
ZPRAVODAJ

Všem obyvatelům a zájemcům o dění v Mikroregionu Hustopečsko,

se tímto dostává do rukou další číslo zpravodaje, který si klade za cíl seznámit Vás s aktivitami, které  

během uplynulého půl roku realizovalo Centrum společných služeb a Mikroregion Hustopečsko.

Nejdříve ke všem projektům, které byly finančně podpořeny a budou realizovány v 

letošním roce. Přinést by měly výstupy obcím, které se rozhodly do projektů zapojit.  

Některé  projekty  jsou  dlouhodobé  a  své  přínosy  přinášejí  průběžně.  Centrum 

společných  služeb  ale  nepomáhá  pouze  s  projektovou  oblastí. 

Problémů,  které  CSS  aktuálně  pro  obce  řeší,  je  neustále  velká 

spousta. Přesto mnohdy i bez našeho přičinění jsou obce a občané 

našeho regionu skvělí. Dokazuje to mimo jiné úspěch Morkůvek v soutěži Vesnice roku 2019.

Radka Raflová, tajemnice Mikroregionu Hustopečsko

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693  01 Hustopeče, kontakt: manažer RNDr. Leoš Vejpustek,  
manazer@hustopecsko.net, 725 935 553, specialista Mgr. Radka Raflová, tajemnik@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net, kontakty na veřejné služby v sekci PROJEKT CSS.
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AKTIVITY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Pracovníci  CSS  se  snaží  členským  obcím  mikroregionu  neustále  poskytovat  své  služby  ve  formě 

porady a pomoci  v problematice ochrany osobních údajů -  GDPR, výběrových řízení,  ale  i  jiných 

záležitostech souvisejících se správným výkonem státní správy a bezchybným a přívětivým výkonem 

přenesené působnosti. 

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693  01 Hustopeče, kontakt: manažer RNDr. Leoš Vejpustek,  
manazer@hustopecsko.net, 725 935 553, specialista Mgr. Radka Raflová, tajemnik@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net, kontakty na veřejné služby v sekci PROJEKT CSS.

http://www.hustopecsko.net/


Fotoprojekt a mobiliář – dotace z JMK

Mikroregion 

Hustopečsko  v 

roce  2019  získal 

dotaci  z 

Jihomoravského 

kraje  pro  některé  své  obce  na  pořízení 

kvalitních  propagačních  fotografií  (včetně 

záběrů z dronu) a na dřevěné stánky. 

Celkem  se  z  29  obcí  zapojilo  do  tohoto 

projektu 16 obcí. Realizace započala výběrem 

vhodného fotografa  na základě předložených 

cenových  nabídek.  Nejvýhodněji  nabídla 

pořídit fotografie v požadované kvalitě, včetně 

záběrů z dronu, firma HOJA partner, kterou 

vede paní Dagmar Sedláčková. 

Na první výstupy z tohoto projektu se můžete 

podívat  právě  v  našem  zpravodaji.  Projekt 

bude finalizován do konce roku 2019.

 

 

Soustava rybníků v Borkovanech
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Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj. 

MAP II.  - pokračování realizace

Mikroregion  Hustopečsko  je  realizátorem 
projektu  Místní  akční  plán  ve  vzdělávání, 
zkráceně MAP II, jehož cílem je prostřednictvím 
společných  aktivit  zlepšit  kvalitu  vzdělávání  v 
území.

Všechny zapojené školy z území například měly 
možnost získat finance na realizaci konkrétních 
projektů.  Stačilo  podat  žádost  v  rámci  jedné  z 
výzev:  Z  malotřídky  do  velké  školy,  Podpora 

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693  01 Hustopeče, kontakt: manažer RNDr. Leoš Vejpustek,  
manazer@hustopecsko.net, 725 935 553, specialista Mgr. Radka Raflová, tajemnik@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net, kontakty na veřejné služby v sekci PROJEKT CSS.
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aktivit spolupráce, Přiveďme rodiče za dětmi do 
škol. 

Celkem bylo takto podpořeno 21 projektů škol za 
téměř 300 tis. Kč. Dotaci 10 tis. Kč na zajištění 
realizace a další 4250 Kč na mzdové prostředky 
kantora  získal  například  projekt  Lavičkování 
dětské  skupiny  Peřinka  z  Morkůvek,  Den  se 
včelami  a  hmyzími  kamarády  ZŠ  Šitbořice, 
Vystoupení  ke  Dni  matek  ZŠ  MŠ  Diváky  i 
Nikolčice,  několik  projektů  spojených  s 
vánočním i velikonočním tvořením ve školách v 
Boleradicích,  Bořeticích,  Uherčicích  a  mnoho 
dalších.

Další  výzvy pro školy se chystají  už na podzim 
roku  2019.  Více  informací  na 
www.maphustopecsko.cz

MORKŮVKY VESNICÍ ROKU JMK 2019

Z  osmnácti  obcí  Jihomoravského  kraje  vybrala 
porota finalistu soutěže Vesnice roku 2019 – jsou 
jím Morkůvky na Hustopečsku.  Nejvíce  zaujala 
aktivita místních obyvatel, aktivní spolkový život, 
otevřenost a přívětivost.

Brigita Petrášová se věnuje obecním záležitostem 
na postu starostky už osmým rokem a na chodu a 
fungování  vesnice  je  to  znát.  Podnítila  nebo 
zrealizovala celou řadu projektů, například vznik 
a provoz dětské skupiny Peřinka, opravu zvonice 
a  kulturního  domu,  výstavbu  sběrného  dvora, 
dětské  a  workoutové  hřiště,  nového  objektu 
občerstvení  u  hřiště,  zavedení  bezdrátového 
rozhlasu  v  rámci  protipovodňových  opatření, 
rekonstrukci  veřejného  osvětlení  s  LED 
technologií,  modernizaci  knihovny  nebo 
prodejny smíšeného zboží...  Připravují výstavbu 
rybníka,  opravu  tělocvičny,  rozšíření  kapacity 
kulturního domu, opravu hřbitovní zdi, naučnou 
stezku  o  místním  malíři,  revitalizaci  staré 
třešňové aleje.

Teď čeká Morkůvky boj o celorepublikové finále 
soutěže.  Podle  starostky  se  však  nijak  zvlášť 
nepřipravují  a  jejich  představení  se  ponese  ve 
stejném  duchu:  přirozená  pospolitost  lidí, 
vzájemné  mezigenerační  vztahy  a  spolupráce, 
důraz na tradici a historii. O vítězi se rozhodne v 
polovině září. Svůj hlas může poslat i veřejnost 
prostřednictvím www.vesniceroku.cz

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693  01 Hustopeče, kontakt: manažer RNDr. Leoš Vejpustek,  
manazer@hustopecsko.net, 725 935 553, specialista Mgr. Radka Raflová, tajemnik@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net, kontakty na veřejné služby v sekci PROJEKT CSS.
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AKCE V REGIONU

ZÁŘÍ 2019

Horní Bojanovice

7. 9. Hornobojanovické vinobraní

Hustopeče

1. - 23. 9. 100  let  české  a  slovenské  filatelie  – 
výstava známek v 1. patře kina od 14:00 do 19:00

6. 9. Ovčí bál – v ovčárně za rybníkem od 19:00

22. 9. Oslavy 25.  výročí  posvěcení  kostela – od 9:30 
v Kostele sv. Václava a sv. Anežky České

Klobouky

28. 9. Svatováclavský jarmark

Kobylí

21. 9. Burčáková  zábava  –  od  20:00  v Sokolovně. 
Hraje skupina JAMA

Krumvíř

14. 9. Burčáková zábava

Morkůvky

21. 9. Morkůvská Heloudýně – 15. ročník, Na Pláckách 
u kulturního domu od 14:00, soutěže, ochutnávky, malý 
řemeslný jarmark, vystoupení skupiny historického 
šermu, občerstvení, doprovodný program. Večer (19:00 
– 22:00) vystoupí místní skupina Kožuch – Kabát 
revival 
28. 9. Chilli  For  People  –  tradiční  festival  pálivých 
papriček a pokrmů z nich. Soutěže,  stánky s produkty, 
občerstvení.  Pořádá  kolektiv  Chilli  For  People  na 
Pláckách u kulturního domu.

Němčičky

21. 9. Mezi  vinohrady –  cyklomaraton  atraktivním 
prostředím okolí Němčiček. Start v 10:00, registrace od 
8:00. Propozice a přihlášky na  www.sportnemcicky.cz. 
Odpolední a podvečerní afterparty se seletem a vínem.

Nikolčice

7. 9. Fotbalové  utkání  1.  FKD  Nikolčice  proti 
internacionálům ČR – od 15:30 do 17:00

Pouzdřany

20. – 22. 9. Tradiční Svatováclavské hody – pátek od 
17:00 stavění máje, v 19:00 průvod ke starostovi, 20:00 
diskotéka. Sobota – dopoledne zvaní po obci, 20:00 
zábava. Neděle – odpolední zábava. Hraje dechová 
hudba Horenka, krojovaní vstup zdarma.
Starovice
14. 9. Starovické vinobraní – od 14:00 mezi sklepy
Strachotín
21. 9. Za burčákem do Strachotína - procházka Sklepní 
ulicí s ochutnávkou burčáků a vín 10:00 – 18:00

Šakvice

28. 9. Šakvické ďůrkobraní – otevřené sklepy od 12:00 
do 19:00, zahájení před sokolovnou

28. 9. Burčáková zábava – od 20:00 v sokolovně, hraje 
skupina Kulomet

Velké Pavlovice
7. 9. Putování za burčákem po Modrých Horách – 

putování mezi vinohrady a sklepy na kole nebo 
pěšky. Zakončení ve Vrbici na Zarážení hory. Start 
v 9:00 u rozhledny Slunečná, startovací balíček 
180,- Kč

13. – 14. 9. Velkopavlovické vinobraní – v pátek 17:30 
– 24:00 vystoupí I.V.M., Hrdza a Kožuch. 
V sobotu 11:00 – 24:00 Čiperkové, FS Floriánek a 
CM Palička, DH Sokolka, DFS Sadováček, CM 
Lašár a hosté. Od 16:00 hodin scénka Zarážení 
hory v podání Hanáckoslováckého krúžku, chasy a 
Presúzního sboru. Večer: Presúzní sbor, FS 
Břeclavan, Graf. 14:30 – 16:00 krojový průvod 
městem. Vstupné pátek 150,- Kč, sobota 200,- Kč, 
dvoudenní 300,- Kč. Děti do 160 cm zdarma.

Změna programů vyhrazená.

Aktuální informace hledejte na www.hustopecsko.net

nebo na facebooku

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693  01 Hustopeče, kontakt: manažer RNDr. Leoš Vejpustek,  
manazer@hustopecsko.net, 725 935 553, specialista Mgr. Radka Raflová, tajemnik@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net, kontakty na veřejné služby v sekci PROJEKT CSS.
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