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Kalendář akcí

jistě mi dáte za pravdu, že den za dnem ubíhá
velmi rychle a ani jsme se nenadáli a máme
pěkně nakrojený rok 2017. Centrum společných
služeb pro Vás funguje již 8 měsíců a doufáme, že
jsme pro mikroregion Horňácko přínosem.
Chceme to dokladovat aktivitami, které pro
region děláme a které jsou popsány v tomto čísle.
Máme také spoustu plánů a rozjednaných akcí o
kterých Vás chceme informovat. Prioritou je pro
nás administrativní výpomoc starostům,
abychom snížili jejich zátěž mohli se věnovat
dalším činnostem na rozvoj svých obcí. S tím
souvisí i množství podaných žádosti o dotace,
které se jim snažíme připravit. V budoucnu bude
řada žádostí o dotace podmíněna detailním
zpracováním strategií v jednotlivých obcích, a
proto byla přijata další pracovnice, která se na
tom bude hlavní měrou podílet. Od března tak
počet zaměstnanců mikroregionu vzroste na tři.
Mgr. Miroslava Poštolková, manažerka CSS DSO
Mikroregion Horňácko

Aktuality
CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
MIKROREGIONU HORŇÁCKO
Centrum
společných služeb
mikroregionu
Horňácko stále sídlí v Ekocentru Nová Lhota.
Otevřeno pro veřejnost je každé úterý od 9 – 15:00
hod. nebo po telefonické domluvě.
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1.3.
ČČK – zdravotní přednáška (Louka)
3.-4.3. Divadelní představení (Louka)
8.3.
Čaj o páté (Louka)
12.3. Horňácký zpěváček (Lipov)
24.3. Beseda s důchodci (Javorník)
25.3. Košt trnek od varených po tekuté (Louka)
31.3. Noc v knihovně (Javorník)
duben Výšlap do okolí Tasova
1.4.
Vynášení Moreny (Hrubá Vrbka)
4.4.
Floristický seminář s velikonoční tematikou (Louka)
8.4.
Ukliďme Česko (Louka, Javorník, Nová Lhota)
21.a 23.4. Mladé Horňácko (Velká nad Veličkou)
22.4. Mladé Horňácko (Lipov)
23.4. Výšlap (Louka)
28.4. SZPO zájezd Floria Kroměříž (Louka)
29.4. Stavění máje ročník 1999 (Louka)
29.4. Stavění máje (Suchov),výsadba solitérních stromů
(Nová Lhota)
30.4. Pálení čarodějnic (Tasov)
květen SZPO zájezd do Čalova (Louka)
6.5.
Košt O krála slováckéj klobásky (Velká nad
Veličkou)
13.5. Soutěž O nejlepšího tanečníka verbuňku (Lipov)
14.5. Den matek (Louka, Suchov, Lipov)
14.5. Den dětí (Hrubá Vrbka)
23.5. Vítání občánků (Javorník)
27.5. Košt gulášů v areálu Pod Hájem (Louka)
28.5. 1. Svaté přijímání (Louka)
28.5. Běh Filipovským údolím (Javorník)
28.5. Svátek matek (Tasov)
2.6.
Den dětí v areálu MŠ (Tasov)
3.6.
Střelecké závody (Tasov)
3.6.
Přátelské setkání občanů Kuželova, Chvojnice a
Vrbovců (Kuželov)
3.6.
Dětský den (Javorník, Suchov)
4.6.
Beseda s důchodci (Louka)
15.6. Boží tělo (Louka)
17.6. Oslava 800.výročí 1.písemné zmínky o obci (Tasov)
17.6. Horňácké kosení (Malá Vrbka)
30.6. Zábava Pod Hájem ročník 1999 (Louka)
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Vážení přátelé,

Aktuality pro obce v Jihomoravském
kraji

KONTAKTY
Jméno, funkce

Telefonický kontakt

Mgr. Miroslava Poštolková,
+ 420 774 149 350
manažerka CSS mikroreg. Horňácko
Ing. Petra Jagošová,
+ 420 776 722 776
specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Daria Říčařová – specialista na + 420 777 183 403
strategie

E-mail
mirka.postolkova@email.cz
petra.jagosova@email.cz
daria.ricarova@email.cz

Nenechte si ujít
POZVÁNKA NA KROJOVÉ DÍLNY – VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
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Ve čtvrtek v 17 hodin Vás zveme na praktický seminář krojových dílen horňáckého kroje, který se
uskuteční v Hrubé Vrbce v obecní budově č. p. 43. Kromě úvodního popisu horňáckého kroje a hlavních
odlišností mezi jednotlivými horňáckými obcemi zabrousíme krátce i do historie a hlavně se zde můžete
prakticky naučit vázat šátek ke slavnostnímu horňáckému kroji. Jste srdečně zváni!

Rozhovor na tema…
Na Horňácku se významným způsobem udržují folklórní
tradice a nosí horňácký kroj. A proto, že poptávka po
získávání zkušeností ohledně oblékání kroje a jeho
údržby tu stále je, možná i narůstá, vznikl nápad vytvořit
soubor vzdělávacích seminářů „Krojové dílny“, jejichž
první cyklus můžete navštívit ve čtvrtek 9. března
v obecní budově naproti OÚ v Hrubé Vrbce č. p 43.
Účastníci se dozví více o horňáckém kroji, odlišnostech
v jednotlivých obcích a v prvním kurzu se mohou naučit
i prakticky vázat šátek ke slavnostnímu kroji. Dle zájmu budou tyto semináře rozšířeny o další
pokračování, pravděpodobně až na podzim.
Hlavními lektorkami budou Rozina Lydická a Renata Potěšilová. Položili jsme jim pár otázek.

Můžete nám říct kde byl u Vás prvopočátek kontaktu s horňáckým krojem a kdy (případně
od koho) jste se začaly více zajímat o horňácký kroj v souvislosti s jeho tvořením, oblékáním
a údržbou samy tak, že dokážete tyto informace předávat dál?
Rozina: „Určitě je to vztah k folkloru jako takový, který vznikl v dětství a díky tomu vedu k němu i své
děti: Tak vznikla potřeba tvořit ten kroj a zjišťovat jak se to dělá. Začala jsem nejprve sbírat různé
součásti kroj a to „sběratelství“ se mi zalíbilo. Všechno se vším souvisí i s horňáckou muzikou, kterou
mám ráda, všechno se to začalo propojovat a oslovovat mě a naplňovat. Tak jsem jednoduše
pokračovala dál se sbíráním zkušeností a našla jsem i materiály po babičce, zjistila jsem, že se tím také
za svého života zabývala a z její práce jsem čerpala“.

Renata: „Do kroju jsem se oblékala jako malá a vedla mě k tomu teta. Oblékala mě, učila mě,
jak ho nosit, i do kostela, teta se jmenovala Maria Kolaciová (*1940). Ona kroje šila a naučila
mě je i oblékat pak v dospělosti. Další kontakt byl, když jsem chodila do souboru Lipovjan a
ten třetí stěžejní impuls byl, když se mi narodila dcera a té jsem pak taky začala chystat kroj.
Věrtůšek a fěrtoch a jiné. Jezdila jsem do Velké nad Veličkou, kde jsem se naučila skládat a
vrapit fěrtochy od paní Alžběty Supové. (*1920). Ona mě to naučila šít na dceru a potom i pro
dospělé. Pak jsem se učila i pro syna šít šňůrovice.

Renata: „Zkontaktovat se s lidmi, kteří se tím zabývají. Například i ve Velké nad Veličkou
existuje kroužek vyšívání a nebo bych doporučila nakontaktovat se na folklorní složky –
kroužky a nebo poptat se ve svých rodinách starších ročníků.“
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Co byste doporučily tomu, kdo se chce více dozvědět o kroji a získat zručnost k tomu, aby ho
uměl například oblékat nebo si i vyrobit nějakou součást? Na Horňácku je řada aktivních
folklorních souborů a rodiče musí umět dítko do kroje obléct, případně něco poopravit –
znalosti se hodí…

Rozina: „Myslím, že se stačí zeptat. Většinou kdo to dělá, tak je i ochotný sdělit, má potřebu
sdílet poznatky a vědomosti a budu ráda, když těmito dílnami oslovíme další příznivce folkloru
a horňáckých krojů,“
O čem dalším uvažujete, že byste mohli zájemcům nabídnout, pokud se ukáže, že je o
pokračování krojových dílen zájem?
Rozina: „Myslím, že hodně záleží na auditoriu a po čem bude největší zájem, to můžeme zase
nějakým způsobem připravit.“
Renata: „Byla bych ráda, kdyby se zmonitorovalo „hladění nevěsty – pantlení“ jak se to
správně dělá pro nevěstu, ale je to specifické pro každou dědinu. Pantlení je na ústupu a chtěla
bych zjistit jaký je správný postup, aby se to udrželo a zachovalo pro další generace. A dále
bychom mohli zajistit výšivku, šití, např. i šití stinků. Bylo by fajn zmapovat lidi, aby se to dalo
do povědomí a zachovalo. Bylo by dobré, kdyby se i natočily a zarchivovaly postupy pro další
generace.“
Děkuji Vám za rozhovor. -mpo-

Projekty mikroregionu
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Centrum společných služeb zajišťuje pro členské obce DSO Mikroregion Horňácko poradenství v oblasti
dotací, které zahrnuje:
-

dotační monitoring (informování starostů o připravovaných i aktuálních dotačních výzvách
včetně všech důležitých informací a lhůt pro podání žádosti)
podání žádostí o dotace (metodické vedení a spolupráce při zpracování žádosti, shromáždění
povinných příloh, elektronické a písemné podání žádostí)
vyúčtování dotací (spolupráce při zpracování vyúčtování, metodické vedení a shromáždění
příloh, odesílání vyúčtování dotací)







z Jihomoravského kraje – žádosti o dotace z podprogramu Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje 2017 – obec Nová Lhota, Suchov, Javorník, Hrubá Vrbka, Kuželov, Louka,
DSO – jedná se např. o dotace na knihovny, opravy chodníků, akce v základních školách a
multifunkčních zařízeních
z Jihomoravského kraje – žádosti o dotace na hasiče – obec Hrubá Vrbka, Suchov
z Ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova 2017 – dotace na
kapličky, kříže a boží muka – obec Nová Lhota, Suchov, Lipov, Kuželov
z Ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova 2017 – dotace na místa
pasivního odpočinku – Nová Lhota, Suchov, Kuželov (pódium)
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Centrum společných služeb Horňácko se podílelo na zpracování nebo poradenství na následujících
žádostech o dotace:







z Ministerstva pro místní rozvoj - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech pro
rok 2017 – dotace na odpočinkovou multifunkční zónu – obec Suchov
z Ministerstva zemědělství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – dotace na
kapličky, kříže – obec Nová Lhota, Suchov, Kuželov, Louka (márnice), Javorník (márnice)
z Ministerstva školství – šablony pro zjednodušené vykazování – dotace na materiálové a
personální vybavení – obec Nová Lhota, Lipov
„Klimagrün“ – dotace na zelené pásy pro obce Horňácka – přeshraniční spolupráce Rakousko
– Česká republika
„Cyklotrasa Modrá“ – dotace z programu přeshraniční spolupráce Slovensko – Rakousko –
cyklotrasa na napojení k páteřní cyklotrase č.46 ze Slovenska

Celkem bylo prostřednictvím CSS požádáno za 8 měsíců o 31 dotací, z toho 16 na Jihomoravský kraj,
na ministerstva 13 a z fondů EU o 2 dotace.
Využíváním jeho dotačního poradenství vznikla úspora ve výši 321 760 Kč, které by obce musely vydat,
pokud by se s každou žádostí o dotaci obrátili s poradenstvím na soukromou firmu.
MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU
V červenci 2016 přijalo DSO Mikroregion Horňácko historicky první zaměstnance, kteří se podílejí na
projektech mikroregionu a pomáhají starostům s administrativní podporou. Kromě oblasti dotací je to
i marketing cestovního ruchu. V tomto směru uskutečnilo CSS již několik projektů pro zviditelnění
mikroregionu Horňácko a jejich činnosti. DSO Mikroregion Horňácko se v rámci propagace zúčastnilo
pod hlavičkou Jihomoravského kraje veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se prezentovalo
vydanými propagačními materiály a plánovanými akcemi. Dalšími marketingovými projekty, které CSS
realizuje, připravuje nebo se na nich nějakým způsobem podílí jsou:
velikonoční jarmark areálu Hotelu Háj s folklorním programem
modernizace loga Horňácko
výroba banneru na propagaci Horňácka
fotografická soutěž s výstavou
výroba kalendářů
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