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Zpráva o činnosti

svazku obcí Regionu Podluží
za rok 2011

pro členskou schůzi konanou
dne 29.3.2012 v Novém Poddvorově
zpracoval Ing. Josef Smetana

Do 31.12.2011 se uskutečnilo 13 zasedání Rady starostů. Zasedání proběhla v těchto termínech a obcích:
13.1.2011
1.2.2011
24.2.2011
1.3.2011
5.4.2011
4.5.2011
14.6.2011
12.7.2011
2.8.2011
6.9.2011
4.10.2011
8.11.2011
6.12.2011

Moravský Žižkov
Josefov
Lanžhot
Nový Poddvorov
Kostice
Lužice
Moravská Nová Ves
Hrušky
Lužice
Starý Poddvorov
Týnec
Břeclav
Prušánky

Následuje přehled jednotlivých aktivit svazku obcí:
13. - 16.1. REGIONTOUR 2011
Veletrh cestovního ruchu v Brně, náš regionu byl prezentová společně s Regionem Slovácko ve
společné expozici s Jihomoravský krajem.
19.1.

Žádost o dotaci na SÚP - Úřad práce Břeclav

20.1.

Vyšlo 6. číslo zpravodaje "Zvony Podluží"

31.1.

Vyúčtování projektů realizovaných v rámci PRV2010 a z rozpočtu JmK roku 201
Bylo předloženo podrobné vyúčtování projektů realizovaných v roce 2010 - PRV JmK - DT06 Poradenství pro obce Regionu Podluží; DT07 - Stromořadí pro Region Podluží; Zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování části cyklistického koridoru v
úseku Mikulčice - Lanžhot; VI. přehlídka dětských folklorních souborů na Podluží

10.2.

Pracovní jednání "Videodokument Podluží 1800 - 2000" - Gymnazium Břecla

11.2.

VIII. ples Regionu Podluž
Ples se uskutečnil od 19.30 v sále KD v Týnci. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba Bojané z
Dolních Bojanovic, vystoupil taneční pár z Telnice.

25.2.

Podání žádostí o dotace z PRV JMK 2011
Projekty "Informační a sociální zázemí pro regionální rozhlednu "Na Podluží" - DT07

21.,22. a Turnaj RP v kuželkách
Městský úřad v Lanžhotě pořádal již 11. ročník kuželkářského turnaje "O holbu starosty města
1.3.
Lanžhota". Vítězem turnaje se stalo družstvo z Lanžhota, dále následovalo družstvo z Prušánek a z
Moravského Žižkova.
28.2.

Podání žádosti o dotaci z JMK
"VII. ročník přehlídky dětských folklorních souborů Podluž

14.3.

Cyklistický koridor v úseku Mikulčice - Lanžho
Společné jednání všech dotčených stran o dalším postupu realizace projektu Cyklokoridoru za
přítomnosti zástupců JMK v Regionálním centru v Hodoníně

21.3.

Zasedání revizní komise svazku obcí - rozpočtový rok 2010

29.3.

Přezkum hospodaření svazku obcí za rok 2010

30.3.

Rozeslání závěrečného účtu na členské obce

2.4.

VII. regionální přehlídka dětských folklorních souborů na Podluž
V sobotu proběhl v Dolních Bojanovicích 7. ročník přehlídky dětských folklorních souborů Podluží.
Vystoupilo celkem 18 souborů. Projekt byl podpořen z Jihomoravského kraje (10.000,- Kč).

14.4.

Členská schůze Regionu Podluží 2011
Členská schůze se uskutečnila v Týnci. Jednání řídil Ing. Jaroslav Kreml - předseda. Proběhlo
projednání závěrečné účtu za rok 2010, volba statutárních zástupců svazku obcí.

27.4.

Konference "Od poledne do poledne" Region Slovácko - Prušánky

6.5.

Regionální závod ZŠ na kolečkových bruslích v Lužicíc

12.5.

Jednání u místopředsedy svazku - projednání dotazů Rady města Lanžho

13.5.

Otvírání jara na Podluží - cyklistický výlet po obcích Regionu Podluží 201
V pátek proběhl tradiční cyklistický výlet starostů a zástupců obcí z Regionu Podluží a Hodonínska.
Cyklistický výlet byl spojen s Mikroregionem Hodonínsko a jeho slavnostním otevřením cyklotrasy ZOO
Hodonín, kde po programu se vydali účastníci k rozhledne "Na Podluží", tam se všichni sjeli z obcí
Regionu, bylo nachystáno pohoštění, také kulturní program. Následoval odjezd do vinného sklepa U
Jeňoura, kde byly přichystány zabijačkové speciality.

15.5.

Mladí verbíři - soutěž v Domě školství v Břeclavě

16. - 20.5. Řemeslná a výtvarná dílna "Život na dolním toku Moravy" ve Tvrdonicíc
Spolupráce na realizaci s MAS Dolní Morava. Týdenní dílna pro děti ze ZŠ Podluží a Hodonínska
28.5.

Otevření muzejních expozic MAS Dolní Morava v Lužicích a Rohatc

28.5.

Setkání mužských sborů na Podluží - Prušánky

30.-31.5. Atletická soutěž žáků ZŠ Regionu Podluží – Lanžho
31.5.

Pracovní jednání Regionu Slovácko - Hodonín, Hotel Pano

20.6.

Vyšlo 7. číslo zpravodaje "Zvony Podluží"

15.7.

Podána žádost o dotaci na projekt "Stromořadí pro Region Podluží"
Žádáno do OPŽP na AOPK v Brně.

19.8.

Doplnění žádosti o dotaci na projekt "Stromořadí pro Region Podluží

5.9.

Pracovní jednání "Videodokument Podluží 1800-2000" - Břeclav, Městské Muzeum

9.9.

Ukončení vyúčtování projektu "Zvony Podluží

15.9.

Zasedání redakční rady zpravodaje "Zvony Podluží" ve Tvrdonicíc

12.10.

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách

13.10.

Konference "Region v rozvohi společnosti 2011" - Mendlova univerzita v Brn

26.10.

Seminář RRAJM - Pokračování Fondu malých projektů po roce 2013 - Břeclav

4.11.

Provedení předauditu hospodaření svazku obcí - Ing. Kadli

11.11.

"Svatomartinská vína Dolní Moravy" - spolupráce s MAS Dolní Morav

5.12.

Zasedání revizní komise svazku obcí v Moravské Nové Vs

8.12.

19. zasedání Členské schůze Regionu Podluží v Kosticích
Členská schůze se uskutečnila v Kosticích. Jednání řídil předseda Ing. Jaroslav Kreml. Byl schválen
rozpočet na rok 2012.

12.12.

Vydáno 8. číslo zpravodaje "Zvony Podluží"

Realizace projektů

Stromořadí pro Region Podluží
Od ledna do července probíhala příprava žádosti a souvisejících příloh a dokladů pro podání projektu d
programu OPŽP. Dne 15.7. byla žádost zaevidována a do 9.9. provedeno doložení všech vyžádaných
dokladů. Poté byla žádost postoupena k dalšímu hodnocení v rámci fondu. Avizované vyhlášení
výsledků výzvy je předpokládáno v lednu 2012
VII. ročník přehlídky dětských folklorních souborů na Podluž
Region Podluží obdržel dotaci ve výši 10.000,- Kč na realizaci této akce z grantu Jihomoravského kraje.
Celkové náklady ve výši 40 608,- Kč.
Informační a sociální zázemí pro regionální rozhlednu "Na Podluží
V rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2011 byla podána žádost o
spolufinancovánítohoto projektu. Byla schválena žádost a podpora ve výši 225 tis. Kč. Celkové náklady
této etapy relizace jsou 430 tis. Kč. V rámci této etapy byla vybudována elektro přípojka rozhledny, bud
probíhat kotvení informačních panelů a pořízení informačně sociální zázemí rozhledny - buňky
Regionální zpravodaj "Zvony Podluží"
V roce 2011 probíhá období udržitelnosti projektu, v rámci něhož bylo vydáno 1 číslo regionálního
zpravodaje v červnu. Vydání v pořadí osmého čísla zpravodaje proběhne v prosinci. Do zpravodaje byla
nově zahrnut reklamní plocha.

