s lany ani jiné hry zaměřené
na logický úsudek, práci v týmu a rozhodování.
Odpoledne začalo být poněkud náročnější – ven−
kovní „scrabble.“ Pro každé písmenko jsme
museli běhat do tajných skrýší umístěných vět−
šinou na stromech rozlehlého areálu. S mojí kon−
dičkou dvojnásobné matky, kdy vrcholem její
fyzické aktivity je mytí nádobí, to byl už poně−
kud problém a marně jsem se při každém do−
běhnutí zpět domáhala kyslíkové bomby. Žádná
mozková příhoda se nedostavila a dychtivě jsem
očekávala, co bude následovat. V tom padla ta
osudná otázka: „Chcete dnes večer zažít něco
opravdu jedinečného, co už se vám nikdy zažít
nepodaří?“ Zkušeně nahodil návnadu náš lek−
tor. Skočili jsme na ni všichni a s horlivým ano,
ano jsme odešli na večeři. Sraz byl v osm v jí−
delně. Pokyn: „Vezměte si na sebe něco teplého,
co nebudete postrádat,“ mě malinko znejistěl,
nicméně moje povaha „Hujera“ zvítězila a já se
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pokorně usadila do kruhu s ostatními. Po po−
kynu – zavřete oči a zavažte si je šátkem, který si
nesmíte za žádných okolností sundat a zároveň
nesmíte promluvit – se na nás začal z CD valit
katastrofický scénář o zničené planetě, krvelač−
ných rostlinách a slepých lidech, kteří se mohou
zachránit jedině pochodem v džungli pod dohle−
dem posledních zbytků vidících lidí až na loď,
která odveze ty chudáky na bezpečný ostrov. Asi
mojí vrozenou inteligencí a možná i tím, že jsem
měla zavázané oči, jsem pochopila, že drama−
tický hlas z CD mluví o mně. Tak, pomyslela jsem
si, jsem slepá a pomažu do džungle, a tak se
i stalo. Když mě soused začal poplácávat po růz−
ných částech mého těla, došlo mi, že to není
projev náhlé náklonnosti, ale že se mě snaží chyt−
nout za ruku a vyrazit do terénu. Opravdu jsem
měla pocit, že jsem na jiné planetě a jenom vyjít
z budovy se zdálo být nemožné. Z každé strany
mě držel jeden spolužák za ruku a mlátili se mnou
o každou zeď v ubytovně, to však byla ta lepší
část. Venku mě někdo potupně donutil plazit se
po břiše, a když jsem vzdorovitě odmítala pod ná−
tlakem našich průvodců sklonit hlavu, praštilo
mě do hlavy jakési železo, o kterém jsem se poz−
ději dozvěděla, že to byla dětská prolézačka. Po−

chopila jsem, že chci−li přežít, musím se podří−
dit. Následovaly stromy, pády, rochnění se v po−
tůčku, bota uvězněná v bahně, zoufalé výkřiky mých
kamarádů uvězněných v malinovém houští. „Jak
jsem mohla být tak praštěná, já prostě nemůžu
v klidu sedět doma, já se musím jet zmrzačit ně−
kde na Vysočinu“ nadávala jsem si v myšlenkách
a proklínala den, kdy jsem odeslala přihlášku.
Když mě odtrhli od rukou mých přátel, loučila
jsem se v duchu s rodinou, sama, slepá, mokrá,
potrhaná, někde v lese s mým orientačním ne−
smyslem – tak to je konec. Najednou se ozvala
hudba a i průměrně inteligentní bernardýn by po−
chopil, že mám jít za ní. Zastavila mě „čísi“ náruč.
Byl to ten nejkouzelnější zážitek – pocit bezpečí.
Sundali mi šátek a já se chtěla samou vděčností
objímat. Pak do mě nalili velkého panáka rumu
a posadili mě k ostatním zuboženým kamarádům,
kteří zažívali stejnou euforii jako já. A tak to prostě
je, myslíte si, že jste padli, že je konec a vy už to ne−
zvládnete a najednou se objeví něčí náruč a garan−
tuji vám, že vám je úplný šumák, čí ta náruč je.
Nebojte se tmy, protože v ní nikdy nezůstanete
věčně a hlavně si vždy zjistěte podrobný pro−
gram všech školení, které hodláte absolvovat.
Hana Horňáková,

finanční manažerka
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Připravujeme Katalog řemesel
Začali jsme sbírat data do připravovaného
katalogu řemesel Kyjovského Slovácka. Vznikla
zatím první skromná databáze, kterou bychom
chtěli postupně rozšiřovat. K tomu nám mohou
výraznou měrou pomoci obce. Budeme se na Vás
znovu obracet a vyzývat Vás ke spolupráci. Pro−
síme, abyste na naši výzvu reagovali. Databáze
je prvním krojem k realizaci širšího záměru –
zavedení regionální značky: „Výrobek z Kyjov−
ského Slovácka“. Tato naše iniciativa vychází
z přesvědčení, že máme v regionu spoustu ši−
kovných lidí, kteří tvoří, vyšívají, malují, či pe−
čou a vaří, ale často se o nich neví a oni sami se
neumí prosadit a nemají důvěru ve svůj úspěch
nebo odbyt svých výrobků. Těmto řemeslníkům
a producentům bychom chtěli pomoci ke spo−
lečné propagaci a získávání podpor pro jejich
činnost. Postupnými kroky bychom chtěli dojít
až k vytvoření regionální značky. Regionální zna−
čení funguje již v řadě oblastí České republiky
a je velmi úspěšné. Podrobnostem se budeme
věnovat v některém z dalších čísel našeho zpra−
vodaje nebo přímo na našich www stránkách.

Hodnocení MAS
Ve spolupráci s odborníky z oboru rozvoje
venkova a hodnocení venkovských strategií
připravujeme střednědobé hodnocení naší čin−
nosti. Hodnocení bude sloužit k tomu, abychom
posoudili, zda jsme správně nastavili cíle, kte−
rých chceme dosáhnout a zda výsledky a do−
pady intervencí odpovídají naším předpokla−
dům a očekáváním. Výsledky hodnocení nám
umožní porovnat, do jaké míry realizace strate−
gie přispěla k řešení problémů a napoví nám,
jakým způsobem bychom měli postupovat a ja−
kých chyb se vyvarovat při přípravě strategie pro
nové období. Dílčí fáze hodnocení již probíhají
a je možné, že se někteří z Vás již setkali s dotaz−
níky a anketami zaměřenými na hodnocení MAS.
Nepodceňujte je prosím a pošlete nám odpovědi
zpět. Další informace budeme postupně zveřej−
ňovat na našich www stránkách. Děkujeme!
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Nenápadné osobnosti
Vlasta Macháčková
Naší kanceláří prochází spousta zajímavých lidí, na které
bychom rádi upozornili a zviditelnili je.
V množství povinností a návalu práce nám
však unikají a často je zachytit nestačíme. Byla
by však velká škoda, kdyby nám unikly navždy
a jejich příklady by zůstaly utajeny
a nenásledovány. Jednou z tako−
výchto osobností byl např. pan
František Hýbl, bývalý osvětimský
vězeň. Jeho příběh jsme naštěstí
stačili zachytit v knize „Vzpomínky
na Osvětim“. Proto bychom chtěli
na stránkách našeho zpravodaje
otevřít novou rubriku. Víme, že
na některé osobnosti z řad na−
šich obětavých spolupracovníků
a přátel typu pana doktora Dun−
děry nebo pana Vladimíra Výlety,
by nám tato rubrika nestačila.
Začneme proto osůbkami menšími. Dnes
bychom vám rádi představili paní Vlastu Macháč−
kovou. Skromnou, nenápadnou paní, která žije
v Brně a přes svůj věk (89), čas od času usedá
do vlaku směr Kyjov, aby se alespoň na chvíli
vrátila na své milované Kyjovsko. S paní Macháč−
kovou jsem se poprvé setkala v roce 1998, když
jsme připravovali ve Vlkoši odhalení pamětní
desky generálu Janu Sergěju Ingrovi. Do příprav
se tehdy zapojila Československá obec legionář−
ská v zahraničí a významně přitom pomáhal
MUDr. Karel Macháček, Rytíř českého lékařského
stavu, lékař československých válečných letců
RAF, bratr paní Vlasty. V té době jsem jenom
velmi mlhavě tušila, s jakými osobnostmi mám
tu čest. O panu doktoru Macháčkovi nemusím
mnoho psát, neboť tuto osobnost druhé světové
války mnozí znají jednak z jeho knihy „Útěk do An−
glie“, či jako čestného občana města Kyjova nebo
z dokumentů Military muzea či článků pana dok−
tora Dunděry. Doktor Karel Macháček, který pro−

žil větší část svého života v Anglii, už se mezi nás
bohužel nevrátí, protože zde také zemřel. Je zde
ale mezi námi jeho sestra Vlasta, která má obdi−
vuhodnou paměť a často nám
vyprávěla zážitky ze svého dětství
ve Vlkoši, kde se narodila a prožila
mládí i se svým bratrem Karlem
a sestrou Milenou. O tom, že by své
paměti mohla sepsat, nechtěla ani
slyšet. Před nedávnem se však
rozhodla pustit se do psaní. Od to−
hoto úmyslu ji neodradila ani ope−
race očí či různé neduhy a nemoci,
které se jí stavěly do cesty. Pře−
kážky hravě odstranila a na světě je
rukopis nové knihy „Vzpomínání
na Vlkoš“. Kniha věrně zachycuje
léta prožitá ve vesnici, tradice, rodinnou vý−
chovu, kulturní události, krajinu, hospodářskou
situaci, pozdější studia i útěk bratra do Anglie.
Silné vzpomínky se váží k válečnému období,
kdy na pozadí osudu jedné rodiny věrně vykres−
luje politickou situaci. Hrdinské postoje své i své
rodiny, pronásledování, perzekuci i záchranu
amerických parašutistů popisuje jako samozřej−
most. V pozdějších vzpomínkách se vrací do Vl−
koše, popisuje změny, které se udály a pozoruje
současný vývoj.
S obdivem se skláníme před schopností
věrného zachycení událostí a dějů, jmen i dat
a umění popsat vše poutavě a zároveň poučně.
Na vydání publikace se budeme snažit sehnat
finance a věříme, že podobně jako vydáním pu−
blikací: Medicínské historky, 33 životů, Vzpo−
mínky na Osvětim, Hrstka osudů či výše zmi−
ňované sbírky básní, přispějeme ke kulturnímu
rozvoji regionu a k posílení etického cítění jeho
obyvatel.

Mozaika o Kyjovském Slovácku
Ve spolupráci s KAM Studiem Tomáše Ku−
báka připravujeme cyklus o Kyjovském Slo−
vácku.
Jednotlivé krátké filmy by měly zachytit cha−
rakteristické aktivity, objekty, místní osobnosti,
památky a zajímavosti regionu. Jedná se o ja−
kýsi časosběrný dokument, který by měl slou−
žit mimo jiné k prezentaci regionu a jeho tu−
ristického, lidského, přírodního a kulturního
potenciálu.
Na cyklu jsme v uplynulém roce již začali pra−
covat, zbývá jen zajistit finance k jeho úspěšné
realizaci.

Z natáčení mozaiky o Kyjovském Slovácku
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Perličky a perly

Morava v Srbsku
Postřehy ze semináře
Je ještě někde nějaká jiná Morava, kromě té naší krásné,
osázené vinohradem?
Odpověď na tuto otázku jsme překvapivě na−
lezli díky mezinárodnímu srbsko−českému pro−
jektu, kterého jsme se zúčastnili jako lektoři
předávaní zkušeností s dotačními programy EU.
Seminář se konal v městečku Des−
potovac, které se nachází v oblasti
Pomoravlje, která je pojmenována
po řece Velká Morava. A hle, odpověď
nalezena, existuje i srbská Morava. Je
určitě v mnohém jiná než ta naše, ale
určitě bude mít i něco společného.
Doufáme, že ji budeme moci během
našeho krátkého pobytu aspoň trochu
poznat.
Hotel, ve kterém jsme ubytováni,
vykazuje typické znaky balkánské ho−
telové architektury. Těžko se popi−
suje, musí se vidět. Velkou výhodu je,
že seminář se koná přímo v hotelu.
O patro výš než se nachází naše po−
koje. Dalším příjemným překvapením
je místní kuchyně. Pro toho, kdo ještě
nevyzkoušel srbskou kuchyni, vřele
doporučuji to co nejdřív napravit. Pře−
kvapí vás svěžest a čerstvost surovin,
které pochází z domácích zahrad a po−
líček. Dalo by se říct, že se jedná o ta−
kovou přirozenou produkci biopotra−
vin. Ke každému jídlu je nezbytný
zeleninový salát s lahodnou pečenou paprikou.
Co vás ještě překvapí je množství připraveného
pokrmu, jakoby se mělo jednat o poslední jídlo
v životě. A tak by se dal zjednodušeně popsat
přístup Srbů k jejich životům. Užít si co nejvíce
daného okamžiku, bavit se, smát se, kdo ví, co
bude zítra. Na tom není nic špatného, líbí se mi to.
Proto nám bylo ve společnosti Srbů tak dobře.
Protože žili současností a přenášeli to i na nás.
Další příjemnou zkušeností, kterou musím
zmínit, byl přístup Srbů k samotnému semináři.
Na začátku jsme se trochu obávali toho, jaký bude
o seminář zájem a jaký bude mít pro účastníky
přínos.
Byli jsme ale velmi mile překvapeni účastí,
aktivitou, zájmem a ukázněností našich poslu−
chačů.
Dobře jsme při tom věděli, že pro mnohé
z nich nebylo vůbec lehké se uvolnit ze zaměst−
nání. A přesto přicházeli, někteří dokonce každý
den. Už jsme je dobře poznávali a těšili se na ně.
Tak například Miro tzv. „Šitake“, velmi zajímavá
osobnost. Hned první den nás pobavil hláškou
při představování „já jsem Miro Šitake“. Až poz−
ději jsme se dozvěděli, že Šitake je japonská
lečívá houba, kterou Miro pěstuje. Obdivujeme
jeho cílevědomost a tah na branku. Dalším ze sku−
pinky nezničitelných „vytrvalců“ je Tešica, místní
vinař a producent pálenek. Vždy aktivní, ochot−
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ný a nabízející spolupráci. A takových osob−
ností tam bylo samozřejmě víc a dohromady
tvořily kompaktní skupinu velmi ochotnou se
vzdělávat.

Jedním z povinných preferenčních kritérií,
která mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí vý−
běrové komise, je zaměření dopadů projektu
na mladé lidi do 30 let nebo zaměření dopadů
projektu na ženy. Někdy je těžké najít ta správná
slova, ovšem naši žadatelé se poperou i s ta−
kovým oříškem.
Nabízíme vám několik zvláště vydařených
formulací:
z Moderní technologické postupy pro zpra−
cování hroznů a kvašení moštu řízenou
teplotou bezesporu osloví mladou generaci,
která právě takové produkty vyhledává.
z Jedním z problémů mladých lidí do 30 let je
mimo jiné nedostatečná komunikace mezi
dospělými a mládeží. Projekt může pomoci
komunikaci mezi generacemi, a to rozpra−
vou nad výstavní/muzejní expozicí u sklenky
vína.
z Předpokládáme, že kvalitní produkt v kvalit−
ním obalu osloví především ženy, které pre−
ferují tento styl výběru. Tato skupina již dnes
před destiláty preferuje víno.
z Hospodaříme jako jedna velká rodina. Vel−
kou pomocí a oporou je moje manželka s dce−
rami, maminka, tchýně, sestra s neteří, švag−
rová s dcerami, babička, teta, sousedky.
z V naší obci se kolem kostela angažují pře−
vážně ženy, bohoslužby navštěvuje cca 200
věřících, z toho 61 % žen. Všechny práce,
které se kolem kostela, případně na kostele
provedou a kostel zvelebí, jsou odměnou
za jejich volný čas, který chrámu Páně věnují.
z Snížení vlhkosti a odstranění plísní v inte−
riéru kostela vytvoří zdravější prostředí pro
ženy, které se zejména účastní bohoslužeb
a dalších aktivit církevní komunity v kostele.
Irena Bajáková,

Musím ale zmínit i jednu negativní vlastnost
Srbů, spíš zlozvyk. A to je všeobecně velmi rozší−
řené kouření. Bez cigarety si téměř žádný Srb asi
nedovede představit svou existenci. Ale tím více
jsme byli potěšeni tím, že kvůli našemu semi−
náři omezili kouření přinejmenším na polovinu.
Co nás trochu mrzí, je fakt, že kvůli časově
velmi náročnému semináři jsme neměli moc pří−
ležitostí prohlédnout si město a okolní krajinu.
Je to určitě velká škoda, protože oblast, v které
se nacházíme, má opravdu co nabídnout. Neda−
leko města Despotovac se nachází malebný kláš−
ter s bohatou historií. Ještě o pár kilometrů dál
nalezneme jeskyně s romantickými vodopády.
A k tomu všemu hustá síť restaurací s dobrou ob−
sluhou a vynikající srbskou kuchyní. Tedy velmi
dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.
Doufáme a přejeme obyvatelům této krásné ob−
lasti Srbska, se kterou toho máme tolik společ−
ného, že se jim podaří této příležitosti plně vy−
užít. A ještě větší radost budeme mít, pokud
k tomu aspoň částečně přispěje i náš seminář.
Přichází poslední den semináře a nezbytné
loučení s lidmi, kteří nám přirostli k srdci. Těší
nás myšlenka, že jsme odvedli kus dobré práce
a že se s většinou účastníků semináře uvidíme
při jejich návštěvě našeho regionu. Takže pro−
zatím dovidenia Pomoravlje, dovidenia Srbsko.
Mgr. Aleš Konečný,

projektový manažer

administrativa

Dáváme o sobě vědět
Psalo se o nás
z Hodonínský deník – 1. 9. 2011,
17. 10. 2011, 7. 11. 2011
z Kyjovské noviny – č. 1/2011, 2/2011,
6/2011, 10/2011, 12/2011
z MF Dnes – 20. 5. 2011
z Nové Slovácko – 22. 3. 2011
z Zpravodaj venkova – 2/2011
z Zpravodaj MAS sdružení Západní
Krušnohoří – 4/2011
Vysílání televize Slovácko
19. 1. 2011, 30. 3. 2011, 27. 4. 2011,
30. 8. 2011, 2. 9. 2011, 4. 11. 2011
YOU TUBE
Do vyhledávávače zadejte Kyjov –
Slovácký rok 2011 – Jízda králů –
Vyvolávači se rozjeli po náměstí 1.
http://www.youtube.com
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Práce všeho druhu – Malíšek Bukovany

Výrobní a skladovací hala – Štěpán Maňák

Farní centrum – Ratíškovice

Upravme si fasádu – Habřéci

Obnova interiéru v kostele Nanebevzetí Panny Marie – Kyjov

Obnova Panské zahrady – Kostelec

Kudy z nudy – Domanín
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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