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Program rozvoje venkova osa IV.2.1  

Realizace projektů spolupráce

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Místní akční skupina Vyškovsko vznikla v roce 2004 na základě 

registrace Stanov sdružení pod původním názvem MAS Společná 

cesta za účelem všestranné podpory rozvoje venkova v regionu 

pomocí kooperace veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru. Tvoří ji čtyři navzájem sousedící svazky obcí - Větrník 

(7 obcí), Mezihoří (13 obcí), Ivanovická brána (12 obcí) a jeden 

mikroregion - Rakovec (5 obcí) a město Vyškov.

V rámci projektu byly vytvořeny propagační materiály 

– letáky a videa, doplněny webové stránky, vznikla živá expozice 

hliněného stavitelství v Domě zdravého rozumu v Rostěnicích, 

kde návštěvníci mají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, 

jak se vyráběly cihly podle starých postupů.

MAS Strážnicko má dlouhodobou koncepci rozvoje tradičních 

řemesel a projektem navazuje na svoje působení v této oblasti: 

je zapojeno v systému propagace a znační výrobců, v hnutí Moravské 

dědictví, Tradice Bílých Karpat. Aktivní je v mezinárodním hnutí 

Slow Food, které je založeno na principu podpory místní produkce 

a uchování místních kulinářských a potravinářských tradic.

V rámci projektu byly vytvořeny propagační materiály, doplněny webové 

stránky, vznikly expozice řemesel v Domě chovatelů v Hroznové Lhotě 

a v Domě zahrádkářů ve Strážnici, kde návštěvníci mají možnost 

seznámit se s živými řemesly z okolí, poznat zajímavé výrobky a případ-

ně navštívit i výrobce. MAS Strážnicko sdružuje 11 obcí okolo města 

Strážnice a v současnosti má okolo 16 500 obyvatel.
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Žudrový dům v Kučerově

Exkurze dětí u keramičky

ZŠ Dražovice v Křenovicích

Zdobení perníčků

Řemeslný jarmark v Rousínově

ZŠ Bohdalice – prezentace

Exkurze dětí v kovárně

Exkurze dětí v MAS Za humnama

Exkurze dětí v  keramické dílně

Exkurze dětí v dílně hliněného stavitelství

Exkurze dětí v MAS Za humnama

Exkurze dětí u včelaře

Tel.: +420 725 137 765
mas.spolecnacesta@seznam.cz
mas.vyskovsko@seznam.cz
www.spolecnacesta.cz



Projekt spolupráce tří místních akčních skupin  

„Za tradicí moravského venkova“ sledoval naplnění tří cílů: 

•	 zmapovat místní produkci, zejména tradiční výrobu;

•	 výrobce představit veřejnosti;

•	 zapojit žáky ZŠ a rošířit jejich znalosti  

 o tradiční výrobě nejen ve svém regionu. 

 

Do zmapování místní produkce a tradiční výroby se na území MAS 

Za humnama zapojilo pět základních škol. Žáci v rámci svého 

školního projektu zpracovali prezentace o řemeslnících ve svém 

okolí a ti nejšikovnější se zúčastnili exkurze do partnerských MAS. 

Při nich si vyměnili zkušenosti s žáky z místních škol a zároveň se 

seznámili s dalšími řemesly a tradiční postupy přímo u výrobců.

Podrobné informace o místních řemeslnících se k veřejnosti dostaly 

prostřednictvím tištěného katalogu, který byl distribuovaný do každé 

domácnosti na území MAS Za humnama a zahrnuje prezentaci 

osmi desítek řemeslníků a tradičních výrobců z celého území MAS 

Za humnama. Rozšířená verze tištěného katalogu  

je zveřejněna na webových stránkách www.zahumnama.cz.

Kromě toho byl vydán informační leták, který podává ucelené  

informace o projektu a zapojení jednotlivých partnerských MAS.

 

Nad rámec původních projektových záměrů byl  

zhotoven nástěnný kalendář na rok 2015  

s ukázkami vybraných tradičních řemesel.

 ·

K větší propagaci výrobců byl na území každé MAS  

zrealizovaný řemeslný jarmark s kulturním programem. 

Při příležitosti Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů MAS 

Za humnama uspořádala řemeslný jarmark, kde své výrobky 

prezentovalo dvacet vybraných řemeslníků ze tří partnerských 

MAS. Součástí programu bylo folklorní vystoupení souborů 

Křenováčku z Křenovic, Salajky z Dambořic a Orlíku z Pozořic. 

Řemeslníci z MAS Za humnama se pak zúčastnili jarmarků 

v partnerských MAS, které byly taktéž spojeny s významnými 

regionálními akcemi. Ve Strážnici to byl Mezinárodní folklorní 

festival a v Rousínově folklorní festival Sušilův Rousínov.  

Pro pořádání trhů a akcí bylo pořízeno mobilní vybavení  

(stánky, velkokapacitní stany, lavice a pivní sety). Vybavení  

je možno si zapůjčit na kulturní akce pořádané v regionu.

O vybraných tradičních výrobách a řemeslnících  

bylo pořízeno výukové video určené jako doplňková  

učební pomůcka pro školy. 

1. Výroba košíků, Květoslava Rybnikářová

2. Výroba sýrů, Stanislav Drápal

3. Cukrárna u Bílků, Jitka Bílková

4. Umělecké kovářství, Oldřich Bartošek

5. Včelařství, Miroslav Sedláček

6. Řezbářství a výroba loutek, Jiří Olšanský

7. Výroba krojů, Pavlína Macková

8. Keramika, Drahomíra Svobodová

9. Houslařství, Martin Petlach

10. Drátkování, Nataša Kotvová-Vítková

MAS Za humnama
Místní akční skupina Za humnama byla založena v roce 2006 jako 

občanské sdružení, které se snaží svými aktivitami zvýšit kvalitu 

života ve svém regionu prostřednictvím dotací z Evropské unie.

Oblast působení místní akční skupiny Za humnama se rozkládá 

na území čtyř mikroregionů – DSO Ždánický les a Politaví, MR 

Rokytnice a MR Mohyla míru, MR Cezava. V současné době je tedy 

území, na kterém působí MAS Za humnama tvořeno 45 obcemi, 

celé území se rozprostírá východně až jihovýchodně od města Brna.

Námět na projekt vzešel z veřejných projednávání, které MAS Za 

humnama realizovala v roce 2013. Projektem tak reagovala na po-

třebu místních obyvatel znát řemeslníky či jiné služby ve svém okolí.
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Exkurze u včelaře M. Sedláčka

Dřevěný koník - O. Spáčil

Exkurze u kováře O. Bartoška

Polotovar houslí - M. Petlach

Jarmark ve Slavkově

Děrované kraslice – P. Tauberová 

Výrobky z pedigu – R. Lokajová

Umělecká kovárna - O. Bartošek

Pracovní tým partnerských MAS

Detail sukně – J. Cénková

Rodinné vinařství - P. Husák

Úprava kroje – J. Cénková


