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ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Máte před sebou další vydání Informačního 
zpravodaje mikroregionu Horňácko, který se 
vás snaží již třetím rokem informovat o akcích 
v našem mikroregionu a aktivitách Centra 
společných služeb (CSS).  
V tomto vydání nejdříve upozorníme na 
aktuální dotační možnosti pro obce i pro 
občany Jihomoravského kraje. Ohlédneme se 
za úspěšně realizovanými projekty loňského 
roku a připomeneme služby Centra 
společných služeb a místo kde nás najdete. 
A protože je stále co zlepšovat, prosíme o 
případné náměty a připomínky jak 
k činnostem Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Horňácko, tak i k formě a obsahu 
tohoto zpravodaje.   
 

Děkujeme 
 
Tým Centra společných služeb 
 

 DOTACE 

Aktuální dotační 
možnosti pro rok 2019 

              Jihomoravský kraj  
vyhlásil příjem žádostí o podporu v hned několika dotačních programech: 

• Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 
- DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
- DT 3 Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti 
- DT 4 Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě 
- DT 5 Obecní knihovny 
- DT 6 Společné integrované projekty 
- DT 7 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování 

veřejné zeleně 
- DT 8 Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podpořená z dotací MMR 
- DT 9 Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená z dotací 

MMR 
• Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území 

Jihomoravského kraje v roce 2019 
• Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje  
• Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019 
• Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019 
• Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019 
• Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019 
• Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019 
• Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot 

a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019 
• Preventivní programy škol v roce 2019 
• Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019 
• Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019 
• a další 

Příjem žádostí od 15. 2 .2019 do 1. 3. 2019.  

Více informací na: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 
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       Ministerstvo pro místní rozvoj  

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova přijímá do 28. 2. 2019 žádosti 
o podporu v těchto dotačních titulech: 

• Podpora obnovy místních komunikací 
• Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
• Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
• Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
• Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
• Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů 
• Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
• Podpora dostupnosti služeb 
• Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 

 

Příjem žádostí do 28. 2. 2019 

Více na: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu 

            Ministerstvo zemědělství 

Dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 
2019 

• Dotace na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, 
exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. 
 

Příjem žádostí od 4. 2 .2019 do 22. 2. 2019  

Více informací na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-
udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/ 

 

                              Operační program Životní prostředí 

Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika: 

• SC 3.2. Dotace na výstavbu/modernizaci sběrných dvorů a třídících, dotříďovacích 
linek; podpora systémů pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity; 
výstavbu/modernizaci zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů; 
výstavbu/modernizaci zařízení na úpravu odpadů. 
 

Příjem žádostí do: 28. 2. 2019 

Více informací na: https://www.opzp.cz/ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Nabídka pro 
občany 
Cílem Centra společných služeb (CSS) je 
zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné 
správy a veřejných služeb v jednotlivých 
obcích mikroregionu. CSS přináší rozšíření 
služeb poskytovaných občanům zapojených 
obcí, zajištuje rovnoprávný přístup a 
informovanost občanů o poskytovaných 
veřejných službách a zvyšuje dostupnost a 
kvalitu poskytovaných veřejných služeb pro 
občany.  
 
 

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ PRO OBČANY 

Dešťovka 
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných 
a bytových domů na využití srážkové a 
odpadní vody v domácnosti i v zahradě. 
Žádost o dotaci je možné podávat do 
vyčerpání alokace.  
Aplikace pro elektronický příjem žádosti a 
podrobné informace jsou pro žadatele k 
dispozici na webových stránkách programu: 
www.dotacedestovka.cz, nebo na bezplatné 
telefonní lince: 800 260 500. 

Nová zelená úsporám 
Dotace pro vlastníky a stavebníky rodinných 
a bytových domů na snížení energetické 
náročnosti nebo na efektivní využití zdrojů 
energie v budovách pro bydlení.  

Žádosti mohou zájemci o dotace podávat 

elektronicky nebo na krajském pracovišti 

Státního fondu životního prostředí ČR do 31. 

12. 2021. Podrobné informace jsou k dispozici 

na webových stránkách programu: 

www.novazelenausporam.cz,  na bezplatné 

lince 800 260 500, nebo na e-mailu 

info@sfzp.cz. 

Kotlíkové dotace 
Další kolo kotlíkových dotací na výměnu 
kotlů, zdrojů tepla poskytuje úřad 
Jihomoravského kraje do 31. 03. 2019. Žádost 
je možné podávat elektronicky. Vice 
informací je k dispozici na webových 
stránkách:   
https://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=34684
0&TypeID=2 
 
UPOZORNĚNÍ: od roku 2022 budou moci být 
v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které 
splňují minimálně 3. emisní třídu – zpravidla se 
jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Při 
porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až 50.000 
Kč.  
 
 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/
https://www.opzp.cz/
http://www.dotacedestovka.cz/
http://www.novazelenausporam.cz/
mailto:info@sfzp.cz
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2
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Krojové dílny IV 
V prosinci proběhla poslední část oblíbeného vzdělávacího semináře 
„Krojové dílny“, tentokrát na téma údržba horňáckého kroje, včetně 
praktické ukázky. 
 

 
Krojové dílny IV | foto: Daria Říčařová 

 
Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje mohl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Horňácko opět nabídnout příznivcům folkloru a široké veřejnosti další vzdělávací seminář.  
Tentokrát se všichni sešli ve Velkém sále zrekonstruovaného kulturního domu ve Velké nad 
Veličkou. Účastníci měli jedinečnou možnost dozvědět se a vyzkoušet si, jak se horňácký kroj 
udržuje.  

Lektorky Renata Potěšilová, Marie Vachunová a Hana Hrbáčová se podělily o své osobní 
mnohaleté zkušenosti z oblasti péče a údržby o kroje. Ukázaly, jak se kroje čistí, perou, škrobí, 
a žehlí. Všichni účastníci si mohli přinést vlastní části kroje a hned si vše pod vedením lektorek 
vyzkoušet. Seminář se jako každý rok těšil velkému zájmu.  

Všem, kdo přišli, a především všem lektorkám moc děkujeme. Těší nás jejich zájem, ochota 
se podělit o toto umění, a především sdílet cit a lásku k folkloru, bez kterého si život na 
Horňácku už nedokážeme vůbec představit. Děkujeme! 
 

 

 

 
Praktická ukázka údržby kroje  Praktická ukázka údržby kroje 

 
 
 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Dotační monitoring a 
projektové řízení 
CSS stále pro obce mikroregionu hledá 
možnosti, jak pomoci zrealizovat projektové 
záměry s podporou dotačních zdrojů. Pomáhá 
také tyto projekty přímo realizovat a 
dohlédnout na průběh realizace tak, aby 
nevznikaly žádné nesrovnalosti. 

Právní poradenství 
CSS pomáhá starostům při sestavování 
vzorových smluv, řeší legislativní změny, 
návrhy usnesení, místní vyhlášky, revize 
dokumentů, jednání s orgány státní správy a 
mnohé další. 

Veřejné zakázky 
CSS díky právní opoře Svazu měst a obcí ČR 
realizuje pro obce veřejné zakázky malého 
rozsahu, sestavuje zadávací dokumentace, 
realizuje hodnotící komise a zajišťuje 
potřebnou administraci veřejných zakázek.  

 

 

Kde nás najdete 
Kancelář Centra společných služeb sídlí v Malé 
Vrbce v budově obecního úřadu, č.p. 56. Osobní 
schůzka je možná vždy po dohodě na níže 
uvedených kontaktech i po provozní době. 
 
Provozní doba pro veřejnost: 

 pondělí 0800–1500 

 úterý 0800–1500 

 středa 0800–1500 

Kontakty 
www.hornacko.com 
e-mail: DSOHornacko@email.cz 
tel.: 776 722 776, 777 183 403 
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V rámci projektu ATCZ142 KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň  
na území Mikroregionu Horňácko začala první výsadba klimatické zeleně. 
 

 
Zdroj fotografie: internet 

DSO Mikroregion Horňácko je jedním z 9 partnerů tohoto přeshraničního projektu a zajišťuje 
organizaci výsadeb v mikroregionu a také pořádání odborných seminářů. Spolupráce 
rakouských a českých partnerů umožňuje nalézání rozsáhlých synergií a společných řešení 
pro dosažení společného cíle – přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změně klimatu, 
zlepšení stavu životního prostředí a jejího rozsahu.  
Na Horňácku se do projektu zapojilo pět obcí. Hrubá Vrbka, Lipov, Louka, Suchov a Nová Lhota. 
V mikroregionu bude vysazeno celkem 440 různých ovocných stromů s důrazem na původní 
odrůdy, které v našem regionu sadili už naši předci. Dále se vysadí 220 neovocných stromů a 
více než 1000 ks křovin a lesnických sazenic do remízků a zelených pásů. Všechny výsadby 
budou probíhat komunitně. V každé obci se může připojit široká veřejnost, a hlavně děti 
z místních škol. Pro děti se také díky tomuto projektu koná řada vzdělávacích seminářů. Již na 
podzim 2018 se tak v Ekocentru na Nové Lhotě mohly děti seznámit s lektory Vzdělávacího a 
informačního střediska Bílé Karpaty a naučit se např. poznávat druhy stromů, vyzkoušet si, jak 
se strom sadí, ošetřuje, měří a podobně. 

O výsadbách a dalších vzdělávacích seminářích na téma výsadeb stromů se můžete dozvědět na 
stránkách svých obcí nebo na stránkách www.hornacko.info. 

    
Děti se v Ekocentru učí měřit výšku stromů a poznávat druhy stromů I Foto: Daria Říčařová 

 
 

 
Veřejné služby v mikroregionu 
 
Tasov 

Obecní úřad Tasov 

Tasov 89, 696 63 

tel: 518 327 336 

email: obec.tasov@seznam.cz 

 

MŠ Tasov 

Tasov 125, 696 63 

tel.: 739 356 552 

email.: ms.tasov@seznam.cz 

Lipov 
Obecní úřad Lipov  

Lipov 182, 696 72 

tel: 518 338 134 

e-mail: podatelna@obeclipov.cz 

 

ZŠ a MŠ Lipov 

Lipov 199, 696 72 

tel: 518 338 142 

e-mail: zslipov@seznam.cz 
 

Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Josef Ovečka 

Lipov 199, 696 72 

tel: 518 338 104 

 

Lékař pro děti a dorost 

MUDr. Miroslava Solaříková 

Lipov 199, 696 72 

tel: 728 699 855 

e-mail: solarikova@centrum.cz 

 

Zubní lékař 

MUDr. Irena Plášková 

Lipov 37, 696 72 

tel: 518 338 131 

e-mail: ira.plaskova@seznam.cz 

  

Lékárna  

Lipov 337, 696 72 

Tel: 518 338 089 

e-mail: vydejnalipov@centrum.cz 

 

Dům s pečovatelskou službou 

Lipov 71, 696 72 

tel: 776 689 469 

Louka 
Obecní úřad Louka 

Louka 19, 696 76 

tel: 518 338 133 

e-mail: starosta@obeclouka.cz 

 

ZŠ a MŠ Louka 

Louka 52, 696 76  

tel: 518 338 153 

e-mail: zs.louka@seznam.cz 

 
Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Josef Ovečka 

Louka 19, 696 76  

tel: 518 338 552 

 

 

  

 

http://www.hornacko.info/
mailto:obec.tasov@seznam.cz
mailto:ms.tasov@seznam.cz
mailto:podatelna@obeclipov.cz
mailto:zslipov@seznam.cz
mailto:solarikova@centrum.cz
mailto:ira.plaskova@seznam.cz
mailto:starosta@obeclouka.cz
mailto:zs.louka@seznam.cz
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Strategie obcí Horňácka 
V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizuje DSO Mikroregion 
Horňácko projekt „Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu 
Horňácko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002959. 

Strategie obcí Horňácka – dokument zásadního významu 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo Dobrovolným svazek obcí Horňácka zdárně 
dokončena realizace projektu Strategie obcí Horňácka. Projekt zavedl v 10 obcích mikroregionu 
jednotný způsob plánování rozvoje. Jmenovitě se jedná o obce Tasov, Velká nad Veličkou, Louka, 
Suchov, Nová Lhota, Lipov, Malá Vrbka, Kuželov, Hrubá Vrbka, Javorník. V každé obci byl 
vytvořen program rozvoje, který obsahuje potřeby jednotlivých obcí jak z pohledu investičních, 
tak i neinvestičních akcí v pětiletém období. Rozvojový dokument vychází z aktuálních potřeb 
obcí a přispěje k aktivizaci obyvatelstva a zlepšení využívání finančních i personálních kapacit 
území.  
Doufám, že se strategie stanou dobrým pomocníkem pro nové i stávající starosty a usnadní jim 
práci v následujících letech. Budou však vědět co chtějí občané a proč a jaké cesty k dosažení 
cíle vedou. V rámci projektu byl zpracován i dokument rozvoje celého mikroregionu Horňácko 
v němž je kladen důraz na projekty meziobecní spolupráce a řešení problému na území celého 
Horňácka.  

Proces vzniku strategií byl náročný po všech stránkách. Ti, kteří se do něj aktivně zapojili to 
stálo čas, značné úsilí a energii. Tím spíš jsem rád, že se dílo podařilo dotáhnout do zdárného 
konce a jsou vytvořeny smysluplné a konkrétní strategické plány, které pomocí postupných 
kroků povedou ke stanoveným cílům a stanou se dobrým podkladem pro rozhodování, jakým 
směrem se naše obce budou ubírat a umožní vzájemnou podporu meziobecní spolupráce. 
Závěrem bych rád poděkoval těm občanům, kteří si našli čas a aktivně se zapojili do jednotlivých 
kroků vzniku strategií. 
 
Milan Kostelanský 
Odborný gestor projektu Strategie obcí Horňácka 
 
  

Harmonogram výzev MAS  

 

Kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko vydala harmonogram předpokládaných 
výzev na rok 2019.  

   

Operační 
program 

Číslo 
výzvy 

Opatření v 
SCLLD MAS 

Vyhlášení 
výzvy 

Příjem 
žádostí 

Ukončení 
příjmu 

Celková 
alokace v Kč 

IROP 7 Rozvoj škol 01.03.2019 01.03.2019 12.04.2019 1 800 000 

IROP 8 Bezpečnost 
dopravy 

01.06.2019 01.06.2019 31.08.2019 6 962 000 

OPZ 3 Prorodinná 
opatření 

24.04.2019 24.04.2019 31.05.2019 3 626 282 

Lékař pro děti a dorost 

MUDr. Miroslava Solaříková 

Louka 19, 696 76 

tel: 728 699 855 

e-mail: solarikova@centrum.cz 

Suchov 
Obecní úřad Suchov 

Suchov 63, 696 71 

tel: 518 383 124 

e-mail: ou-suchov@post.cz 

 

MŠ Suchov 

Suchov 1, 696 71 

Tel: 518 383 139 

Velká nad Veličkou  
Obecní úřad Velká nad Veličkou 

Velká nad Veličkou 151, 696 74 

tel: 518 670 693 

e-mail: info@obecvelka.cz 

 
ZŠ Velká nad Veličkou 

Velká nad Veličkou 461, 696 74 

tel: 518 329 593 

e-mail: zsvelka@zsvelka.cz 

 

MŠ Velká nad Veličkou 

Velká nad Veličkou 596, 696 74 

tel: 518 329 207 

e-mail: msvelka@tiscali.cz 

 

Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. František Dvorský 

Velká nad Veličkou 865, 696 74 

tel: 518 329 426 

 
MUDr. Ludmila Šáchová 

Velká nad Veličkou 865, 696 74 

tel: 518 329 210 

e-mail:  mudr.sachova@seznam.cz 

 

Lékař pro děti a dorost 

MUDr. Milada Lukáczová 

Velká nad Veličkou 871, 696 74 

tel: 518 329 209 

e-mail: lukacsova.milada@seznam.cz 
 

Zubní lékař 

MUDr. Helena Grmelová 

Velká nad Veličkou 852, 696 74 

tel: 518 312 117 

e-mail: helena.grmelova@seznam.cz 

 
Horňácká lékárna  

Velká nad Veličkou 155, 696 74 

tel: 518 329 212 

e-mail: hornackalekarna@centrum.cz 

 

Lékárna Na Dolině 

Velká nad Veličkou 682, 696 74 

tel: 518 382 134 

e-mail: lekarnadoline@email.cz 
 

 

 

 

mailto:solarikova@centrum.cz
mailto:ou-suchov@post.cz
mailto:info@obecvelka.cz
mailto:zsvelka@zsvelka.cz
mailto:msvelka@tiscali.cz
mailto:mudr.sachova@seznam.cz
mailto:lukacsova.milada@seznam.cz
mailto:helena.grmelova@seznam.cz
mailto:hornackalekarna@centrum.cz
mailto:lekarnadoline@email.cz
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OPZ 4 Rozvoj sociální 
podnikání 

24.04.2019 24.04.2019 31.05.2019 1 300 000 

OPZ 5 Programy 
sociální služby 

24.04.2019 24.04.2019 31.05.2019 3 671 210 

OPŽP 2 ÚSES a 
Protierozní 
opatření 

28.02.2019 28.02.2019 31.05.2019 7 586 000 

OPŽP 3 Sídelní zeleň 28.02.2019 28.02.2019 31.05.2019 3 500 000 

     Součet 15 433 210 

 
 
 

  

   Obce Horňácka a GDPR 
   Pod velmi používanou zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation) se 
skrývá obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v platnost 25. května 2018 ve 
všech zemích Evropské unie. V České republice předcházely tomuto květnovému datu 
v některých případech obavy a zbytečná panika, která byla částečně vyvolána některými médii 
a společnostmi, pro které představovalo GDPR lákavou příležitost k podstatnému zvýšení svých 
zisků. V důsledku toho byly obce a školy dlouho dopředu bombardovány „výhodnými“ 
nabídkami firem na řešení povinností vyplývajících z nařízení, většinu z těchto kroků jsou však 
obce a školy schopny zvládnout při troše úsilí samy s asistencí pověřence pro ochranu osobních 
údajů. Obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Horňácko se k této problematice 
postavily velmi pragmaticky a zvolily rozumný postup.  

   Jedním z hlavních požadavků, které musely obce a školská zařízení splnit, bylo zajištění 
zmíněného pověřence pro ochranu osobních údajů. Zástupci obcí usoudili, že bude účelné, 
pokud bude funkci zajišťovat pouze jedna osoba pro všechny obce svazku a jejich příspěvkové 
organizace. Výsledkem tohoto kroku je nejen úspora finančních prostředků, ale i lepší 
spolupráce a komunikace mezi všemi zúčastněnými. Pověřenec neposkytuje své služby pouze 
institucím, ale také občanům, pokud se jejich podněty týkají zpracování osobních údajů v místní 
škole či na obecním úřadě. Veškeré potřebné kontakty je možné nalézt na internetových 
stránkách jednotlivých úřadů. Po vstupu nařízení do platnosti se naštěstí situace uklidnila a 
ukázalo se, že některé katastrofické scénáře byly značně přehnané. Obcím i školám na Horňácku 
se necelý rok po startu GDPR poměrně daří zvyšovat úroveň zabezpečení citlivých údajů a řídit 
se novými pravidly, která na ně dopadají. 

   Posledním zdrojem nejistoty tak zůstává nepřipravenost českých zákonodárců. Český 
parlament totiž teprve nyní projednává tzv. adaptační zákon k obecnému nařízení, který 
zpřesňuje některé jeho aspekty. Jedním z největších „strašáků“ byly samozřejmě astronomické 
pokuty, které hrozí za porušení pravidel GDPR. Maximální výše milionových sankcí pro největší 
společnosti sice zůstává nezměněna, malých obcí se ale zřejmě takovéto sumy týkat nebudou. 
Zákon, který v současné době prochází legislativním procesem, omezuje horní sazbu pokut pro 
malé obce na 15 000 korun, reálně se však uvažuje i o tom, že by nejmenší obce neplatily pokuty 
vůbec. Na konečnou podobu zákona si ale budeme muset ještě počkat. Podstatný pro menší obce 
na Horňácku i jinde je fakt, že sankce za chyby při nakládání s osobními údaji budou nižší, a 
zátěž pro veřejnou správu a školy je oproti očekáváním také relativně únosná.  
 
Mgr. Jakub Kohút 
pověřenec pro ochranu osobních údajů DSO Mikroregion Horňácko  
 

Dům s pečovatelskou službou 

Velká nad Veličkou, 696 74 

tel: 518 329 091 

e-mail: marie.stipska@veselinm.charita.cz 

Kuželov 
Obecní úřad Kuželov 

Kuželov 125, 696 73 

tel: 518 329 824 

e-mail: obec@kuzelov.com 

 

ZŠ Kuželov 

Kuželov 1, 696 73 

tel: 518 329 828 

e-mail: zskuzelov@centrum.cz 

Hrubá Vrbka 
Obecní úřad Hrubá Vrbka 

Hrubá Vrbka 133, 696 73 

tel: 518 329 798 

e-mail: hruba.vrbka@iol.cz 

 

MŠ Hrubá Vrbka 

Hrubá vrbka 254, 696 73 

tel: 518 329 819 

e-mail: reditelka.ms.vrbka@seznam.cz 

Malá Vrbka 
Obecní úřad Malá Vrbka 

Malá Vrbka 56, 696 73 

tel: 518 329 510 

e-mail: obec@malavrbka.cz 

Javorník 
Obecní úřad Javorník 

Javorník 207, 696 74 

tel: 518 329 208 

e-mail: urad@javornik-ho.cz 

 

ZŠ a MŠ Javorník 

Javorník 260, 696 74 

tel: 518 329 548, 518 329 461 

e-mail: zs-javornik@seznam.cz 

Nová Lhota 
Obecní úřad Nová Lhota 

Nová Lhota 355, 696 74 

tel: 518 383 022 

e-mail: ou.novalhota@seznam.cz 

 

ZŠ a MŠ Nová Lhota  

Nová Lhota 241, 696 74 

tel: 518 383 019, 518 383 027 

e-mail: zs.novalhota@email.cz 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:marie.stipska@veselinm.charita.cz
mailto:obec@kuzelov.com
mailto:zskuzelov@centrum.cz
mailto:hruba.vrbka@iol.cz
mailto:reditelka.ms.vrbka@seznam.cz
mailto:obec@malavrbka.cz
mailto:urad@javornik-ho.cz
mailto:zs-javornik@seznam.cz
mailto:ou.novalhota@seznam.cz
mailto:zs.novalhota@email.cz
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KALENDÁRIUM 

Únor 

Školní ples 
Datum: 09. 02. 2019, Lipov 
Sokolovna 

Obecní zabíjačka 
Datum: 09. 02. 2019, Javorník 
tradiční zabíjačkové speciality v budově 
č.p. 33  

Ples sportovců 
Datum: 16. 02. 2019, Tasov 
pořádá TJ Tasov 

Myslivecký ples 
Datum: 16. 02. 2019, Nová Lhota 
hraje Madison 
 

 

Metalový koncert 
Datum: 16. 02. 2019, Velká nad Veličkou 
od 20:00 v KD 

Beruškový bál 
Datum: 16. 02. 2019, Javorník 

Maškarní ples 
Datum: 16. 02. 2019, Kuželov 

Dětský maškarní ples 
Datum: 17. 02. 2019, Velká nad Veličkou 
od 16:00 v KD 

Ples pro Zuzanku 
Datum: 22. 02. 2019, Velká nad Veličkou 
od 20:00 charitativní ples v KD 

Ples sportovců 
Datum: 23. 02. 2019, Lipov 
Sokolovna 

 

 

 

 

 

 
 

Březen 

Fašanek s koštem slivovice 
Datum: 02. 03. 2019, Velká nad Veličkou 
od 19:00 v KD 

Fašanek  
Datum: 02. 03. 2019, Louka 
 

 

Fašanková obchůzka  
Datum: 02. 03. 2019, Nová Lhota 
tradiční obchůzka v maskách za doprovodu 
cimbálové muziky 

Fašanek  
Datum: 01. -02. 03. 2019, Kuželov 
1.3. v KD kulturní program, beseda u cimbálu 
2.3. Fašanková obchůzka za doprovodu 
cimbálové muziky Romana Sokola 

Soutěž mladých hasičů 
Datum: 16. 03. 2019, Velká nad Veličkou 
11. ročník halové soutěže mladých hasičů. 
Sportovní hala. 

Jak je důležité býti (s) Filipem 
Datum: 18. 03. 2019, Velká nad Veličkou 
divadelní společnost Indigo company 

Krvavé jahody 
Datum: 22. 03. 2019, Lipov 
přednáška s paní Věrou Sosnarovou, která 
přežila gulag 

Horňácký zpěváček 
Datum: 24. 03. 2019, Velká nad Veličkou 
od 15:00 v KD. Více na: www.kdvelka.cz 

 

 

 

Duben 

Mladé Horňácko 
Datum: 05. – 07. 04. 2019, Velká nad Veličkou 
v KD. Více na: www.kdvelka.cz 

Vynášení Moreny 
Datum: 06. 04. 2019, Velká nad Veličkou 
v 15:00 od obecního úřadu 

Košt trnek 
Datum: 06. 04. 2019, Louka 
v KD 

Výroba domácí kosmetiky 
Datum: 13. 04. 2019, Velká nad Veličkou 
od 9:00 v KD. Více na: www.kdvelka.cz 

Floristický seminář 
Datum: 16. 04. 2019, Louka 

Velikonoční zábava 
Datum: 20. 04. 2019, Velká nad Veličkou 
hraje Plevel band. Více na: www.kdvelka.cz 

Velikonoce ve Mlýně 
Datum: 21. 04. 2019, Velká nad Veličkou 
od 14:00 soutěž v pletené korbáčů, tvořivé dílny, 
opékání špekáčků, zábava s kapelou Plevel band 
 

 

Pálení čarodějnic 
Datum: 30. 04. 2019, Tasov 
 

Květen 

Soutěž verbířů 
Datum: 04. 05. 2019, Lipov 
regionální kolo verbířské soutěže z Horňácka, 
Strážnicka a Veselska. Pořádá FS Lipovjan 

Den matek 
Datum: 11. 05. 2019, Lipov 

Den matek 
Datum: --. 05. 2019, Suchov 
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Futrál 2019 
Datum: --. 05. 2019, Velká nad Veličkou 
10. ročník soutěžní výstavy fotografií, koncert 
Vladimíra Merty a Střídmí klusáci v kulisách 
višní 

Výročí Sokolu 
Datum: 19. 05. 2019, Velká nad Veličkou 
100. let výročí Sokolu Velká nad Veličkou. 

Svátek matek 
Datum: 19. 05. 2019, Tasov 

Košt gulášů 
Datum: 25. 05. 2019, Louka 

 

Železný hasič 
Datum: 25. 05. 2019, Velká nad Veličkou 
0. ročník soutěže jednotlivců v silových 
hasičských disciplínách. Velické náměstí 

Běh Filipovským údolím 
Datum: 26. 05. 2019, Javorník 

Stavění máje 
Datum: 30. 05. 2019, Louka  

Cyklovýlet 
Datum: --. 05. 2019, Tasov 
cyklovýlet po hřebenu Bílých Karpat  
 

 

Červen 

Den dětí 
Datum: 01. 06. 2019, Tasov 

Den dětí 
Datum: --. 06. 2019, Suchov 

Setkání U Trech kameňů 
Datum: 01. 06. 2019, Kuželov 
 

 

Namaluj ornament 
Datum: --. 06. 2019, Velká nad Veličkou 
3. Happening „Namaluj ornament“ k příležitosti 
oslav MDD 

Střelecké závody 
Datum: --. 06. 2019, Tasov 
MS Rošťovica Tasov 

Dětský den 
Datum: 08. 06. 2019, Javorník 

Horňácké kosení 
Datum: 15. 06. 2019, Malá Vrbka 

 

Velká dětem 
Datum: --. 06. 2019, Velká nad Veličkou 
akce pro děti ve spolupráci se všemi spolky a 
organizacemi  

Zahradní slavnost 
Datum: --. 06. 2019, Tasov 
v areálu MŠ 
 
 

Výročí založení hasičského sboru 
Datum: 22. 06. 2019, Louka 
130. výročí založení hasičského sboru v Louce 
 

Červenec 

Letní tvořivé dílny pro děti 
Datum: --. 07. 2019, Velká nad Veličkou 
příměstský „tábor“ plný výtvarného, hudebního 
a divadelního umění  

Novolhotská pětka  
Datum: 06. 07. 2019, Nová Lhota 
závod Moravsko-Slovenského běžeckého 
poháru v běhu na 5km 

Javornické zpívání 
Datum: --. 07. 2019, Javorník 
s koncertem pro Javorník 

Obecní nohejbalový turnaj 
Datum: --. 07. 2019, Tasov 
pořádá TJ Tasov 

Horňácké múzy 
Datum: --. 07. 2019, Velká nad Veličkou 
výstava umělců v rámci programu Horňáckých 
slavností  
 

 

Horňácké slavnosti 
Datum: 18. - 21. 07. 2019, Velká nad Veličkou 

Horňácké slavnosti 
Datum: 21. 07. 2019, Kuželov 

Javornické smyčce  
Datum: 21. 07. 2019, Nová Lhota 
koncert v kostele Sv. Matouše, od 19:00 

Pouliční turnaj v minikopané 
Datum: --. 07. 2019, Tasov 
 

 

 

TIRÁŽ 

Projekt Centra společných služeb 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 
Operační program Zaměstnanost 

 KONTAKTY 

www.hornacko.com 
e-mail: DSOHornacko@email.cz 
tel.: 776 722 776, 777 183 403 


