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PROJEKTY

Mapování turistických
cílů na Horňácku
ÚVODNÍ SLOVO

DSO Mikroregion Horňácko se stal členem Turistické asociace Slovácko,
z.s., která nyní zahajuje rozsáhlé mapování turistických cílů, aktivit a
podnikatelů v cestovním ruchu na území Hodonínska, Podluží, Kyjovska,
Veselska, Strážnicka a Horňácka.

Milé čtenářky,
milí čtenáři,
Máte před sebou další vydání Informačního
zpravodaje mikroregionu Horňácko, který se
vás snaží již druhým rokem informovat o
akcích v našem mikroregionu a aktivitách
Centra společných služeb (CSS).
V tomto vydání se nejdříve ohlédneme za
úspěšně realizovanými projekty podzimu
loňského roku, zmíníme se o projektech
připravovaných, a především 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

Probíhající pasportizace území detailně zmapuje území Slovácka a poskytne ucelený přehled o
nabídce služeb a aktivit cestovního ruchu v tomto území.
Výsledná databáze bude sloužit jako podklad pro zlepšení služeb cestovního ruchu, pro
vytvoření nových webových stránek turistické destinace Slovácko a také jako podklad pro
tvorbu tištěných i elektronických marketingových produktů cestovního ruchu.
Vstoupit do formuláře pasportizace můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzwXZjjWuKuknsq3ZuhAU6yXWn1MB7Hp09
wGJ-UDPgA2Ti_Q/viewform
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PROJEKTY

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Krojové dílny II

Nabídka pro
občany

Na podzim proběhla další část oblíbeného vzdělávacího semináře
„Krojové dílny“, tentokrát na téma vyšívání rukávců, šňůrkovice a šití
stinků, včetně praktické ukázky vyšívání.

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

Krojové dílny II | foto: Daria Říčařová

Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje mohl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Horňácko v loňském roce nabídnout příznivcům folkloru ale i široké veřejnosti vzdělávací
semináře, které si kladly za cíl ukázat, přiblížit a pokud možno předat umění našich předků
v oblasti šití místních krojů.
Účastníci tak měli jedinečnou možnost dozvědět se o historii našich Horňáckých krojů, jaké
jsou odlišnosti v jednotlivých vesnicích Horňácka a seznámit se se specifickou údržbou krojů.
Vše bylo doprovázeno názornými ukázkami, fotografiemi a odborným výkladem etnografky
Magdaleny Maňákové.
Všichni účastníci si mohli pod vedením lektorek paní Anny Poláchové, Hany Hrbáčkové,
Šárky Hlahůlkové a Renaty Potěšilové vyzkoušet, jak se vyšívají jednotlivé části kroje a stinky,
vše si osahat, konzultovat a nechat si poradit. Nechyběly ani děti, které se také zapojily a jsou
nadějí starší generace, že snad toto umění nezůstane zapomenuto.
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 vyšívání

Praktická ukázka vyšívání

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. 10. 2018. Žádost
je možné podávat elektronicky. Vice
informací je k dispozici na webových
stránkách:
https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=34684
0&TypeID=2

3 Zpravodaj

1 / 2018

PROJEKTY

Klimatická zeleň
DSO Mikroregion Horňácko se společně se 3 rakouskými a 5 českými
partnery zapojuje do projektu Klimagrün – Klimatická zeleň. Cílem tohoto
projektu je spolupráce na rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci
adaptaci našich příhraničních regionů na změnu klimatu a přispět
k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem.

Nabídka práce
ZŠ a MŠ Nová Lhota nabízí místo Školního
asistenta – personální podpora MŠ.
Úvazek 0,5 - DPČ
Požadovaná kvalifikace: střední vzdělání
s maturitou,
vyšším
odborným
nebo
vysokoškolským. Studiem pedagogiky nebo
studiem pro asistenty pedagoga.
Bližší informace na tel: 725 993 036

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
Komunitní sázení stromů v Nové Lhotě | foto: Daria Říčařová

Tento projekt je zaměřen na posílení ekosystému, zvýšení biologické rozmanitosti „Zelené
infrastruktury“ a na aktivní vytváření opatření na ochranu klimatu. Obce a jimi zřizované
subjekty (školy, školky, spolky a navazující veřejnost) na území DSO Mikroregion Horňácko se
mají možnost zapojit do výsadby zeleně na svém území.
O průběhu realizace tohoto projektu vás budeme průběžně informovat.

Strategie obcí Horňácka
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Horňácka úspěšný v zajištění finančních prostředků na
realizaci projektu „Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu
Horňácko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002959.
Projekt zavede 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 a Javorník.
V každé obci bude vytvořen program rozvoje a budou hledány možnosti vzájemné podpory
obcí při jeho realizaci. Rozvojový dokument bude vycházet z aktuálních potřeb obcí a přispěje
k aktivizaci obyvatelstva a zlepšení využívání finančních i personálních kapacit území.

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 Nové
Lhotě v budově Ekocentra Karpaty, č.p. 131. Osobní
schůzka je možná vždy po dohodě na níže
uvedených kontaktech.
Provozní doba pro veřejnost:
pondělí
úterý
středa

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

0800–1500
0800–1500
0800–1500
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Samotná tvorba plánů v územích jednotlivých obcích proběhne v tomto roce a budou do něj
zapojeni občané, spolky a podnikatelské subjekty v co nejširší míře. V tuto dobu probíhá
mapování aktivit jednotlivých obcí v předchozích letech, způsoby řízení rozvoje a v neposlední
řadě i získávání informací o projektech a plánech jednotlivých obcí, které se nepodařilo doposud
zrealizovat. Následně budou zjišťovány aktuálních potřeby území Horňácka formou
dotazníkového šetření, debat v jednotlivých zastupitelstvech a komunikací s občany. Získané
informace budou následně utříděny a zpracovány tak, abychom mohli popsat výchozí stav a
zejména definovat vizi – cílový stav, konkrétní oblasti, priority. Do tohoto kroku je však třeba
zapojit i další vstupy, jako např. strategický plán rozvoje Jihomoravského kraje a další
dokumenty, které více či méně mají vliv na naše území. Strategie v této fázi budou předmětem
veřejných diskuzí, oponentury a dolaďování. Teprve po dosažení konsenzu budou rozvojové
dokumenty zpracovány do definitivní podoby a budou předloženy k jednotlivým
zastupitelstvům ke schválení. Pak už přijde etapa realizace. Budeme však vědět co chceme a
proč a jaké cesty k dosažení cíle vedou.
Proces vzniku kvalitních strategií bude náročný po všech stránkách. Ty, kteří se do něj
aktivně zapojí, bude stát čas, značné úsilí a energii. Tím spíš, že je potřeba vytvořit smysluplný
konkrétní strategický plán, který nás pomocí postupných kroků dovede ke stanovenému cíli a
stane se dobrým podkladem pro rozhodování, jakým směrem se naše obce budou ubírat a
umožní vzájemnou podporu meziobecní spolupráce. Věřím, že se do této práce zapojí každý,
komu na Horňácku skutečně záleží a že takových lidí je u nás většina.

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Jsme Vám blíž!
CSS zřizuje pro DSO Mikroregion Horňácko
Facebookový profil, kde vás budeme moci
častěji informovat o aktuálním dění v obcích
našeho mikroregionu. Najdete nás pod
profilem „Mikroregion Horňácko“

Nové krojové dílny
CSS podává nyní žádost o dotaci na
Jihomoravský kraj, aby pro DSO Mikroregion
Horňácko získala finanční prostředky na další
díly Krojových dílen. Své náměty na témata
seminářů
nám
můžete
zasílat
na
e-mail: DSOHornacko@email.cz.

Nové logo mikroregionu
CSS díky finanční podpoře Jihomoravského
kraje mohlo zajistit pro mikroregion Horňácko
služby profesionálního grafického studia a již
brzy se tak bude moci pochlubit novým logem
charakteristickým pro mikroregion Horňácko.

Milan Kostelanský
Odborný gestor projektu Strategie obcí Horňácka

Odpočinkové místo
v lesích obce Louka
Kancelář CSS pomohla obci Louka podat žádost o dotaci v rámci 2. výzvy
Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko do PRV, která mimo jiné
podporuje zvyšování společenského využití lesa. Pokud bude tato žádost
podpořena mohou se občané těšit na atraktivní prostor pro společenská
setkávání.
Cílem tohoto projektu je vybudování odpočinkového místa v obecním lese v lokalitě Pod
Hájem. V rámci projektu se vybuduje místo atraktivní pro děti, mládež, dospělé, turisty a širokou
veřejnost. Na lesním pozemku bude množství herních prvků, altán, informační tabule, dřevěná
socha, odpadkový koš a místa k relaxaci. To vše z přírodních materiálů a citlivě usazené do
prostředí tak, aby nikterak nerušilo ráz lesního okolí. Projekt si klade za cíl posílit rekreační
funkci lesa, přilákat více dětí a mládeže do tohoto území a vytvořit pro ně zajímavé a atraktivní
místo, kde se budou moci scházet, vzdělávat se a hrát si.

Ukázka možného prvku pro děti – Vláček

Ukázka možného prvku – Lesní piškvorky

Nabídka práce
DSO Mikroregion Horňácko bude v březnu
2018 vyhlašovat výběrové řízení na pozici
Specialisty/pověřence pro ochranu osobních
údajů.
Úvazek 0,4 - HPP
Více informací bude k dispozici v průběhu
měsíce března. Na našich stránkách:
www.hornacko.com.
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KALENDÁRIUM
Březen

Duben

Stavění máje

Čaj o páté

Velikonoce na Mlýně

Pálení čarodějnic

Datum: 06. 03. 2018, Louka
beseda s PhDr. Pavlem Popelkou.

Datum: 01. 04. 2018, Velká nad Veličkou
pořádá Spolek pro Velkou ve Válcovém Mlýně.

Datum: 30. 04. 2018, Tasov
od MŠ na hřiště od 16:00.

Aromaterapie

Ochotnické divadlo z Vracova

Pálení čarodějnic

Datum: 10. 03. 2018, Velká nad Veličkou
přednáška na téma Aromaterapie při rýmě a
nachlazení.

Datum: 07. 04. 2018, Velká nad Veličkou

Datum: 30. 04. 2018, Velká nad Veličkou

Košt trnek od varených po tekuté

Musica Folklorika

Datum: 14. 04. 2018, Louka
tradiční košt trnek varených i tekutých.

Datum: 11. 03. 2018, Velká nad Veličkou
koncert se zápisem do Guinessovi knihy
rekordů.

Mladé Horňácko

Divadlo pro děti

Datum: 30. 04. 2018, Suchov

Datum: 14. 04. 2018, Lipov
Předpremiéra Mladého Horňácka v Sokolovně
Lipov.

Datum: 13. 03. 2018, Javorník
pořádá klub Berušek.

Květen

Vynášení Moreny
Datum: 17. 03. 2018, Hrubá Vrbka

Košt klobásek

Vynášení Moreny

Datum: 05. 05. 2018, Velká nad Veličkou
oblíbený košt klobásek ve Velké nad Veličkou.

Datum: 18. 03. 2018, Velká nad Veličkou

Koncert cimbálovek
Datum: 18. 03. 2018, Velká nad Veličkou
pořádá ZUŠ.

Mladé Horňácko
Datum: 13. - 15. 04. 2018, Velká nad Veličkou
folklorní festival Mladé Horňácko v KD Velká
nad Veličkou.

Koncert skupiny ZakázanÝ ovoce

Floristický seminář
Datum: 20. 03. 2018, Louka
floristický seminář s jarní a velikonoční
tématikou.

Dětský bazárek
Datum: 21. – 23. 03. 2018, Hrubá Vrbka

Horňácký zpěváček

Datum: 20. 04. 2018, Lipov
koncert kapely ZakázanÝ ovoce v Sokolovně
Lipov.

Květiny za humny

Přednáška „Medová“

Den matek

Datum: 27. 04. 2018, Velká nad Veličkou

Stavění máje
Datum: 30. 04. 2018, Louka
ročník 2000 pořádá stavění máje.

Stavění máje
Datum: 30. 04. 2018, Nová Lhota

Datum: 05. 05. 2018, Velká nad Veličkou
procházka s průvodcem Karlem Fajmonem

Datum: 13. 05. 2018, Lipov
pořádá kultura Obce Lipov

Svátek matek
Datum: 13. 05. 2018, Tasov
zahrada MŠ od 14:00

Den matek

Datum: 25. 03. 2018, Velká nad Veličkou

Datum: 13. 05. 2018, Hrubá Vrbka
40. výročí otevření MŠ v Hrubé Vrbce

Jarní workshop pro dospělé

Zábava Pod Hájem

Datum: 26. 03. 2018, Velká nad Veličkou

Datum: 19. 05. 2018, Louka
ročník 2000 pořádá zábavu Pod Hájem
s dechovou hudbou.
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Májová beseda u cimbálu

Horňácké kosení

Datum: 19. 05. 2018, Lipov
folklorní soubor Lipovjan.

Datum: 16. 06. 2018, Malá Vrbka
tradiční Horňácké kosení v Malé Vrbce.

Červenec
Zábava Pod Hájem
Datum: 03. 07. 2018, Louka
pořádá ročník 2000.

Košt gulášů
Datum: 26. 05. 2018, Louka
košt gulášů v areálu Pod Hájem.

Oslavy 130 let SDH Lipov
Datum: 07. 07. 2018, Lipov
odpoledne s přehlídkou hasičské techniky a
ukázkami hasičských zásahů.

Obecní nohejbalový turnaj
Datum: ?. 07. 2018, Tasov
TJ Tasov. Datum bude upřesněno.

Střelecké závody
Datum: ?. 06. 2018, Tasov
MS Rošťovica Tasov. Datum bude upřesněno.

Seminář make-up
Datum: 26. 05. 2018, Velká nad Veličkou
osobní kurz a seminář, make-up Artist
Martina Žandovská.

Běh Filipovským údolím
Datum: 27. 05. 2018, Javorník
další ročník běhu Filipovským údolím.

Zahradní slavnost
Datum: 22. 06. 2018, Tasov
areál MŠ.

Příroda Bílých Karpat
Datum: 17. 07. 2018, Nová Lhota
Ekocentrum Nová Lhota ve spolupráci se
Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé
Karpaty o.p.s.

Velká dětem
Datum: 23. 06. 2018, Velká nad Veličkou

Obecní den

Červen

Datum: 29. 06. 2018, Lipov
vystoupení předkapely LORDI, koncert skupiny
KERN.

Den dětí

Za motýli Horňácka

Nohejbalový turnaj

Datum: 29. 06. 2018, Velká nad Veličkou
průvodce Martin Hrouzek

Datum: 28. 07. 2018, Louka

Datum: 01. 06. 2018, Tasov
areál MŠ

Setkání obcí
Datum: 09. 06. 2018, Kuželov
setkání obcí Kuželov, Vrbovce, Chvojnica
a Tri kameňe.

Obecní den
Datum: 30. 06. 2018, Lipov
kulturní odpoledne s DH Lipovjanka.

Javornické zpívání

Výročí SDH
Datum: 09. – 10. 06. 2018, Hrubá Vrbka
130. výročí založení SDH Hrubá Vrbka.

Datum: 30. 06. 2018, Javorník
další ročník úspěšného folklorního setkání
místních zpěváků a zpěvaček.

Zpěváček Slovácka
Datum: 16. 06. 2018, Velká nad Veličkou

Dětský den
Datum: 16. 06. 2018, Javorník
Den plný her a zážitků pro děti

TIRÁŽ

KONTAKTY

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

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

