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V Lanžhotě dne 21.1.2014

Přehled aktivit a činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava za rok 2012 a 2013
Realizace projektu „Po stopách prapředků“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. –
Realizace projektů spolupráce a je postaven na spolupráci MAS Dolní Morava o.s. a MAS Živé
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, o.s. Projekt spolupráce je zaměřen na zvyšování povědomí o
hmotném i nehmotném kulturním dědictví venkova.
Ve spolupráci s Malovaným krajem o.s., byly v první fázi zmapovány a sesbírány podklady a
data hmotného i nehmotného kulturně-historického dědictví v oblasti prehistorického dědictví
a archeologie. Na základě mapování a workshopů vznikla databáze a podkladové materiály
pro přípravu propagačních materiálů a přípravu kulturních a vzdělávacích akcí.
Souběžně s mapováním a workshopy byly postupně realizovány kulturně-vzdělávací akce pro
základní školy a veřejnost.
20.4.2012, Vedrovice, řemeslná a výtvarná dílna „Po stopách prvních zemědělců“
18.5.2012, Rozhledna „Na Podluží“, řemeslná a výtvarná dílna „Život na dolním toku Moravy“
11.10.2012, KD Josefov, Plánovací workshop – Po stopách prapředků
16.11.2012, Moravský Krumlov, Plánovací workshop – Krumlovsko – Jevišovicko
11.-12.4.2013, Josefov, Mikulčice, Pohansko, Dvoudenní seminář s exkurzí
16.-17.5.2013, Moravský Krumlov, Dvoudenní seminář s exkurzí
24.5.2013, Mikulčice, Závěrečný happening projektu na straně MAS Dolní Morava
V rámci investiční fáze projektu byla vybudována malá expozice v kostelní věži v Lanžhotě a 3
naučné stezky na území MAS Živé pomezí. V každé z těchto expozic je věnována pozornost
hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví.
Úkol

výsledky a výstupy spolupráce

Společná studie
a databáze
prehistorických
lokalit

Zmapování prehistorických lokalit na území obcí MAS
Dolní Morava.
- historický průzkum k zajištění potřebných podkladů
- terénní šetření, mapování a fotodokumentace
lokalit

Metoda /
dopady

realizac
e

Přípravná setkání –
s využitím
komunitních
technik

03/12 –
11/12

Zlepšení
zpřístupnění
objektů

03/12 –
07/13

Vytvoření databáze o jednotlivých prehistorických
lokalitách KMAS
Vytvoření
muzejní
expozice a
vyhlídkového
místa

Stavební úpravy při opravě věže římskokatolického
kostela v Lanžhotě. Výměna elektroinstalace,
osvětlení, výmalba, drobné opravy.
Nákup zařízení a tvorba muzejní expozice (pořízení
výstavních vitrín)
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Společenské
aktivity

Workshop plánovací zaměřený na využití a
zmapování prehistorických lokalit na území MAS
Dolní Morava

04/12 –
05/13

Workshop výměnný v PMAS, 2 dny - 20 účastníků
KMAS + 20 PMAS výjezd do sousední MAS. Exkurze
po prehistorických lokalitách. Společné nacházení
potenciálu území sousední MAS a vzájemné
předávání zkušeností.
Řemeslná dílnička pro děti základních škol na území
KMAS - 20 dětí z KMAS + 20 dětí PMAS
Happening, ukončení a představení výsledků
projektu KMAS
Nákup vybavení

Nákup velkokapacitního stanu pro pořádání
společenských a kulturních akcí. Využití bude
především pro akce pořádané MAS Dolní Morava
(Společné akce, workshopy s dětmi)

Nákup a komunitní
využití

10/12 –
06/13

Tisk brožur a
publikací

Příprava a tisk brožury o jednotlivých prehistorických
lokalitách KMAS.

služby, publikační
činnost

01/13 –
05/13

Příprava a tisk brožury věnované projektu
spolupráce, společně s PMAS

Předpokládané výdaje projektu za MAS Dolní Morava:
Dotace z PRV ČR (90%):
Vlastní spolufinancování:

1.492.600,- Kč
1.343.340,- Kč
149.260,- Kč

Realizace projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“
Místní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Regionem Podluží a Mikroregionem
Hodonínsko organizovala na podzim roku 2013 pro zástupce veřejnosti, samosprávy,
podnikatel a neziskového sektoru společné diskusní kulaté stoly, které se uskutečnily v
jednotlivých obcích v územní působnosti MAS Dolní Morava.
8.10.2013
10.10.2013
15.10.2013
17.10.2013
22.10.2013
29.10.2013
1.11.2013
5.11.2013
7.11.2013
12.11.2013
14.11.2013
18.11.2013
21.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
2.12.2013
3.12.2013
4.12.2013
11.12.2013
18.12.2013

Lužice 17:00
Dolní Bojanovice
Hrušky
17:00
Dubňany
17:00
Josefov
17:00
Ladná 17:00
Lanžhot
17:00
Mikulčice
17:00
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
Mutěnice
17:00
Nový Poddvorov
Kostice
17:00
Starý Poddvorov
Čejkovice
17:00
Prušánky
17:00
Tvrdonice
17:00
Týnec 17:00
Čejč, Terezín 17:00
Rohatec
17:00

prostor Tabačárny
17:00 zasedací místnost OÚ
salonek Kulturně společenského centra
Sportovní centrum Želva
sál Kulturního domu
prostory Základní školy
zasedací místnost Městského úřadu
sál Kulturního domu
17:00 zasedací místnost úřadu Městyse
17:00 sál Kulturního domu
penzion San Marco - Pod Búdama (ul. Vinařská)
17:00 sál Kulturního domu
sál Bytového domu pro seniory
17:00 sál Kulturního domu
zasedací místnost OÚ
sál Kulturního domu
sál Kulturního domu
sál Kulturního domu
sál restaurace Formanka
zasedací místnost OÚ
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Organizace těchto kulatých stolů bylo první aktivitou uskutečněnou v rámci realizace projektu
"Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" podpořeného z Programu
rozvoje venkova, opatření III.4.1.
Kromě předání základních informací, týkajících se nového programovacího období 2014-2020
bylo důležitým cílem těchto setkání získání nových aktivních osob, kteří mají chuť se zapojit do
práce při vytváření společné strategii a to jak prostřednictvím Pracovní skupiny příslušné obce,
tak prostřednictvím pracovní skupiny napříč územím MAS Dolní Morava.
Projekt bude nadále pokračovat až do června 2014. V rámci tohoto období bude zpracována
analytická část strategie.
Partnerství v projektu „AbioNet - Platforma pro spolupráci v oblasti formování
krajiny“
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2.4 Partnerství a sítě
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Místní akční
skupina Dolní Morava, o.s., CREA Hydro&Energy, o.s., Czech River Restoration Centre,
občanské sdružení
Cílem projektu je vytvoření funkční sítě pracovišť zabývající se problematikou neživé přírody a
formování krajiny z různých pohledů a přesun od parciální spolupráce k vytvoření
širokospektrálního týmu. Vytvořená síť je schopna práce s cílovou skupinou projektu v
nosných tématech - geologie, pedologie, geomorfologie, revitalizace toků a přírodě blízkých
protipovodňových opatření. Rovněž není zanedbávána významná funkce člověka na formování
krajiny a to v chápání historických i současných událostí.
Zapojení MAS Dolní Morava:
Partner projektu se podílí na realizaci KA 2, kdy se jeho specialisté účastní komplexních
exkurzí ve snaze předat cílové skupině maximální množství dovedností a zkušeností formou
řízených diskuzí na vybraných lokalitách. Cílem je propojit parciální pohledy ze strany cílové
skupiny a partnera. Partner se dále účastní KA 3, kdy členové CS realizují mentoring v
organizacích začleněných do MAS Dolní Morava. V rámci KA 4 realizuje partner workshop s
tématem zaměřeným na oblast neživé přírody v regionu Dolní Moravy. Zapojení partnera
poskytne cílové skupině projektu jedinečný pohled do praktického fungování místních akčních
skupin v českém prostředí.
Ostatní akce a aktivity 2012 a 2013
30.-31.3.2012

Hodonínská zahrada - Jaro 2012

10.-13.8.2012

Svatovavřinecké slavnosti, Hodonín - ochutnávka vín od vinařů z území

31.8.2012

Vína Dolní Moravy na Zemi živitelce 2012 – ochutnávka vín

11.11.2012

III. Svatomartinská vína Dolní Moravy 2012

6.9.2012

Konference EURORURAL v MAS Dolní Morava

13.-16.12.2012

MAS Dolní Morava na Vánočním jarmarku v Hodoníně

9.-11.8.2013

Svatovavřinecké slavnosti, Hodonín - ochutnávka vín od vinařů z území

30.8.2013

Vína Dolní Moravy na Zemi živitelce 2013 – ochutnávka vín

11.11.2013

IV. Svatomartinské slavnosti Dolní Moravy 2013

Zpracoval:

Ing. Josef Smetana, předseda sdružení
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