
5  PŘÍLOHY 

5.1  POPIS ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A ČLENŮ MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ  
 
Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy a zpracování SCLLD MAS Strážnicko 
probíhal následujícími způsoby: 
 
Vznik MAS a Zapojení veřejnosti na tvorbě tvorby SCLLD 
MAS Strážnicko vznikla jako občanské sdružení v roce 2005 a od začátku pracovala metodou Leader 
na rozvoji území, jak je popsáno v úvodní kapitole I.2.2. Propagace procesu veřejné přípravy a 
projednávání jednotlivých částí SCLLD v území MAS Strážnicko spočívá od roku 2005, kdy MAS začala 
v informování a zapojování veřejnosti (exkurse, semináře, propagace na www, propagace příkladů 
dobré praxe MAS, spolků a obcí), která by oživila poměrně nízký zájem veřejnosti o dotační 
politiku, o aktivity podporující rozvoj v regionu. Více informací na webových stránkách www.straznicko-
mas.cz, viz.odkaz: http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=377 
 
Přípravou zpracování CLLD na nové období se MAS Strážnicko zabývá od roku 2012. Občanské 
sdružení se v roce 2014 transformovalo na zapsaný spolek s orgány popsanými v kapitole 4.2, které 
dále uplatňují metodu Leader v rámci nové strategie CLLD zaměřené na celostní rozvoj území 
Strážnicka. Hlavní cíle komunitní tvorby SCLLD – zvýšit povědomí, aktivitu a zapojení veřejnosti  do 
přípravy a zpracování SCLLD MAS Strážnicko 2014 - 2020 byly realizovány členy i pracovníky MAS – 
v rámci aktivit i publikační činnosti. V průběhu let 2012 – 2014 se zvýšilo povědomí o MAS Strážnicko u 
veřejnosti (obyvatel v území MAS), což bylo zjišťováno na veřejných schůzích i neformálních setkáních. 
Velký význam měla dobrá publicita (www.straznicko-mas.cz, články, vlastní činnost v projektu) dosud 
realizovaných projektů LEADER v rámci PRV opatření IV.1.2. a projektů spolupráce v opatření IV.2.1. 
Podařilo se oslovit  a zapojit ke spolupráci na přípravě a zpracování SCLLD veřejnost a zástupce 
aktivních neziskových organizací a podnikatelů v území, přizvat ke spolupráci na přípravě a zpracování 
SCLLD odborníky na jednotlivé tematické oblasti a rozšířit místní partnerství o další neziskové 
organizace a podnikatele, kteří budou rozhodovat o obsahu SCLLD MAS Strážnicko 2014 - 2020. Také 
v roce 2015 probíhaly osobní konzultace a diskuze k jednotlivým tématickým oblastem se členy 
místního partnerství a aktivními zástupci veřejnosti.  
 
Průběžně probíhalo a probíhá veřejné vyhlášení  a výzvy k přijímání projektů (v této první fázi roku 
2015 do průběžného Zásobníku projektů) v obecních rozhlasech, místním tisku (zpravodajích), 
průběžně se rozdávaly letáky na kulturních a společenských akcích a průběžně probíhá oznámení v 
periodikách (Naše Slovácko, Rovnost).  
Spolupráce partnerů pro CLLD má určitá pravidla: činnost a sídlo (bydliště) na území MAS, zájem 
o zapojení svého projektu do jednotné struktury (spolupráce na síťových projektech apod.)  
 
Jako nejúčinnější se osvědčil způsob partnerství a vyhledávání realizačních projektů v rámci MAS, 
podnikatelů a spolků a obyvatel ve sledu aktivit:  

• získání informací o MAS (letáky, oznámení ve zpravodaji, rozhlasu, beseda),  
• osobní pohovor v kanceláři MAS, případně návštěva místa realizace aktivity, 
• zpracování návrhu aktivity realizace či  spolupráce v akčním týmu, 
• projednání aktivity na plénu MAS – pracovní skupina, rada, u větších projektů GS 
• hledání společných jmenovatelů pro realizaci (partnerství subjektů, networking, inovace pro více 

aktivit, naplňování indikátorů CLLD), 
• formulování společných cílů a případné zařazení projektu do Zásobníku, 
• další spolupráce při tvorbě dokumentů (názory, připomínky), 



• zvážení možného členství, zapojení do procesu zevnitř.  
 
Pro setkání větších skupin byla přínosná metoda brainstormingu a jednoduché SWOT analýzy 
(setkání podnikatelů, aktivistů, spolků, starostů). Významné pro rozšíření možností aktivit a navázání 
bližší spolupráce byly také exkurze členů MAS po jednotlivých obcích Strážnicka i mimo ně. Aktivněji se 
zapojily v rámci seminářů, školení či osobních jednání desítky lidí. Vznikla řada návrhů aktivit, z nichž 
bylo vybráno a po projednání a zjišťování proveditelnosti a udržitelnosti bylo zařazeno  211 aktivit pro 
rozvoj do otevřeného dokumentu "Zásobník aktivit a projektů MAS Strážnicko", kde je přes 200 
návrhů realizačních projektů. Tento dokument ukazuje kvalitu a spektrum aktivních partnerů, 
kterých je více jak 70. Zásobník se průběžně doplňuje o další návrhy projektů.  
 
Mimo členů MAS, podnikatelů a veřejnosti MAS Strážnicko také při přípravě svých dokumentů a aktivit  
pro rozvoj území průběžně diskutuje a spolupracuje s dalšími subjekty, které mají v území své 
rozvojové zájmy a v rámci společných jednání se snaží aktivity propojovat a multiplikovat při 
implementaci stávající plánů ochrany a rozvoje území (Plán péče CHKO Bílé Karpaty, interpretační plán 
CHKO BK, Pasport kulturních památek JMK), dokumenty Povodí Moravy, dokumenty ORP, odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje JMK – Studie a strategie rozvoje JMK, Územní plán 
VUC.  
 
Od roku 2012 se CLLD zabývaly i Pracovní skupiny, které probíraly dílčí témata rozvoje území. Příprava 
a projednávání CLLD MAS s veřejností a členy místního partnerství probíhala na setkáních, při 
konzultacích. Proběhlo definováním hlavních problémů a nedostatků v dané oblasti na řadě tématických 
setkáních, které vedly k definování aktivit a projektů ke zlepšení v dané oblasti. Uskutečnilo se také 
dotazníkové šetření k jednotlivým oblastem rozvoje v MAS Strážnicko, kde byly získány informace 
o hlavních problémech, infrastruktuře, vybavenosti, službách a připravovaných projektech a aktivitách. 
Výběr oblastí po přípravné fázi SCLLD MAS Strážnicko v období 6/2013 – 1/2016 proběhl po setkáních 
se starosty obcí, zástupci svazku obcí, zástupci soukromého sektoru (podnikatelé, neziskové 
organizace). Následně byla témata projednávána odděleně v zájmových skupinách – obce a svazek 
obcí, spolky a NNO, podnikatelé a zemědělci, a posléze byla projednána  na veřejných setkáních 
v obcích. Aktivity koordinoval pracovní tým, který ve spolupráci s externími poradci navrhl první verze 
ISU, která byla opět projednávána v zájmových skupinách a v orgánech MAS a schválena do této 
podoby.  
Z oslovených cca 16.000 obyvatel Strážnicka (výzvy, rozhlasem, zpravodaje apod.) se řada zapojila do 
individuálních i společenských akcí: 

• setkání v jednotlivých obcích s lidmi a podnikateli z obce, 
• setkání a besed tématických s vinaři, zahrádkáři, živnostníky, občanskými sdruženími, školami, 
• informačních stánků na akcích – otevírání Baťova kanálu, strážnické věže, folklorní festival 

Strážnice, výstavy ovoce, strážnické vinobraní apod.,  
• následně tématických pracovních schůzek, seminářů k tvorbě dokumentů. 

 
Seminářů a exkursí v rámci naší MAS i okolních partnerských MAS se zúčastnilo cca 2500 lidí (z toho 
1800 - tématické výstavy v obcích, akce škol). Osobní rozhovory a jednání probíhaly s 165 subjekty 
(dokumentace: kopie prezenčních listin, fotodokumentace), které navrhly řadu aktivit pro rozvoj veřejné 
sféry, podnikání i společenských aktivit. Po projednání a zjišťování proveditelnosti a udržitelnosti bylo 
zjištěno přes 200 aktivit do zásobníku pro v rámci CLLD. 
Svůj názor poskytlo v rámci dotazníků 1% obyvatel, kteří se zúčastnili jednání a vyplnili dotazník a 
dalších  téměř 10% obyvatel (1 300 občanů), svůj názor sdělilo v rámci neformálních jednání. 
 
Popis expertní spolupráce na přípravě a zpracování  SCLLD MAS Strážnicko  
 



Expertní spolupráci MAS Strážnicko využila v konzultacích při zpracování analýzy a tvorbě návrhu 
strategie tematických oblastí, na kterých se dohodli zástupci zájmových skupin na základě podnětů a 
podkladů z veřejných projednávání v regionu, z návrhů zástupců obcí, NNO, a dalších partnerů MAS.  
Expertní spolupráce na procesu zpracování SCLLD v MAS Strážnicko spočívala v konzultacích 
o zpracování dílčích návrhů analytické části a strategické části, především při definování cílů v klíčových 
oblastech.  
Ke spolupráci v této části byli přizváni odborníci na oblast: 

• péče o krajinu, podpora malozemědělství, ochrana před suchem a povodněmi, odpady: Správa 
CHKO Bílé Karpaty – ing. Jagoš, Správa povodí Moravy, VUT Brno – prof. Dumbrovský, Správa a 
údržba silnic Hodonín, Tespra Hodonín, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí, 

• legislativní správa, zaměstnanost a rozvoj území: DSO Mikroregion Strážnicko, ing. Janoška ORP 
Veselí n. Mor, ing. Švagerka OHK Hodonín, Mgr. Petr Kulíšek, ing. Jiří Krist - NS MAS ČR, ing. 
arch. Jan Kruml – Spolek pro obnovu venkova, 

• celkový rozvoj a spolupráce - okolní MAS: A. Čarková MAS Kyjovské Slovácko, ing. J.Smetana 
MAS Dolní Morava, J. Bujáková MAS Ostrožsko – Horňácko, MAS Východní Slovácko aj, vč. 
slovenské MAS Kopaničiarský región a Rozvojové agentury pre Záhorie, Združenie obcí subregión 
Pod Bradlom, Slow Food Pressburg, TIC Strážnicko, Památkový ústav Brno, DSO pro Baťův kanál, 

• podpora inovací v péči o krajinu a rozvoj šetrného CR -  MZLU Lednice, PU Olomouc, JMK odbor 
reg. rozvoje, Dopravní cykloklub, KČT, Region Slovácko, Národní ústav lidové kultury – Ph.Dr. M. 
Šimša PhD,  

• přeshraniční spolupráce MAS – Slovinsko, Bulharsko, Rakousko – příklady dobré praxe, exkurse, 
Slow food Itálie; Slowfood Pressburg Slovensko, Machaon International Slovensko 

 
Expertní spolupráce s odborníky ze  zájmových skupin  
 
Mimo členů (jejich aktivity viz níže) mezi významné partnery na území MAS, kteří byli aktivní při 
přípravě a jsou schopni spolupracovat při realizaci strategie patří zájmové organizace a odborné 
instituce: 

• Muzejní spolek Strážnice – Mgr. Petr Tomeček, předseda – odborná spolupráce a výstavnictví 
• Hroznolhotské kulturní sdružení – Ing. P. Hanák – koordinace kulturních akcí a tvorby jejich zázemí 
• Český zahrádkářský svaz – MO Petrov, Strážnice, Sudoměřice, Kozojídky, Radějov – rozvoj 

vinařských akcí a kulinárních produktů v obcích, 
• Spolky v jednotlivých obcích (hasiči, sportovci, myslivci, chovatelé aj.) – při tvorbě zázemí svých 

aktivit pomoc místních infocenter, muzeí a center řemeslné a tradice, 
• Agentura pro Baťův kanál, ing.arch. Ondračka – rozvoj dopravní infrastruktury, 
• INEX-SDA Bílé Karpaty - zajištění komunitních aktivit, práce s veřejností, zajištění dobrovolníků při 

realizaci brigád,  
• Nadace partnerství, A. Čarková - koordinace s projektem vinařských stezek, konzultant rozvojové 

strategie, 
• NS MAS – ing. Jiří Krist, resilience na klimatickou změnu 
• Národní ústav lidové kultury Strážnice - spoluorganizace společenských aktivit a odborné zázemí 

folklorních aktivit, nositel realizací, 
• Kulturní dům Strážničan ve Strážnici – odborná spolupráce ve výstavnictví a propagaci, 
• DDM Strážnice – zapojení dětí a mládeže do aktivit MAS 
• Gymnázium Strážnice, SOŠ zemědělská Strážnice, VOŠ obchodní Strážnice – zapojení studentů 

do plánování i komunitních realizací a aktivit MAS, 
• podnikatelé (výběr subjektů s výraznými podněty při tvorbě dokumentů): 
• J. Petrucha – zemědělec Kněždub; 



• Vinaři Strážnicka o.s. – 7 vinařů z regionu; 
• místní tradiční výrobci Strážnicka - zapojení ve spolku „Moravské dědictví“ (11 subjektů) 
• drobní podnikatelé: V. Buček, truhlářství Strážnice; S. Říha – Stavební společnost Kněždub, J. 

Bučková prodejna Sudoměřice,  
 
 
PŘEHLED ČLENŮ TÝMU PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ  STRATEGIE 
 
Tab.: Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování SCLLD MAS Strážnicko 

jméno funkce prac. náplň období 

Mgr. Vít 
Hrdoušek 

koordinátor pro tvorbu 
rozvojových dokumentů 

koordinace, příprava a zpracování 
analytických podkladů, zpracovávání 
situačních rozvojových strategií  

4/2014 – 
12/2015 

Ing. Martina 
Grombířová 

analytik pro tvorbu 
rozvojových dokumentů 

analyzování a nastavování priorit, 
příprava analytických podkladů pro 
setkání zástupců obcí, zpracovávání 
situačních analýz rozvojových strategií  

5/2014 – 
8/2014 

Ing. Adéla 
Uřičářová 

analytik pro tvorbu 
rozvojových dokumentů 

analyzování a nastavování priorit, 
příprava analytických podkladů pro 
setkání zástupců obcí, zpracovávání 
situačních analýz rozvojových strategií 

5/2014 – 
8/2014 

Bc. Marie 
Chalupová 

administrace projektu a aktivit 
pro tvorbu rozvojových 
dokumentů 

analyzování, příprava analytických 
podkladů pro setkání zástupců obcí, 
zpracovávání a administrace strategií 

4/2014 – 
12/2015 

Ing. Petr 
Hanák 

příprava pro analýzy na 
tvorbu rozvojových 
dokumentů 

koordinace, příprava analytických 
podkladů pro tvorbu rozvojových 
strategií 

9/2013 – 
8/2014 

Bc. Radim 
Mikéska 

Externí spolupracovník 
na tvorbu rozvojových 
dokumentů 

Spolupráce na tvorbě výstupů, 
spolupráce na tvorbě strategických 
záměrů, facilitace, vyhodnocování 

 - 8/2014 

Ing. Ladislav 
Krůtil 

Externí spolupracovník 
na tvorbu rozvojových 
dokumentů 

Spolupráce na tvorbě výstupů, 
spolupráce na tvorbě strategických 
záměrů, facilitace, vyhodnocování, 
monitoring 

-  8/2014 

Ján Valihora 
Externí spolupracovník 
na tvorbu rozvojových 
dokumentů 

Spolupráce na tvorbě výstupů, 
spolupráce na tvorbě strategických 
záměrů, vyhodnocování, nadregionální 
přístup 

-  8/2014 

Eva 
Tihelková 

Externí spolupracovník 
na tvorbu rozvojových 
dokumentů 

Spolupráce na tvorbě výstupů, 
spolupráce na tvorbě strategických 
záměrů, vyhodnocování 

- 12/2015 

 
 


