ZPRAVODAJ

Funguje už rok.

Víte k čemu slouží a čím přispělo k lepšímu chodu obcí?
Jakou konkrétní činnost má za sebou?
Vážení čtenáři Zpravodaje, na následujících řádcích se můžete seznámit s
konkrétními činnostmi CSS Mikroregionu Hustopečsko. Jaké reálné přínosy
má naše práce pro region, se můžete mimo jiné dočíst v článku o
realizovaném projektu značení cyklotrasy LVA-Slavkovské bojiště. Přinášíme

také aktuální statistiku činností, podle počtu, hlavního zaměření a výstupů. Dočíst se můžete i o
pomoci obcím a starostům formou vzdělávání, školení, vzájemných setkávání a předávání
informací. Na závěr přijměte pozvání na některou z akcí, které se uskuteční v našem regionu
během následujících měsíců.
Radka Raflová, tajemnice Mikroregionu Hustopečsko, specialistka CSS
PROJEKTOVÁ ČINNOST
Lednicko-valtický areál a Slavkovské bojiště propojila nově značená cyklotrasa
Přes Mikroregion Hustopečsko vede nově značená cyklotrasa. Ta spojuje
Lednicko -valtický areál se Slavkovským bojištěm. Je dlouhá šedesát osm
kilometrů, startuje v Ladné a celkem zahrnuje šestnáct obcí.
Realizaci dvouetapového projektu zastřešil Mikroregion Hustopečsko. „Nejdříve jsme řešili
studii. Naplánovali jsme, kudy trasa povede, která města a obce se do ní zapojí. Potom přišla
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řada na konkrétní značení v terénu,“ uvedla tajemnice Mikroregionu Hustopečsko Radka
Raflová. Finančně značení trasy podpořil Jihomoravský kraj. Cyklotrasa propojuje několik
regionů, které ukazují své zajímavosti. „Každý ten region nabízí trošku něco jiného, i když
všechny mají něco podobného. Spojuje je samozřejmě vinařství a také historie spojená
s Napoleonem,“ doplnila Raflová. Trasa vede přes šest obcí z okolí Hustopečí. Jsou to Velké
Pavlovice, Kobylí, Bořetice, Klobouky, Brumovice a Borkovany. „Já jsem velmi ráda, že to vede
přes těchto šest obcí, které možná dodnes byly neprávem opomíjeny
v turistickém ruchu. A přitom jsou to obce, které jsou z krajinného
hlediska v té nejzajímavější části našeho mikroregionu. Je to taková ta
lesnatější a kopcovitější část, kde se nabízí nádherné výhledy,“ dodala
Raflová. Pokud Jihomoravský kraj podpoří i navazující projekt, získá
cyklotrasa i posezení a informační tabule o nejhezčích místech.
Jana Hrádková
ZDROJ: www.hustopece.cz
STATISTIKA AKTIVIT CSS
Celkem aktivit
od počátku do 31.12.2016
od 01.1.2017 do 30.6.2017
Aktivity dle podnětu
DSO
Obec
SMO
jiný
občan
Aktivity dle oblasti
odborné poradenství
ostatní
poradenství ostatní
projektové poradenství
propagace
příprava a realizace
projektů
rozvojové dokumenty
sdílení dobré praxe a zkuš.
společné postupy
veřejné zakázky
vzdělávání zástupců obcí

Aktivity dle podoblasti
472
181 bezpečnost
291 cestovní ruch a volný čas
činnost orgánů obce - výkon samosprávy
241 doprava
196 ekon. a prac. agenda (finance, účetnictví)
6 odpad. hosp. a živ. prostředí
22 ostatní
7 pravidelné setkání v rámci projektu
prevence a osvěta, propagace
50 příprava, řízení a administrace projektů
17 rozvojové dokumenty
286 sociální péče
54 školství
5 zaměstnanost a podnikání
14
5
4
20
14
3

4
17
275
10
26
10
74
8
23
4
11
3
6
1

Aktivity dle typu výstupu
dokument
jednání
jiný
konzultace
školení

208
22
30
209
3
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ŠKOLENÍ A SETKÁVÁNÍ
Pro starosty a zaměstnance obcí připravil Mikroregion Hustopečsko v první
polovině roku hned několik praktických školení. Nejdříve v souvislosti se
změnami v zákoně č. 250/2000 sb. O rozpočtové odpovědnosti obcí předával
obcím informace Ing. Antonín Špaček, hlavní finanční metodik JMK. V
červnu přijali pozvání školitelé z Ministerstva vnitra ČR a přednášeli na téma Nakládání s
obecním majetkem. Obě tato školení byla pro členské obce zdarma a přinesla nejen nové
informace a potvrzení správnosti postupu obce, ale také především cenné kontakty na tyto
odborníky.
Od května nově přistoupilo CSS Mikroregionu Hustopečsko k nové aktivitě, a tou jsou veřejné
zakázky (VZ). Oba zaměstnanci byli v této oblasti proškolení a pomáhají obcím při přípravě,
zadávání, administraci i vyhodnocování veřejných zakázek malého rozsahu. RNDr. Leoš
Vejpustek se již podílel na přípravě tří VZ pro obce Strachotín a Starovičky.
VÝBĚR Z AKCÍ V OBCÍCH

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice,
Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov,
Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky,
Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice,
Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí

HUSTOPEČE
24. 9.Vítání podzimu aneb Křížák plný
pohádkových bytostí, od 15:00
5. - 7. 10.Burčákové slavnosti
KLOBOUKY U BRNA
28. 9.Svatováclavský tradiční jarmark, od
9:00 na náměstí a v areálu zámku
KOBYLÍ
16. 9.Po kobylských uličkách za burčákem,
od 10: 00
KRUMVÍŘ

23. 9.Odehrávky hodů
MORKŮVKY
23. 9.Morkůvská heloudýně – 13. ročník, od
13:30 na Pláckách u kulturního domu
POUZDŘANY
22. – 24. 9.Tradiční Svatováclavské hody
ŠITBOŘICE
23. – 24. 9.Svatováclavské hody
VELKÉ PAVLOVICE
15. – 16. 9.Velkopavlovické vinobraní 2017
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