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Vážení čtenáři,

Vánoce i Nový rok máme za sebou, před námi jsou stovky zdánlivě všedních dnů roku 2009. V mnohém 
záleží jen a jen na nás, čím tyto dny naplníme a jakou jim dáme podobu. Bylo by dobré, kdybychom si 
do těchto dnů odnesli alespoň „odstín” onoho duchovního poselství, kterým mnozí lidé - zejména tady 
na Slovácku - žijí a které jsme mohli v podobě různých vánočních programů vypozorovat snad v každé 
vesnici Slovácka. 
Nemusíte se mnou souhlasit, ale jsem přesvědčený, že člověku nestačí k životu pouhé tři dny, kdy si 
toto poselství připomíná. Nebylo by vůbec špatné, kdybychom si ho ještě „natáhli” do co nejvíce dnů 
všedních. 
Ono poselství  „prosvítá” také naším časopisem, v různých článcích, rozhovorech či portrétech zajímavých 
lidí. Jsem přesvědčený, že každý časopis, který by chtěl mapovat život v jakékoliv části Slovácka, musel 
by vycházet právě z něj. Vždyť mnohdy právě z něho pramení ona velká a pestrá aktivita obrovského 
množství lidí v našem regionu, v něm se odráží podstata „srdce” Slovácka. A pokud si někdo myslí, že 
Slovácko si může zachovat svou vlastní identitu a stále ještě nevšední hodnotu bez tohoto duchovního 
poselství, mýlí se. 
I s novým názvem se budeme nadále snažit o časopis, který si bude všímat (kromě jiného) právě této iden-
tity a hodnoty našeho rodného kraje. Jelikož je vydavatelem časopisu Mikroregion Ostrožsko a Horňácko, 
půjde především o informace z těchto částí Slovácka, které se nacházejí v okolí poutního místa sv. An-
tonínek, rádi se ale podíváme i jinam. Důležité ale je, abyste se především vy zajímali o to, co se děje ve 
vesnicích ve vašem okolí, co se děje v našich mikroregionech u moravsko-slovenských hranic.
Omlouvám se, že mnohé z toho, co jste připravili na poslední měsíc loňského roku, na stránkách nenajdete. 
Bylo toho obrovské množství! Je úžasné, kolik akcí se uskutečnilo, kolik lidí se na jejich přípravě podílelo 
a kolik lidí přilákaly. Vážení, smekáme před Vámi!  A děkujeme za Vaši čtenářskou přízeň!                        
                                                                                                  
                                                                                                   Všechno dobré v roce 2009 přeje Radek Bartoníček

                                                                                                     FOTO: Dušan Dufka
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Reportáž ze Slovenska

Lázeňská pěší zóna je v Trenčianských Teplicích docela dlou-
há. Toto je pohled na její část, jde o moderní zónu s řadou míst 
na zastavení.                             FOTO: RB
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Dění v mikroregionu



6

Fotozprávy
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TÉMA MĚSÍCE
Fotozprávy

Text a foto: RB, ZL
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Dobročinnost
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Dobročinnost
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Duchovní život
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Reportáž
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Inzerce

Tady mohl být váš inzerát
Náš časopis vychází pravidelně už přes rok 
Náš časopis je mezi čtenáři stále oblíbenější
Našemu časopisu čtenáři přibývají
Náš časopis čtou doma celé rodiny

Náš časopis čtenáři  nevyhazují
Náš časopis čtenáři netrpělivě očekávají
V našem časopise se nemusíte za svou reklamu stydět
V našem časopise není inzerce drahá

Dejte u nás o sobě vědět - získejte další zákazníky

Volejte nás kdykoliv na 602 433 970
nebo 731 166 831, mailujte na tic@ostrozsko.cz
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Mládež
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Tradice dnes
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Tradice dnes
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Vystoupení dětí z Kameňáčku.                       FOTO: RB
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REGIONY - AKCE
Portrét

Seniorské předávání dárků v Hluku.                             FOTO: RB
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Reportáž
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Literatura
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Mládež
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Tradice dnes
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Tradice dnes
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Fotostřípky
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Reportáž
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Kultura

FOTO: Zuzana Lipárová
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Monika Ivanová pomáhala s or-
ganizací hodů.

Starosta Josef Vavřík obnovo-
vání tradic v obci podporuje.

Dva stárci, zrovna čtou hodové 
právo.

Tradice dnes
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Dění v okresním městě
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 Členové Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko. 

Zpravodaj Místní akční skupiny 

Horňácko a Ostrožsko

V Blatnici otevřen německý závod

     Portrét starosty Boršic

                Filipov - místo pro lyžaře 

                       Velká: velké proměny

inzerce
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 Členové Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko. 

Zpravodaj Místní akční skupiny 

Horňácko a Ostrožsko

V Blatnici otevřen německý závod

     Portrét starosty Boršic

                Filipov - místo pro lyžaře 

                       Velká: velké proměny

Leden-Únor 2009



36 www.leader.ostrozsko.cz

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA (EAFRD)

Zpravodaj Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko

Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se 
Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem 
„Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“ vyhlašuje 
2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na projekty z Progra-
mu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osa IV. Lea-
der, opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie.

1. Identifikace MAS

MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
www.leader.ostrozsko.cz
IČO: 270 16 005

2. Název strategického plánu Leader
Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

3. Termín příjmu žádostí, místo podání a způsob podání

Datum vyhlášení výzvy: 2. 03. 2009 
Žádosti budou přijímány od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 
15:00, poslední den výzvy do 12:00.
Datum ukončení příjmů žádostí: 10. 04. 2009, 12:00 hod.

Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce 
nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti, plná moc 
musí být úředně ověřená) žádost (nepodepsanou) v Informač-
ním centru Přízámčí, Zámecká 24, Uherský Ostroh po před-
chozí domluvě na telefonu 725 762 720.
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automa-
ticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě 
rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.
V případě osobního doručení žádosti vystaví žadateli zaměst-
nanec MAS potvrzení o přijetí žádosti.
Žádosti a přílohy žádosti se předkládají ve 2 pare, z nichž kaž-
dé musí splňovat podmínky uvedené v příslušné Fichi. Žádost 
o dotaci se podává také v elektronické podobě. Formulář žá-
dosti a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je možné 
stáhnout z webových stránek www.leader.ostrozsko.cz.

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci 
jedné Fiche pouze jedinou žádost o dotaci.

Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než po-
lovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podo-
patření.

Výzva č. 2/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci 
z programu Leader

4. Číslo a název Fiche a podporované aktivity

Fiche: 1. Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

Podporované aktivity:
1.  Přestavba budovy či její části na malokapacitní ubytovací 

a stravovací zařízení, včetně souvisejících aktivit (nákup 
vybavení, výstavba příjezdové cesty, výsadba doprovodné 
zeleně). 

2.  Nová výstavba malokapacitního ubytovacího a stravova-
cího zařízení včetně souvisejících aktivit (nákup vybavení, 
výstavba příjezdové cesty, výsadba doprovodné zeleně). 

3.  Rekonstrukce a modernizace objektů pro zřízení půjčoven 
sportovních potřeb a ploch pro sportovní vyžití

4.  Přestavba nevyužitých objektů pro zřízení půjčoven spor-
tovních potřeb a plocha pro sportovní vyžití

5.  Nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních 
potřeb a ploch pro sportovní vyžití

Fiche: 2. Zlepšení dopravní a technické infrastruktury 
a vzhledu obcí

Podporované aktivity:
1.  Obnova místních komunikací III. a IV. třídy, doprovodné sil-

niční vegetace a dalších součástí a příslušenství 
2.  Nová výstavba místních komunikací III. a IV. třídy, dopro-

vodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství 
3.  Obnova veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení 

a venkovní mobiliáře
4.  Obnova nebo nová výstavba čekáren na zastávkách veřej-

né hromadné dopravy
5.  Úprava parků včetně nákupu techniky pro údržbu zeleně 

(vyjma ručního nářadí)
6.  Výstavba či obnova zpevněných ploch - přístupových ko-

munikací, chodníků, parkovišť a ploch pro komunální od-
pad

5. Definice žadatele

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

1. Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická oso-
ba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpi-
sů.
2. Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud čin-
nost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti 
podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
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Zpravodaj Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko

Fiche: 2. Zlepšení dopravní a technické infrastruktury 
a vzhledu obcí

1.  Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

2.  Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
(občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně pro-
spěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fon-
dech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

4.  Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následu-
jících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

5.  Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svo-
bodě náboženského vyznání a postavení církví a nábožen-
ských společností a o změně některých zákonů (zákon 
o církvích a náboženských společnostech.

6. Kriteria přijatelnosti

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

1.  Projekt je realizován na území působnosti MAS, vymeze-
ného obcemi Ostrožsko - Uherský Ostroh, Ostrožská Nová 
Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, Blatnice pod Svatým Antonín-
kem, Blatnička , Boršice u Blatnice. Horňácko – Velká nad 
Veličkou, Lipov, Louka, Suchov, Nová Lhota, Javorník, Ku-
želov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka. 

2.  Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche. 
3.  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou 

v příslušné Fichi. 
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 
5.  Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací za-

řízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako 
součást ubytovacího zařízení a musí být společně s ubyto-
vací kapacitou předmětem jednoho projektu.

6.  Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít 
maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu 
na účel. V případě kempů se maximální ubytovací kapaci-
ta vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, sru-
bech). 

Fiche: 2. Zlepšení dopravní a technické infrastruktury 
a vzhledu obcí

1.  Projekt je realizován na území působnosti MAS, vymeze-
ného obcemi Ostrožsko - Uherský Ostroh, Ostrožská Nová 
Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, Blatnice pod Svatým Antonín-

kem, Blatnička , Boršice u Blatnice. Horňácko – Velká nad 
Veličkou, Lipov, Louka, Suchov, Nová Lhota, Javorník, Ku-
želov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka. 

2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche. 
3.  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanove-

nou v příslušné Fichi. 
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 
5.  Projekty týkající se výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV 

budou podpořeny pouze mimo území vyžadující zvláštní 
ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lo-
kality soustavy Natura 2000) a mimo povodí vodního díla 
Nové Mlýny; uvedená území náleží do oblasti dotací po-
skytovaných z Operačního programu Životní prostředí.

6.  Projekt  musí být realizován ve veřejném zájmu a nezvý-
hodňovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovate-
le, nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním 
určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na 
obchod mezi členskými státy EU. 

7. Doba a místo realizace projektu

Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby regis-
trace projektů na RO SZIF. Předpokládaný termín registrace 
je červen 2009.
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu 
Dohody. Nejzazším termínem pro předložení Žádosti o propla-
cení výdajů na MAS a následně na SZIF je termín stanovený 
v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o pro-
placení výdajů ke kontrole na MAS 21 dní před termínem ode-
vzdání na SZIF.
Vymezení území realizace – projekty mohou být realizovány 
pouze na území obcí MAS Horňácko a Ostrožsko. Ostrožsko 
- Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, 
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička , Boršice u Blat-
nice. Horňácko – Velká nad Veličkou, Lipov, Louka, Suchov, 
Nová Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka. 

8. Finanční zdroje

Fiche: 1.  Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

Uznatelné náklady a výše dotace
Struktura financování dle typu podniku – v procentech
Typ podniku Max. výše dotace (%) Soukromé zdroje (%)
Malé podniky 60 40
Střední podniky 50 50

Způsobilé výdaje jsou specifokovány ve Fichi 1.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
jsou 2 000 000 Kč.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
jsou 50 000 Kč.
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Fiche: 2.  Zlepšení dopravní a technické infrastruktury 
a vzhledu obcí

Uznatelné náklady a výše dotace
Struktura financování dle typu projektu – v procentech 
Typ projektu Max. výše dotace (%) Soukromé zdroje (%)
Neziskový projekt 90 10

Způsobilé výdaje jsou specifikovány ve Fichi 2. 
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
jsou 2 000 000 Kč.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
jsou 50 000 Kč

9. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Postup zpracování žádosti, její hodnocení a schválení, poža-
davky na žadatele a na realizaci projektu, náležitosti žádosti 
a jednotlivých příloh je stanoven v dokumentu  Fiche opatře-
ní a v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro posky-
tování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 č.j. 37199/2007 
– 10000.  
Veškeré podmínky, které musí příjemce dotace splnit, jsou sta-
noveny  v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 č.j. 37199/2007 
– 10000.

10. Kontakt pro další informace

Podrobné informace (formulář žádosti, závaznou osnovu pro-
jektu, instruktážní list k vyplňování žádosti, Fichi, povinné pří-
lohy, koncepční dokumentace) o poskytování dotace v rámci 
realizace Strategického plánu Leader MAS Horňácko a Os-
trožsko jsou uvedeny spolu s touto výzvou na internetových 
stránkách www.leader.ostrozko.cz. Pravidla Programu roz-

voje venkova ČR 2007 -2013 jsou uvedena na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz a Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz. 

Kontaktní adresa: MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
 Zámecká 24
 687 24 Uherský Ostroh
 Budova Informačního centra Přízámčí Uh. Ostroh

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Válková, tel. 725 762 720. 
Kontaktní e-mail : mas@ostrozsko.cz 

Informační seminář pro žadatele se uskuteční 17.03.2009 
v Uh. Ostrohu. Místo konání bude upřesněno na webových 
stránkách MAS.
 
11. Administrativní postup příjmu, hodnocení a výbě-
ru projektů

MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o do-
taci na základě kontrolního listu. Neúplná Žádost o dotaci (ne-
obsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata místní akč-
ní skupinou a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích 
důvodech písemně informován. 
Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště MAS Hor-
ňácko a Ostrožsko administrativní kontrolou úplnosti v souladu 
se Strategickým plánem MAS. V případě neúplnosti Žádosti 
vyzve MAS žadatele k doplnění Žádosti. Lhůta pro odstranění 
formálních nedostatků činí 5 pracovních dnů ode dne doru-
čení. 
Následně jsou projekty postoupeny výběrové komisi MAS Hor-
ňácko a Ostrožsko ke konečnému výběru. Podrobný postup 
a kritéria hodnocení viz Fiche 1, Fiche 2 (www.leader.ostro-
zsko.cz). 
Žádosti a projekty budou poté předkládány příslušnému RO 
SZIF k další administrativní kontrole a následnému hodnocení 
přijatelnosti z hlediska SZIF. 

Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v rámci reali-
zace SPL Leader s názvem „ Návrat ke kořenům lidové kultury 
služeb a řemesel „ a v  souladu s pravidly Folklorního fondu 
MAS Horňácko a Ostrožsko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání 
žádostí o finanční příspěvek na oblast folklórních a kulturních 
aktivit, především „ na záchranu lidového tance Verbuňk“ .

1. Identifikace MAS

MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
Zámecká 24

Výzva č. 1/2009  k předkládání projektů
do Folklórního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko

687 24 Uherský Ostroh
www.leader.ostrozsko.cz
IČO: 270 16 005

2. Termín příjmu žádostí o příspěvek, místo podání 
a způsob podání

Datum vyhlášení výzvy: 01. 03. 2009
Datum ukončení příjmů žádostí: 20. 03. 2009

Žádosti o finanční příspěvek zasílejte doporučenou poš-
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tou na adresu MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s., Zámecká 
24, 687 24 Uherský Ostroh, informace obdržíte na tel. čís-
lech       572 503 961, 725 762 720 nebo na e-mailové adrese: 
mas@ostrozsko.cz.

Žádost (projekt) a povinné přílohy se předkládají ve třech vy-
hotoveních (1 originál + 2 x kopie). Formulář žádosti o finanční 
příspěvek je možné stáhnout z webových stránek www.lea-
der.ostrozsko.cz. 

3. Definice příjemce

1.  Neziskové organizace, příspěvkové organizace, občanská, 
případně jiná sdružení, fyzické osoby, působící na území 
MAS Horňácko a Ostrožsko.

2.  Vymezené území působnosti: Ostrožsko - Uherský Ostroh, 
Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, Blatnice pod 
Svatým Antonínkem, Blatnička , Boršice u Blatnice. Hor-
ňácko – Velká nad Veličkou, Lipov, Louka, Suchov, Nová 
Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka. 

4. Kriteria přijatelnosti 

1.  Žádost o finanční příspěvek může předložit pouze ten sub-
jekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projek-
tu.

2.  Prohlášení (je součástí projektu) a tom, zda jsou požadová-
ny nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů 
a v jaké hodnotě (musí být vyplněno i v případě, že nebu-
dete mít žádnou spoluúčast).

3.  Podpora není určena na proplacení nákladů příjemce, kte-
ré bezprostředně nesouvisejí s realizací projektu, náklady 
na vypracování projektu, rauty, pohoštění

5. Uznatelné náklady a výše podpory

Objem určených finančních prostředků v 1. výzvě Folklór-
ního fondu 112 600,- Kč
1.  Finanční příspěvek se poskytuje na neinvestiční výdaje 

v souvislosti s kulturními nebo folklórními akcemi
2.  Režijní náklady na pořádání akcí, lektorné, honoráře uměl-

cům, náklady na přepravu účinkujících, náklady na výrobu 
propagaci lidových tradic, náklady na pronájem sálu nebo 
techniky, náklady na ubytování hostů

3.  Finanční příspěvek je poskytován účelově a podmínky pro 
jeho použití včetně formy proplacení jsou součástí „smlou-
vy o poskytnutí finančního příspěvku“, kterou MAS Horňác-
ko a Ostrožsko s příjemcem uzavírá (dále jen „smlouva“)

4.  Maximální výše podpory pro jeden subjekt činí 10 000,- 
Kč.

6. Náležitosti žádosti finančního příspěvku

1.  Projekty musí být předloženy ve třech vyhotoveních (1 ori-
ginál + 2 x kopie), které se nevracejí

 - projekt nedávejte do složek, stačí sepnout sešívačkou
 -  na titulní stranu projektu uveďte celkovou částku, o kte-

rou žádáte
 - v rozpočtu projektu uvádějte podrobný rozpis nákladů
2.  Povinnou přílohou je kopie o vedení bankovního účtu pří-

jemce
3.  V případě fyzické osoby je potřeba doložit kopii občanské-

ho průkazu, v případě spolků oznámení o registraci.

7. Administrativní postupy a hodnocení žádosti

1.  Projekty posoudí odborná komise podle následujících kritérií:
 -  soulad se zadáním a kvalita zpracování projektu – do 

jaké míry projekt odpovídá zadání
 -  zda odpovídá tematickému vymezení, do jaké míry byl 

projekt zpracován dostatečně přehledně, smysluplně 
a se všemi potřebnými údaji, které formulář vyžaduje  

 -  dopad na uživatele - hodnocení přínosu realizace projek-
tu pro uživatele 

 - přiměřenost nákladů - posouzení rozpočtu

2.  Nelze podávat žádosti na akce, které již proběhly nebo 
právě probíhají. Příjemce může začít realizovat projekt nej-
dříve dnem obdržení oznámení MAS Horňácko a Ostrož-
sko, že projekt podpoří.

3.  Pro přijetí žádosti k vyhodnocení je určující poštovní razít-
ko nejpozději s datem uzávěrky, které je uvedeno v rámci 
této výzvy. Projekty, které budou zaslány po tomto datu, 
budou vyřazeny z hodnocení.

4.  Projekty, které nebudou mít jasně stanovený rozpočet 
včetně uvedení čerpání nákladů z finančního příspěvku 
MAS Horňácko a Ostrožsko, nebudou moci být zařazeny 
do výběrového řízení.

5. Pokud projekt nebude zpracován dle výše uvedené struk-
tury nebo budou chybět
některé z požadovaných informací, snižuje se jeho šance na 
úspěch ve výběrové řízení

8. Sledování a kontrola čerpání finančního příspěvku 

1  Příjemce finančního prostředku odpovídá za efektivní pou-
žití podpory.

2.  Ověřování správnosti použití podpory podléhá kontrole 
MAS Horňácko a Ostrožsko.

3.  V případě, že subjekt během roku zjistí nějaký důvod, pro 
který nemůže finanční příspěvek použít, je povinen o tom 
neprodleně informovat sekretariát MAS Horňácko a Os-
trožsko. 

4. Termín doložení vyúčtování je vždy uveden ve smlouvě 
(do31.12. 2009)
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Paní starostko, pracovala jste třicet let v Do-
mově důchodců ve Strážnici, kde jste nastou-
pila jako velmi mladá…
Bylo to pro mne jako blesk z čistého nebe, 
vůbec jsem nepočítala s tím, že půjdu pra-
covat mezi staré lidi, ani mě to ve snu nena-
padlo. Postupem času jsem ale přehodnotila 
náhled na život. I staří lidé potřebují, aby jim 
někdo rozuměl, chápal je a především potře-
bují někoho, kdo je pohladí a oni se mohou 
svěřit s celým životem,osudem,  zdravotním 
stavem.

Jaké to byly osudy, zanechalo to ve vás 
něco?
Osudy lidí byly různé, mnohdy neskutečně 
kruté. Mladý člověk bere všechno s nadhle-
dem, že postupem času síly ubudou si vůbec 
nepřipouští a nedokáže se ani vžít. Tomu 
jsem začala rozumět až s přibývajícími roky 
v domově.
Chovat se slušně ke starým lidem s úctou 
a pokorou.

Co vás jako první napadlo, když jste se do-
zvěděla, že jste novou starostkou Louky? 
Spoustu usilovné práce náročné na čas a vel-
ká míra zodpovědnosti. 

Chybí vám teď čas pro rodinu?
To víte, kdybych neměla takové zaměstnání,  
věnovala bych se jim víc. Jsou trochu ošizení, 
ale volný čas jim věnuji vždy. 

Jak se cítíte ve funkci starostky?
První rok byl krutý, spadla jsem do funkce  
rovnýma nohama. Teď už vím, kam se mám 
jít, kde  co vyřídit, pohyb už je snadnější.Pos-
-tupně studuji co se dá. Práce je náročná, 
pouštím se do různých akcí a někdy nemám 
stoprocentní podporu.Pomáhá mi vypěsto-

Starostka Louky: První rok 
byl krutý , ten druhý už se dá
Paní Anna Vašicová z Louky je jednou ze dvou starostek z devíti obcí sousedního regio-
nu, o kterém se říká, že je drsný stejně jako jeho krajina. Jak se ve své funkci cítí žena, 
která od střední školy pracovala jako zdravotní sestra mimo rodné Horňácko? Kdo je 
první dáma obce Louka? Jak se zbavuje těžkých chvil v jejím životě a co bude dělat až 
starostkou nebude?

vaná psychická sebeobrana z původního za-
městnání, takže mě zatím nic neskolilo.

Čím si kompenzujete náročné povolání?
 Ráda čtu knížky, na které v současné době  
nezbývá moc času,taky ráda pletu, vyšívám. 
V tíživé situaci se odreaguji začtením do úpl-
ně nějakého odlehčeného žánru, v dané chví-
li nevím, zda mě obohatí,ale na tom nezáleží. 

Co budete dělat, kdyby jste se starostkou 
znovu nestala?
Věnovala bych se rodině, vnoučatům a čin-
nosti v MS ČČK Louka.

Máte tři děti (dcery 33 a 29 let a syn 16 let), 
jak oni se dívají na to, že jste se rozhodla kan-
didovat?
Holky se na mě dívají spíš tak obdivně, že 
jsem se do toho pustila. Ta mladší podpořila,-
že to zvládnu. Myslím si už všichni  zvykly.

Jaké úkoly máte letos před sebou?
Plánujeme vybudovat cyklostezku na našem 
KÚ Louka – Velká nad Veličkou-Javorník. Sta-
vět začnem asi v polovině ruku za podpory 
SFDI. Po rekonstrukci kanalizace v loňském 
roce plánuje ŘSD rekonstrukci silnice 1/71 
v průtahu obce – úsek od křižovatky Blatnice 
–Lipov až do Velké nad Veličkou. Následně 
na podzim nebo na jaře dobudovat chodní-
ky , na které nabyl prostor při rekonstrukci 
kanalizace. Pokud se podaří získat potřebná 
finanční podpora plánujeme vybudovat proti-
povodňové opatření v lokalitě „Díly nad Ma-
ňáky“. Taky budeme přistavovat zázemí pro 
lesnickou techniku, kterou jsme koupili za 
podpory evropských peněz.
No a taky bychom chtěli podat žádost na 
MAS Ostrožko Horňácko o finanční podporu 
na mobiliáře, autobusové zastávky, odpadko-

vé koše, informační cedule, rádi bychom rea-
lizovali po skončení rekonstrukce silnice.

Když jsme u spojení mikroregionů Ostrožsko 
a Horňácko do jedné MAS, jak se díváte na 
toto „manželství“?
Myslím, že je to dobré, pozitivní a zvlášť vý-
razný podtext má nově vydávaný časopis 
Ostrožsko –Horňácko.Vzájemně poznáváme 
kulturu, zvyky, kroje obou regionů.

Jaký kulturní žánr máte ráda?
Mám ráda folklor a obdivuji všechny, kdo umí 
dát něco ze sebe pro druhé. Ale ráda navště-
vuji všechny kulturní akce tady v okolí, pokud 
to čas dovolí.

A vy sama, jako rodačka z Horňácka, věnuje-
te se folkloru?
V kroji jsem vystupovala v mládí při různých 
akcích, ale v kroužku jsem  nepracovala, folk-
lorní akce podporuji. Po dobu studii zdravky 
a následně první roky praxe jsem bydlela 
v Kyjově. V tu dobu jsem byla členkou diva-
delní ochotnického kroužku v Louce a hráva-
la divadlo.

Jaké role jste tenkrát hrála, jak na „herectví“ 
vzpomínáte?
První moje role byla princezna Maryčka . Dal-
ší od služky až po doktorku, podle toho co 
se režiseru panu Sečkařovi hodilo.Myslím, 
že  jsme byli dobrá parta. Režisér byl přísný, 
museli jsme se soustředit na hru, ale zároveň 
to byla zábava v podobě mnoha příjemných 
večerů při zkouškách a když byla hra koruno-
vána úspěchem a potleskem publika – bylo 
to ohromné. Pan Sečkař odešel a nějakou 
dobu byl útlum, divadlo se nehrálo. Kulturní 
akce držel nad vodou červený kříž.

Kde působíte více než třiadvacet let, z toho 
dvaadvacet jste jeho předsedkyní…
Jsem v červeném kříži od prvního roční-
ku střední školy. Chci pomáhat potřebným 
a raněným v nouzi. Konkrétně pomáhám od 
ošetření drobných zranění až po odbornější, 
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na které mám pomaturitní specializační stu-
dium v Brně. 

Co se vám v této organizaci podařilo, z čeho 
máte radost?
Při záplavách na Moravě Český červený kříž 
Louka sesbíral finanční hotovost i materiální 
– ošacení přikrývky, obuv,čistící prostředky 
– potřebným občanům Milokoště.
Záplavy v Čechách – v tu dobu ČČK Louka 
plánoval cestu na divadelní představení do 
Českého Krumlova, využili jsme autobusu 
a do lokalit Stará Hlína a obec Plav jsme vezli 
sesbíranou humanitární pomoc - čistící pro-
středky, polštáře, přikrývky, ošacení, obuv, 
nářadí, jídla, brambory i 18 tisíc korun kon-
krétní rodině. 
Těší mne několik poděkování a čestných 
uznání za práci v červeném kříži. 

Vrátím se ke kultuře. Jak to vidíte s kulturním 
vyžitím v obci dnes?
Máme nevýhodu, že máme  pouze 1. až 5. 
ročník Základní školy a pak děti přestupují do 
Lipova, kde je podchycená širší škála krouž-
ků a to ve věku, kdy už si člověk utváří hlubší 
náhled, zůstávají děcka v Lipově v Lipovjanu. 
My tu teprve začínáme, své první vystoupení 
měl Mužský pěvecký sbor.Úspěchy má Scho-
la.Ale máme party mladých lidí, kteří pořádají 
hodně akcí – nohejbal, volejbal, stolní tenis se 
zabíjačkou, pouliční turnaj ve fotbalesoutěž 
ve hře „člověče nezlob se, Tečka za prázd-
ninami,ale taky maslivecká Svatohubertská 
mše stojí zaobliv. Lúcký košt trnek. Organi-
zace akcí je náročná, následně se baví celá 
dědina. I na plesích je srdečnost,dojde sem 
a opravdu se pobavíte.

Je pro vás důležité, když vás někdo pochvá-
lí?
Odměny nečekám, žádné díky, žádný vděk 
a nejsem tím zklamaná. Prostě dokončím 
jedno dílo a začínám druhé anebo součas-
ně se pouštím do dvou, tří i s tím, že to bude 
přínosem pro všechny, že jsem udělala něco 
dobrého. 

Co byste přála lidem na Horňácku?
Horňácko je místo, kde je obsaženo všech-
no. Mě se tady líbí, mám zahradu za ní potok 
a les, prostě vyjdu a jsem svobodná. Lidem, 
kteří zde žijí bych přála dostatek pracovních 
příležitostí, protože klid a pohoda v práci je 
velmi důležité pro osobní a rodinné blaho. 

Děkuji za rozhovor. ZL

REGION (LiH) – Letošní soutěžní přehlídka nejlepších dětských verbířů z regionu 
Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko se uskuteční v rámci Tradičního jarmarku v Po-
povicích - v sobotu 23. května 2009 na pódiu před kulturním domem v Popovicích. 
Zkoušky verbířů s muzikou Mladí Burčáci budou probíhat od 10.00 hodin v Kulturním 
domě v Popovicích a začátek přehlídky je plánován na 14.00 hodin. 

 Přihlášení chlapci budou rozděleni do tří kategorií podle věku - do 9 let, od 10 do 
12 let a od 13 do 15 let. Soutěžní přehlídka je veřejná a jistě bude hojně navštívená 
hosty, kteří do Popovic zavítají na tradiční jarmark. Obě akce navzájem vytvoří zajíma-
vou kulisu. Každý verbíř se podle propozic představí nejméně jednou zpívanou slokou 
a dvěma tanečními (válaný, rychlý, úvratí). Odborná porota složená z vynikajících verbí-
řů Slovácka a znalců verbuňku bude přihlížet i k  lidovému oděvu soutěžících a bude 
hodnotit předzpěv –  intonaci, zvládnutí nářečí a bezprostřední projev,  v tanci pak 
náročnost figur a jejich množství, regionální styl, techniku a celkový taneční projev. Při-
hlášky s uvedením jména, adresy, narození a název verbuňku (včetně tóniny) posílejte 
na adresu Libor Habarta, Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, tel. 775 084 333,
e-mail: habarta.libor@seznam.cz. Přihlášky lze vyplnit přímo na stránkách:  www: ku-
novskeleto.cz

Vítězové postupují do  Národní soutěžní přehlídky „O nejlepšího dětského verbíře Slo-
vácka“ v Uherském Hradišti dne 20.6. 2009, která se uskuteční v rámci 16. ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu „Kunovské léto 2009“ . Vedle sólových verbířů zde 
proběhne - podobně  jako v loňském roce - i soutěž ve skupinovém verbuňku bez roz-
dílu věku. Nejlepší sólisté se představí na MFF ve Strážnici 27.6. 2009.

Výzva dětským verbířům
Uherskohradišťska a Uherskobrodska
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1) Soutěže se mohou zúčastnit amatérští 
tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový 
tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní není 
stanovena.

2) Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich 
nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami 
verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka 
zpěv, nejméně tři sloky tanec.  
Každému soutěžícímu bude umožněna 
zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou, 
kterou zajišťuje výhradně pořadatel soutěže, 
v časovém limitu, který vyplyne  z počtu 
soutěžících  u vybrané muziky. V případě, 
že by bylo vy tížení doprovodných muzik  
nevyrovnané tak, že by to ohrozilo hladký 
průběh soutěže, ředitel soutěže a předseda 
odborné poroty dohodnou nebo vylosují 
z řad soutěžících přihlášených k muzice 
přetížené potřebný počet soutěžících, které 
doprovodí muzika méně vytížená. Soutěžící 
není povinen zkoušku s doprovodnou muz-
ikou uskutečnit.  
Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno 
losem před výběrovým kolem a před finále  
pro každou doprovodnou muziku zvlášť.

3) Soutěž se koná jako jeden z pořadů 
příslušného ročníku Mezinárodního folk-
lorního festivalu ve Strážnici a má dvě části 
– výběrové kolo a finále.
Do soutěže se soutěžící nominuje následu-
jícím způsobem:
Vítězové regionálních kol a ví těz (první 
v pořadí) soutěže ve Strážnici předchozího 
ročníku mají právo se zúčastnit přímo finále. Do 
výběrového kola strážnické soutěže se mohou 
přihlásit soutěžící, kteří se zúčastnili regionál-
ního kola a umístili se v něm na 2. - 6. místě, 
dále se do tohoto výběrového kola mohou 
přihlásit také soutěžící z předchozího ročníku, 
kteří se umístili ve finále na 2. a 3. místě. 
V případě, že některé regiony uspořádají re-
gionální soutěž společně, vyhlašují se výsled-
ky za každý region zvlášť. Do finále postupují 
vítězové z každého zúčastněného regionu 
a do předkola tanečníci na 2. – 6. místě.

Statut soutěže O nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku MFF Strážnice 2009

Do finále vybere porota cca. 9 - 18 tanečníků 
včetně vítěze z předchozího ročníku soutěže, 
vítězů regionálních soutěží a vítěze ankety 
diváků. Zúčastní-li se výběrového kola malý 
počet soutěžících, může porota vybrat do 
finále menší počet  tanečníků. Finále se koná 
tentýž den jako výběrové kolo a jeho účastníci 
mají nárok na další zkoušku s doprovodnou 
muzikou. Z finalistů vybere porota vítěze, jimž 
udělí diplomy za první, druhé a třetí místo. 
Držitel prvního místa obdrží věcnou cenu 
a má právo zúčastnit se finále dalšího ročníku 
soutěže bez účasti ve výběrovém kole. Diplo-
my budou vítězům týž den předány slavnost-
ním způsobem před veřejností. 
Soutěžící je povinen dodržovat závazný časový 
harmonogram soutěže a všechny organizační 
pokyny jejího realizačního štábu  ve znění 
uvedeném v písemné informaci, kterou každý 
soutěžící obdrží před příjezdem do Strážnice. 
O změnách vyplývajících z řešení případných 
krizových situací v průběhu soutěže rozhodují 
ředitel soutěže a předseda odborné  poroty. 

4) Součástí výběrového kola  je anketa diváků. 
Její vítěz postoupí do finále bez ohledu na 
hodnocení porotou. Průběh soutěže může 
bý t  modifikován zařazováním dalš ích 
doplňkových  programových aktivit: (Ring vol-
ný, přehlídka vítězů soutěže dětských verbířů, 
retrospektivní a odborné pořady atd.) Formu 
a náplň modifikace projednají autoři soutěže 
v programové radě festivalu.

 5) Jedinou možnou formou přístupu do 
soutěže při dodržení pravidel nominace 
(odstavec 3 Statutu) je písemná  přihláška 
dodaná vždy do 15. června  příslušného 
roku konání soutěže. Bude - l i  se konat 
regionální kolo později, pak je nutno se 
přihlásit bezprostředně po regionálním kole. 
Písemnou přihlášku podávají i účastníci re-
gionálních soutěží včetně jejich vítězů  proto, 
aby bylo zřejmé, že se soutěže  zúčastní.  
Pro přijetí přihlášek je rozhodující datum 
poštovního razítka či e-mailu. K přihlášce je 
nutno přiložit notaci a text písně, s níž bude 
tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná 

muzika na jeho vystoupení připravit. Povin-
nost přiložit notaci a text písně odpadá, ab-
solvuje-li tanečník zkoušku po osobní dohodě 
s muzikou zajištěnou pořadatelem v  termínu 
ještě před zahájením MFF ve Strážnici. Osobní 
přihlášky před výběrovým kolem v den konání 
soutěže nebudou přijímány.

6)  Pořadatel soutěže Národní ústav lidové kul-
tury  ve Strážnici uhradí každému soutěžícímu  
cestovné veřejným dopravním prostředkem 
a zajistí stravování v den soutěže. Vítězům 
zajistí další pobyt podle jejich využití  během 
festivalu.

7) Odborná porota bude hodnotit:
a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí 
nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového 
výrazu 
b) tanec - náročnost, množství, pestrost, 
návaznost a úroveň provedení kroků a figur 
- cifer ve vztahu k možnostem, které dává re-
gionální taneční styl;  prostorové uspořádání, 
kompozici  gradaci tance;  zvládnutí a dodržení 
regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň 
zvládnutí technické a výrazové stránky
c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, 
boty nesmí být v jevištním provedení, kroj neb-
ude mít charakter jevištního kostýmu

8) Práce odborné poroty: 
Porota rozhoduje prostou většinou hlasů  
a může jako pomocné prostředky používat 
systémy, které usnadňují hodnocení (např. 
bodování). Rozhodující formou hodnocení je 
však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů 
má rozhodující hlas předseda poroty.
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Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás upozornili, že tento časopis má ještě svou druhou část, kterou najdete na internetu. Tam si můžete pro-
hlédnout velké množství fotografií, které se už do našeho časopisu nevešly. Najdete tam také videoukázky a další informa-
ce, které navazují na všechno to, co jste právě dočetli tady v našem časopise „Krajem svatého Antonínka“. Veškeré fotky, 
texty a videoukázky najdete na adrese www.slovackoDNES.cz
Zároveň prosím sledujte pravidelně stránky Mikroregionu Ostrožsko, najdete tady mnoho informací o dění v našem regionu 
i o činnosti samotného mikroregionu. Budeme Vám také vděčni, pokud nám budete posílat veškeré informace o akcích, 
které chystáte. Také ty dáme na naše internetové stránky. Adresa těchto stránek je: www.ostrozsko.cz
Samozřejmě uvítáme, pokud nám pošlete fotografie či texty, které se týkají dění na Ostrožsku a Horňácku. Vítáme rovněž 
inzerenty, inzerce v našem časopisu se jim určitě vyplatí. 
Těšíme se, vážení čtenáři, s Vámi nashledanou v dalším čísle našeho časopisu. Půjde už o osmé číslo, které vyjde na začát-
ku března. Děkujeme Vám za Vaši přízeň....

Redakce

Zpravodaj Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko
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Fotostrana
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Fotostrana - střípky z regionu

Silvestrovská procházka obyvatel z okolí sv. Antonínka s návem „Běh blatnickými vinohrady“.                                    FOTO: ZL

Děcka z Ostrožské Nové Vsi.                                      FOTO: RB Myslivci z Horňácka před mší v Louce.                    FOTO: RB

Hodová chasa v Blatnici pod Sv. Antonínkem.         FOTO: RB Muzikanti z Blatnice a Blatničky.                               FOTO: RB

Otcové a synové v Nové Lhotě.                                 FOTO: RB Hlucký mužský sbor při lednovém zpívání. FOTO: Š. Mitáček


