Zpráva z akce „Kyjovské Slovácko inspiruje“
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Kyjovské Slovácko
Exkurze za inspirací Kyjovského Slovácka začala v sobotních dopoledních hodinách, kdy autobus
vyrazil z Prahy směr Kyjovské Slovácko přes Vlašim, která byla druhým nástupním místem pro
účastníky akce. Během cesty seznámil Ing. Benda účastníky akce s Celostátní sítí pro venkov,
představil její aktivity zrealizované v roce 2016 a nastínil plánované aktivity do roku 2017. Paní
Vondráková, předsedkyně MAS Blaník, zmínila poslání exkurze, jehož cílem bylo představit
dotační možnosti Programu rozvoje venkova a ukázat jeho přínos nejen v oblasti materiálního,
ale i komunitního a sociálního rozvoje regionů.
Prvním navštíveným místem exkurze bylo město Ždánice. Zde účastníky nejprve přivítala
v Kulturním domě předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu paní Čarková a následně
představitelé města starosta MUDr. Okáč a místostarosta Mgr. Procházka, kteří představili město
Ždánice, krátce nastínili jeho historii a seznámili přítomné s úspěšnými projekty, na kterých
společně s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v minulosti spolupracovali. Následně proběhla
u občerstvení diskuze mezi přítomnými, společným tématem byl komunitně vedený místní rozvoj
(CLLD) a společná zemědělská politika. Poté účastníci exkurze postupně navštívili dva úspěšné
ždánické projekty, a to projekt Bezpečná kosmetika - výroba a projekt Ždánický plenér.
Později odpoledne se účastníci exkurze spolu s paní Čarkovou přesunuli autobusem do obce
Ratíškovice, která je držitelkou Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku Jihomoravského
kraje 2013. Tam byli účastníci exkurze přivítáni místostarostou PhDr. Šťastným, který je zavedl
do místního sběrného dvora a vysvětlil smysl projektu OPŽP Zařízení biologického zpracování
bioodpadu a optimalizace provozu sběrného dvora odpadů Ratíškovice. Po prohlídce sběrného
dvora se účastníci spolu s panem místostarostou přesunuli do místní knihovny, kde jim
místostarosta představil další úspěšný projekt obce realizovaný za podpory MAS Kyjovského
Slovácka v pohybu a dotovaný z prostředků EU – projekt Obecní knihovna – svět informací pro
všechny. Obecní knihovna Ratíškovice je v rámci soutěže Vesnice roku 2012 nositelkou
ocenění Knihovna roku Jihomoravského kraje 2012 a Knihovna roku 2012 v celostátní soutěži.
Po prohlídce knihovny se účastníci exkurze přesunuli autobusem do města Bzenec, kde se
ubytovali v Hotelu Junior a povečeřeli ve vinném sklepě U Jakšů.
Následující den začal snídaní a přesunem do obce Skalka u Ježova, kde byli účastníci uvedeni do
společenské místnosti vinného sklepa. Zde na ně čekala paní Čarková spolu s projektovou
manažerkou obce Milotice paní Kundratovou. Ta krátce představila obec Milotice a následně další
úspěšný projekt – Vzděláváním ke kvalitnějšímu životu na vesnici. Výstupem tohoto projektu
byly naučné nahrávky, na kterých byly zdokumentovány tradice v obci. Poté se slova ujala
předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a spolu s finanční manažerkou paní Horňákovou
představily MAS a zajímavé projekty, které se podařilo v průběhu uplynulých let realizovat.
Později si skupinu převzal manažer provozu vinného sklepa Skalák pan Pilát a představil projekt
Modernizace technologií vinného sklepu Skalák. Pan Pilát provedl přítomné provozem vinného
sklepa, představil technologii a vysvětlil za jakých podmínek a jakým způsobem je zpracováno
víno.

Po prohlídce se účastníci přesunuli zpět do společenské místnosti, kde byl podáván oběd. Po
obědě následovala krátká pauza na kávu, během níž představila paní Čarková další a zároveň
poslední projekt exkurze – Polní cesty Vlkoš a Kelčany, které vznikly v rámci pozemkových
úprav. Po krátké prezentaci se pak účastníci exkurze vydali podívat přímo do terénu. Na místě
je očekával bývalý starosta obce Vlkoš a současný zastupitel pan Kozák. Spolu s paní Čarkovou
provedli přítomné, vysvětlili a popsali pozemkové úpravy, které proběhly v okolí obce Vlkoš.
Tímto projektem byl zakončen program dvoudenní exkurze „Kyjovské Slovácko inspiruje“ a
autobus s účastníky akce se vydal do Vlašimi a posléze do Prahy.
Během dvou dnů bylo představeno sedm konkrétních projektů, příkladů dobré praxe, které byly
pro lidi spolupracující s MAS velmi inspirativní. Byla navázána spolupráce a upevnily se vazby
mezi zástupci MAS Blaník a starosty, občany a zástupci neziskových organizací působícími
v území MAS Blaník.
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