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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS BUCHLOV, Z.S.
Název subjektu:
Právní forma:
IČO:
Adresa:
Členství:

MAS Buchlov, z.s
spolek
266 62 698
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice

Rozloha:
Počet obyvatel:
Hustota osídlení:
Počet obcí:
Členské obce:

154 km²
12 599
82 ob./km²
14
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš,
Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov
http://www.buchlov.cz
FB MAS Buchlov, z.s.
Obec Modrá zastoupená starostou Miroslavem Kováříkem, Obec Modrá, Modrá
170, 687 06 Velehrad, tel.: 572 595 120, 603 251 539, e-mail: modra@uh.cz

Internetové stránky:
FB profil
Předseda - statutární
zástupce:
Vedoucí manažer:

K 31.12.2020 členskou základnu MAS tvoří 37 partnerů - Správa a příspěvkové
organizace: 15, Spolky a FO nepodnikající: 10, Služby v cestovním ruchu: 3, PO,
FO – zemědělství: 3, Ostatní podnikající FO a PO: 6

Mgr. Marta Polášková, Masarykova 273, 687 08 Buchlovice, tel.: 604 752 044,
e-mail: polaskova@buchlov.cz, mpolaskova.os@seznam.cz
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Územní působnost MAS Buchlov, z.s.
Podstatná část katastrálních území obcí MAS Buchlov, z.s. leží v oblasti Chřibů. Nachází se převážně v
západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště, v těsné blízkosti okresního města Uherské
Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem obchodu a pracovních příležitostí regionu.
MAS Buchlov, z.s. je tvořena katastrálním územím 14 obcí o rozloze cca 15 500 ha, ve kterém žije 12
599 obyvatel.
Tabulka: Základní údaje

Obec

Počet
obyvatel

Obrázek: Hustota zalidnění území MAS k 31.12.2020
Celková
výměra
(ha)

Boršice

2 162

982

Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice
Modrá
Osvětimany
Salaš

837
2 421
44
462
734
882
396

1 415
3 196
94
292
182
1 939
1 787

Staré Hutě
Stříbrnice

122
419

Stupava
Tupesy
Velehrad

158
1 148
1 170

711
583
2 225

Zlechov
Celkem

1 644
12 599

652
15 399

734
607

Cíl činnosti MAS Buchlov, z.s.
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelný
rozvoj území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity
jsou postaveny na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, vzájemné spolupráci,
otevřenosti, síťování, strategickém plánování a zavádění inovací. MAS při své činnosti dbá na ochranu
přírody, krajiny a kulturního bohatství, ctí dobré mezilidské vztahy a udržování tradic.

Dlouhodobá vize MAS Buchlov, z.s.:
Území MAS Buchlov, z.s. je přívětivým venkovským a partnerským prostorem využívajícím svůj
přírodní i kulturní potenciál, regionem s kvalitním a stabilizovaným životním prostředím,
rozvíjejícím se cestovním ruchem, územím s dostatečnou nabídkou pracovních míst a bohatým a
kvalitním zázemím pro život s důrazem na výchovu nové generace a péči o seniory.

4

Orgány MAS Buchlov, z.s.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji všichni členové. Na rozhodovací úrovni ani
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích
práv. Splnění této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každém zasedání
Valné hromady a musí být zaznamenáno v zápise z jednání Valné hromady. Členská základna k
31.12.2020 vykazuje celkem 37 členů.
Předseda – individuální statutární orgán

Statutárním zástupcem MAS je Předseda MAS, který řídí a organizuje činnost MAS mezi
zasedáními Valné hromady. V případě nepřítomnosti Předsedy MAS jej zastupuje místopředseda
MAS. Předsedou MAS byla zvolena na Valné hromadě MAS dne 16.1.2019 Obec Modrá,
zastoupena Miroslavem Kováříkem, starostou obce.
Programový výbor – rozhodovací orgán

Programový výbor je povinným orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci. Členové Programového
výboru musí být voleni z členů MAS, přičemž při skladbě Programového výboru musí být vždy
dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než
49 % hlasovacích práv. Programový výbor byl zvolen na Valné hromadě MAS dne 16.1.2019 v
počtu 7 členů.
Výběrová komise – výběrový orgán

Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Členové výběrové komise
musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž musí být
vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více
než 49 % hlasovacích práv. Výběrová komise je volena vždy na jeden rok v počtu 7 členů.
Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán
Kontrolní a revizní komise je povinný orgán MAS plnící kontrolní funkci, který je volen z řad členů
MAS. Kontrolní a revizní komise byla zvolena na Valné hromadě MAS dne 16.1.2019 v počtu 3
členů.
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Členská základna MAS Buchlov, z.s.
Členská základna MAS Buchlov, z.s. k 31.12.2020 je uvedena níže, včetně členství v povinných
orgánech MAS a přehledu rozdělení členů do zájmových skupin.
Stav členské základny:
Počet obcí na území MAS:
Seznam zájmových skupin:

Správa a příspěvkové organizace:
Spolky a FO nepodnikající:
Služby v cestovním ruchu:
PO, FO – zemědělství:
Ostatní podnikající FO a PO:

14 obcí , 12 599 obyvatel
15
10
3
3
6

Městys Buchlovice

Josef Brucháček

Městys Osvětimany
Obec Boršice
Obec Břestek

Jakub Slačík
Nela Partyšová
EKO - C ZE, spol. s r.o.

Obec Hostějov

Antonín Pondělek

Obec Medlovice
Obec Modrá
Obec Salaš

Jiří Černý, Ing.
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Pavel Krystýnek

Obec Staré Hutě
Obec Stříbrnice
Obec Tupesy

Junák - český skaut, středisko Modrá, z.s.
Kruh přátel Základní školy Velehrad
Mužský pěvecký sbor Tupešané

Obec Velehrad
Obec Zlechov
Obec Stupava
ZŠ a MŠ Tupesy, příspěvková organizace

Mykologický klub Salaš
Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá
Občanské sdružení LOM
Spolek pro udržení tradic

BALONY EU, s.r.o.
SPORT Stupava, s.r.o.

Tělovýchovná jednota Velehrad
Tělovýchovná jednota TUPESY

Pavel Patka
Denisa Hýsková

Radim Pikner

Člen - Programový výbor
Člen - Výběrová komise
Člen - Kontrolní komise

6

Zájmové skupiny
1. Místní samospráva a příspěvkové org. (15)
Městys Buchlovice
Městys Osvětimany
Obec Boršice
Obec Břestek
Obec Hostějov
Obec Medlovice
Obec Modrá
Obec Salaš
Obec Staré Hutě
Obec Stříbrnice
Obec Tupesy

2. Spolky a FO nepodnikající (10)
Junák - český skaut, středisko Modrá, z.s.
Kruh přátel Základní školy Velehrad
Mužský pěvecký sbor Tupešané
Mykologický klub Salaš
Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá
Občanské sdružení LOM
Spolek pro udržení tradic
Tělovýchovná jednota Velehrad
Tělovýchovná jednota TUPESY
Radim Pikner

Obec Velehrad
Obec Zlechov
Obec Stupava
ZŠ a MŠ Tupesy, příspěvková organizace

4. PO, FO - zemědělství (3)
Antonín Pondělek
Jiří Černý, Ing.
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

3. PO, FO - cestovní ruch (3)
BALONY EU, s.r.o.
SPORT Stupava, s.r.o.
Pavel Krystýnek

5. Ostatní podnikající FO a PO (6)
Josef Brucháček
Jakub Slačík
Nela Partyšová
EKO - C ZE, spol. s r.o.
Pavel Patka
Denisa Hýsková

7

KANCELÁŘ MAS BUCHLOV, Z.S.
Vedoucí manažer MAS:
Manažer pro realizaci SCLLD je osoba na manažerské pozici s pravomocemi a odpovědnostmi za
realizaci SCLLD. Uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro
realizaci SCLLD schvaluje Programový výbor. Vedoucí zaměstnanec je oprávněný jednat za MAS
v rozsahu vymezeném vnitřní směrnicí či plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda poté, co plnou
moc projedná a schválí Programový výbor, a to zejména jednat v administrativních záležitostech
MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.

Manažer SCLLD a správce webu:
Vyhledává a zpracovává podklady pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a
dále jako správce webu tuto činnost vykonává dle okamžitých potřeb MAS, vyplývající z
povinnosti zveřejňovat informace o své činnosti na webových stránkách. Je oprávněný jednat za
MAS v rozsahu vymezeném vnitřní směrnicí či plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda poté, co
plnou moc projedná a schválí Programový výbor, a to zejména jednat v administrativních
záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.
V rámci sledovaného období MAS Buchlov, z.s. vykazovala 2,79 ročního přepočteného
pracovního úvazku (pro 4 osob)
0,5 pracovní úvazek – manažer LEADER, PRV – vedoucí kanceláře MAS
0,5 pracovní úvazek - manažer MAS
1,0 pracovní úvazek - manažer LEADER – IROP, OPŽP
1,0 pracovní úvazek - manažer LEADER - IROP
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Výzva č. 5 IROP


DOPRAVA (reg. č. výzvy 520/06_16_038/CLLD_16_01_113)

V rámci výzvy byly zaregistrovány 3 žádosti o podporu:

Název žadatele

IČ

Celkové způsobilé
výdaje v Kč

Název projektu

Obec Břestek

00542253

Městys
Buchlovice

00290866

Obec Medlovice

00362174

Chodník podél silnice III/4223, Břestek
Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy
Němcové v Buchlovicích
Rekonstrukce chodníku podél silnice II/426
v Medlovicích

835 521,11
1 472 029,45
798 211,15


Výzva č. 6 IROP


INFRASTRUKTURA ZŠ (reg. č. výzvy 529/06_16_075/CLLD_16_01_113)

V rámci výzvy byla zaregistrována 1 žádost o podporu:

Název žadatele
Základní škola
Velehrad

IČ

46956735 Vybavení jazykové/IT učebny ZŠ Velehrad

Výzva č. 5 PRV


Celkové způsobilé
výdaje v Kč

Název projektu

593 800,00 Kč

FICHE 7 (Článek 20) (reg. č. výzvy 15/000/00000/672/000172/V005)

V rámci výzvy bylo zaregistrováno 5 žádostí o dotaci:

Fiche

Pořadové číslo

Název žadatele

IČ

Místo
realizace
projektu
(NUTS 5)

7

2020-172-005007-018

Obec Hostějov

00362166

Hostějov

7

2020-172-005007-019

Obec Staré
Hutě

00362476

Staré Hutě

7

2020-172-005007-020

Junák - český
skaut, středisko
Modrá, z. s.

60371889

Modrá

7

2020-172-005007-021

Obec Boršice

00290823

Boršice

7

2020-172-005007-022

Obec Medlovice

00362174

Medlovice

Název projektu
Stavební úpravy KD
Hostějov
Rekonstrukce
sportovního zázemí v
obci Staré Hutě
Oprava klubovny skautů
Modrá
Obnova klubovny pro
spolky - Bažantnice
Boršice
Rekonstrukce elektro
instalace v objektu KD
č.p. 10, Medlovice
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DOTAČNÍ MANAGEMENT
Kancelář MAS Buchlov, z.s. poskytuje konzultace a přípravu projektů k výzvám na čerpání finančních
prostředků v rámci národních dotací, i dotací EU.
Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS
Průběžně probíhají přípravné a podpůrné činnosti - vzdělávání zaměstnanců, aktualizace interních
postupů MAS, dále provozní činnosti, tzn. aktualizace SCLLD, její monitorování a evaluace. Vzdělávání
zaměstnanců pro realizaci SCLLD, konzultační činnost, příjem žádostí o podporu, posouzení souladu
projektových záměrů se SCLLD, hodnocení projektů, postoupení žádostí o podporu a seznamu
vybraných projektů z procesu hodnocení na ŘO, opravy a doplnění dokumentů dle připomínek ŘO,
informování žadatelů o výsledcích hodnocení, vedení složek projektů a jejich archivace, posuzování
změn projektů se strategii CLLD, součinnost s ŘO, CRR, SZIF či AOPK, vyhlášení nových výzev,
realizace seminářů, kontrola projektů, žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o
udržitelnosti projektů, aktualizace webových stránek MAS atd.
Animace MAS
Probíhá propagace strategie CLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími
subjekty
Místní akční plány (MAP)
MAS Buchlov, z.s. zahájila již v roce 2016 realizaci vzdělávacího projektu s názvem MAP. Projekt byl
založen na spolupráci Města Uh. Hradiště a místních akčních skupin, které na území ORP Uherské
Hradiště působí. Projekt byl zacílen na oblast formálního vzdělávání v mateřských a základních
školách, zejména pak na vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace a dále spolupráce
všech aktérů, kteří vstupují do oblasti neformálního vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště.

Společné projekty
PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ
STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ
Operační program:
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel projektu:
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., Zlín
Partneři projektu:
PP 1: MAS Buchlov, z.s.; PP 2: Nitranský samosprávný kraj;
PP 3: Slovenský dom Centrope; PP 4: Mendelova univerzita v Brně
Doba udržitelnosti:
2020 – 2025/2026
Výstup projektu: V rámci udržitelnosti projektu byly realizovány aktivity, které jsou součástí
dokumentu „Akční střednědobý plán rozvoje Cyrilometodějské stezky na území MAS Buchlov, z.s.
2020 – 2024“. Plnění aktivit z oblastí: 1) Rozvoj turistických cílů; 2) Rozvoj kulturních, společenských,
církevních a vzdělávacích akcí; 3) Tvorba produktů a aktivity marketingové komunikace je uvedeno
v dokumentu „Monitoringu plnění dokumentu „Akční střednědobý plán rozvoje Cyrilometodějské
stezky na území MAS Buchlov, z.s. 2020 – 2024“ 2020“. Bohužel vzhledem k pandemii Covid-19
nebyla v roce 2020 řada aktivit realizována, některé aktivity byly přesunuty do následného
monitorovacího období a vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci ve všech sektorech, se
předpokládá, že některé plánované aktivity nebudou v monitorovacím období do roku 2024 vůbec
realizovány. V průběhu roku probíhala komunikace s hlavním partnerem Evropská kulturní stezkou
Evropy, z.s.p.o., Zlín a dalšími partnery projektu, kde se diskutoval rozvoj Cyrilometodějské stezky i
v době pandemie Covid-19. Hlavní partner realizoval 4 putovní akce na Cyrilometodějských stezkách,
natočil 4 krátké propagační spoty, televizní dokument Pěšky bez hranic a v září 2020 byla do
Lucemburku podána žádost o uznání stezky Radou Evropy (výsledek by měl být znám v dubnu 2021).
Ve všech výše uvedených aktivitách velmi silně rezonovala propagace území MAS Buchlov, z.s.
s přímou návazností na Velehrad, jako jedno z nejvýznamnějších poutních míst České republiky s
Evropy.
Projekt:
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Projekt:
Partneři projektu:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „PRÁZDNINY U TETIČKY „ S LÁSKOU MALOVANÉ, ANEB
KDE HLÍNA VYKVÉTÁ“ (2 turnusy)
Obec Tupesy, Muzeum tupeské keramiky, DDM Šikula, MAS Buchlov, z.s.

Výstup projektu:

Už třetím rokem byly realizovány příměstské tábory pro děti z Mikroregionu
Buchlov v prostorách Muzea tupeské keramiky. Každoročním cílem je
podpora místních tradic a sounáležitosti k regionu u dětí ve věku 5 – 12 let.
Celkem se táborů zúčastnilo 24 dětí, což je maximálně možná kapacita muzea
(2 x 18 dětí). Tábory se opět setkaly s velkým zájmem u dětí i rodičů a proto
se předpokládá, že budou v Muzeu tupeské keramiky realizovány i v dalších
letech.

Projekt:

Letní škola památkové edukace 2020 „CISTERCIÁCKÝ ŘÁD“
11.8.2020, 9:00 – 18:00 hod., klášter Velehrad
– realizováno v rámci projektu CISTERSCAPES
Národní památkový ústav, Kroměříž
Celodenní výukový program pod vedením pana Mgr. Petra Hudce byl věnován
životu cisterciáckých mnichů v klášteře a také prezentaci vlivů cisterciáckého
řádu na klášterní krajinu Velehrad. Součástí programu byla hra Virtuální
klášter, komentovaná prohlídka baziliky a lapidária, návštěva velehradských
sklepů s výkladem a komentovaná prohlídka cisterciáckou krajinou. Akce se
zúčastnilo 17 účastníků z řad odborníků na historii, vzdělávání, cestovní ruch
a také zástupci MAS Rozkvět (vedoucí parter v rámci projektu CISTERSCAPES)

Partneři projektu:
Výstup projektu:
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Projekt:
Realizátoři projektu:
Partneři projektu:
Výstup projektu:

Dětský rybářský den na Modré
Český rybářský svaz, pobočný spolek Zlín
MAS Buchlov, z.s., obec Modrá
"Dětský rybářský den", uspořádal Moravský rybářský svaz, z.s. společně
s partnery projektu v termínu 22.8.2020 v Modré. Akce byla určena nejen
dětem organizovaným v kroužcích, ale i široké veřejnosti s cílem osvěty práce
rybáře, který se stará o ochranu a lov ryb, ale i vodu, ve které ryby žijí. Děti si
vyzkoušeli techniky rybolovu, dozvěděli se zajímavosti k ochraně přírody. V
rámci prezentačního dne bude poskytováno poradenství v oblasti
projektových záměrů s návazností na možné financování.

Projekt:
Realizátoři projektu:
Partneři projektu:
Výstup projektu:

Rybářská učebnice a pracovní sešit pro pokračující rybáře II.
Český rybářský svaz, pobočný spolek Zlín, obec Modrá
MAS Buchlov, z.s., obec Modrá
"Rybářský kroužek II - metody lovu ryb" - druhý díl učebnice a pracovního
sešitu pro rybářské kroužky je zaměřen na způsoby lovu ryb pomocí prutu a
udice. Obsahuje osm kapitol věnovaných historii sportovního rybolovu a
jednotlivým metodám, technikám a všem modifikacím, které jsou běžně
používány k lovu ryb včetně mořského rybolovu a čistě technické, závodní
"Rybolovné technice". Každá kapitola obsahuje popis metody včetně jejích
modifikací, výčet specifického vybavení, náčrty základních montáží a návod na
jejich tvorbu, popis typických nástrah a strategií lovu nejoblíbenějších druhů
ryb. Každá kapitola o způsobech rybolovu je navíc doplněna o rady, tipy a
triky špičkových rybářů případně závodníků. Své znalosti si mladí rybáři
prověří hravou formou v pracovním sešitě.
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Projekt:
Nadnárodní koordinátor:
Partneři projektu:

CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu
Projekt nadnárodní spolupráce Evropské dědictví 2019-2021
Landkreis Bamberg (Německo), http://cisterscapes.eu
Cîteaux, Altenberg, Bronnbach, Ebrach, Langheim, Loccum,
Maulbronn, Schulpforte, Waldsassen, Wagrowiec, Plasy, Velehrad,
Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Rein, Zwettl, Kostanjevica, Sticna.

V průběhu roku 2020 se podařila zrealizovat řada aktivit, které směřují především k získání
prestižního ocenění Evropské dědictví (EHL - European Heritage Label) :
- V průběhu celého roku probíhala komunikace s vedoucím partnerem projektu z německého
Bamberku a to především formou videokonferencí a videohovorů (plánovaná osobní jednání byla
zrušena vzhledem k pandemii Covid-19). Hlavním cílem jednání byla výměna informaci a příprava
žádostí k získání prestižního ocenění EHL1 (Evropské kulturní dědictví) za každou klášterní krajinu
samostatně. Na stejné bázi probíhala i jednání na národní úrovni, kde byly realizovány schůzky
s dalšími českými partnery zapojenými do projektu CISTERSCAPES (MAS Rozkvět/Jihočeský
kraj/klášter Vyšší Brod; MAS Světovina/Plzeňský kraj/klášter Plasy; MAS Havlíčkův kraj/kraj Vysočina,
klášter Žďár nad Sázavou).
- V rámci propagace a vzájemné spolupráce se všemi čtyřmi klášterními krajiny v České republice byl
zřízen profil FB Cisterciácké krajiny, který bude do budoucna sloužit nejen jako platforma pro výměnu
informací v rámci spolupracujících partnerů, ale také jako informační kanál, který bude poskytovat
informace o projektu široké veřejnosti. Dále MAS Buchlov, z.s. vytvořila jednoduchý propagační
materiál obsahující základní informace o projektu. Veškeré aktivity jsou propagovány také na
webových stránkách MAS Buchlo v sekci CISTERSCAPES, na FB MAS Buchlov, z.s. a FB Mikroregion
Buchlov.
- Termín podání žádosti, který byl stanoven na 15.12.2020 byl z důvodu pandemie COVID-19
prodloužen do 3.5.2021. V měsíci říjnu a listopadu probíhaly intenzivní individuální konzultace naší
žádosti. Na základě doporučení vedoucího partnera byly v žádosti provedeny úpravy a doplnění.
V současné době (11.- 30.1.2021) probíhá hodnocení jednotlivých žádostí odbornou hodnotící komisí
na německé straně. Na základě vyjádření bude naše žádost upravena a připravena k podání v termínu
3.5.2021.
- Ve spolupráci s RNDr. Alešem Létalem z Univerzity Palackého v Olomouci byla provedena
inventarizace Klášterní krajiny Velehrad. V průběhu této inventarizace bylo označeno a detailně
popsáno, v okruhu cca 15 km od Velehradu, 35 inventarizačních bodů v rámci indikátorů a dalších cca
20 bodů nad rámec povinností projektu. Jedná se o místa, která vytvářel Cisterciácký řád a jsou
v krajině patrná do dnešní doby – mimo samotného kláštera se jedná o kapličky, sýpky, cihelny,
rybníky, vinice, lesy, polní cesty, úvozy… Všechny tyto body jsou zaznamenány v inventarizačních
kartách a dále na webovém portále https://cisterscapes.geoway.de/.
- Ve spolupráci s RNDr. Alešem Létalem byly zadány dvě témata diplomové práce studentům
Univerzity Palackého v Olomouci. 1) Aplikace geografického přístupu pro posílení turistického ruchu
cisterciácké krajiny Velehradu - cílem práce je zapojení geografických metod a výstupů do rozvoje
a podpory turistického ruchu oblasti cisterciácké krajiny Velehradu. V rámci řešení práce student
navrhne soubor propagačních materiálů, informačních tabulí případně dalších praktických výstupů
pro podporu turistického ruchu. Součástí práce bude také návrh cyklotras, které budou reflektovat
specifika a unikátní objekty nebo lokality fenoménu cisterciácké krajiny. Při řešení práce bude
autorka úzce spolupracovat s institucemi zapojenými do projektu Cisterscapes - cisterciácké krajiny
spojující Evropu; 2) Terénní výuka geografie zaměřená na oblast cisterciácké krajiny Velehradu - cílem
1

Značka „Evropské dědictví“ je uznáním, které Evropská unie uděluje budovám, dokumentům, muzeím,
archivům, památníkům nebo událostem, které jsou považovány za milníky ve vytváření dnešní Evropy
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práce je připravit pro potřeby terénní výuky geografie pracovní listy a praktická cvičení zacílená na
problematiku cisterciácké krajiny Velehradu. Zaměření a náročnost úkolů bude orientováno na učivo
základní školy. Hlavní pozornost bude věnovaná podpoře terénní výuky v zázemí a nejbližším okolí
velehradského kláštera a ZŠ Velehrad, autor zohlední v přípravě materiálů také další školy v obcích
zvoleného regionu (Polešovice, Boršice, Jalubí). Součástí práce bude využití hry Geocaching a také
zohlednění nových technologií pro sdílení informací (QR kódy apod.).
- Ve spolupráci s panem Mgr. Petrem Hudcem z Národního památkového ústavu v Kroměříži, jsme
11.8.2020 realizovali celodenní výukový program „Letní škola památkové edukace 2020 CISTERCIÁCKÝ ŘÁD“, který byl věnován životu cisterciáckých mnichů v klášteře a také prezentaci vlivů
cisterciáckého řádu na klášterní krajinu Velehrad. Součástí programu byla hra „Virtuální klášter“,
komentovaná prohlídka baziliky a lapidária, návštěva velehradských sklepů s výkladem a
komentovaná prohlídka cisterciáckou krajinou. Akce se zúčastnilo 17 účastníků z řad odborníků na
historii, vzdělávání a cestovní ruch. Cílem bylo představit různé možnosti a formy prezentace a
propagace témata cisterciáků v návaznosti na dnešní dobu.
- Ve spolupráci s panem Mgr. Petrem Hudcem jsme zahájili přípravy na vytvoření nové naučné stezky
Cisterciáckou krajinou, včetně mapové podkladu, která poutavou formou provede návštěvníka
nejbližším okolím Velehradu a upozorní na řadu dílčích bodů a zajímavostí spjatých s vlivem a
působením cisterciáckého řádu. Aktivita by měla být realizována v roce 2021.
- V průběhu roku byla připravována žádost z Programu rozvoje venkova do Projektu spolupráce
v rámci fische č. 6. Projekt realizovaný v termínu od 03/2021 do 11/2021 zahrnuje 4 terénní
workshopy, včetně vydání propagačních materiálů (mapa, pracovní listy, průvodce). Největší aktivitou
bude závěrečná konference, která se uskuteční v rámci projektu CISTERSCAPES na Velehradě. Projekt
bude podpořen v celkové výši cca 700.000 Kč (400.000 Kč – Projekt spolupráce, 350.000 Kč individuální
dotace Zlínského kraje).
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Prezentace aktivit MAS Buchlov, z.s.
Veškeré aktivity MAS Buchlov, z.s., včetně výzev a dalších realizovaných projektů, jsou v průběhu
roku komunikovány na propagačních kanálech, které MAS Buchlov, z.s. spravuje. Jedná se o webové
stránky www.buchlov.cz (sekce MAS Buchlov) a FB profil MAS Buchlov, z.s.
https://www.facebook.com/masbuchlov. Aktivně editujeme i FB Mikroregion Buchlov,
https://www.facebook.com/Mikroregion-Buchlov-700247649990142, kde pravidelně zveřejňuje
nejen aktivity MAS Buchlov, z.s. zaměřené na veřejnost, ale sdílí také kulturní, sportovní, společenské
a folklorní akce, které prezentují jednotlivé obce MAS/Mikroregionu Buchlov na svých webových
stránkách a FB profilech. Nejdůležitější aktivity jsou dále prezentovány na sociálních sítích
partnerských organizací v oblasti cestovního ruchu – Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a
Regionu Slovácko. Dalším silným propagačním nástrojem, který MAS Buchlov, z.s. využívá jsou
regionální tištěná media Slovácký deník a Dobrý den s Kurýrem, kde jsou aktivity prezentovány
formou redakčních článků.
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OSTATNÍ AKTIVITY
MAS Buchlov, z.s. aktivně spolupracuje s místními aktéry, MAS Zlínského kraje, Národní sítí MAS ČR,
SPOV, CSV a dalšími institucemi v oblasti cestovního ruchu CCRVM, Region Slovácko, atd.
V rámci této spolupráce vznikají společné projekty rozvíjející území mikroregionu Buchlov i Zlínského
kraje. Aktivní spolupráce s MAS Zlínského kraje včetně společného prosazování zájmů na národní
úrovni.

PROJEKT PODPOŘENÝ V RÁMCI 6. VÝZVY IROP
„ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - 2“ je spolufinancován EU a z Fondu
Zlínského kraje.
Hlavní cíle projektu: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů
území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit
obyvatel venkovského regionu.
Popis projektu: Realizace projektu je určena MAS Buchlov, z.s., která ke dni 17. 12. 2015 obdržela
Osvědčení o splnění standardů. Projektem bude dosaženo zabezpečení efektivního fungování MAS
při přípravě a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014-2020, konkrétně pak zajištění aktivit spojených s realizací strategie CLLD, např. příprava a
vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS za
účelem efektivního fungování MAS Buchlov, z.s. vedoucího k naplňování Strategie Komunitně
vedeného místního rozvoje území MAS pro programové období 2014-2020, dále podpora aktivizace
občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních
aktivit obyvatel venkovského regionu.
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Výsledky projektu: Realizací projektu bude zajištěno zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS, dostatečná personální kapacita MAS s potřebnými schopnostmi a úrovní vzdělání vedoucí k
úspěšnému naplnění SCLLD MAS Buchlov, z.s.

Partneři MAS Buchlov, z.s.:
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Výrok auditora k plnění podmínek kapitoly 8 – Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce, specifický cíl 4.2. – posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS bude zajištěn do 31.8.2021, kdy má MAS
povinnost předložit výrok auditora na Řídící orgán.
Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Marta Polášková
Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne: 2.8.2021
Buchlovice
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