




Projekt spolupráce „Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy” je společným projektem 
místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Cílem 
projektu bylo podpořit a rozvíjet téma folkloru a lidové kultury v partnerských jiho-
moravských regionech, které, byť neleží zase tak daleko od sebe, mají pojetí tradic a 
lidové kultury diametrálně odlišné. Stěžejním tématem bylo téma tradičního lidového 
oděvu včetně slavnostních krojů.

První etapa projektu byla zaměřena na tzv. měkké akce, přednášky a přehlídky folk-
lorních souborů a lidové kultury a tradic. 

Společnými publikačními výstupy jsou odborné studie zaměřené na lidový oděv na 
Podluží a Znojemsku. Propagačním výstupem studií jsou populárně naučné brožury 
o krojích, které budou distribuovány zejména v obou regionech. Pro území MAS Živé 
pomezí Krumlovsko-Jevišovicko byla rovněž vydána publikace o tradicích na Znojem-
sku, která souhrnně mapuje lidové obyčeje během kalendářního roku – volně propo-
juje téma zvyků, tradičních pokrmů a písní.

Mezi další „hmotné“ výstupy projektu patří zhotovení krojových součástí určených 
pro potřeby místních akčních skupin a partnerů v regionu. Pro partnerské MAS však 
tyto výstupy mají rozdílný význam a použití. Zatímco na Podluží se jedná o podporu 
udržitelnosti tradic zejména u mladé generace, na Znojemsku jde o novou, podnět-
nou aktivitu, kterou byl zahájen dlouhodobý proces rekonstrukce krojů a jejich ná-
sledného použití pro propagaci, oživení krojové tradice a posílení identity regionu. 
V tomto regionu bude též část krojů součástí trvalého výstupu v podobě expozice. 

Jedním z důležitých cílů je také snaha o zlepšení kvality života ve venkovských úze-
mích. V projektu je tento cíl naplněn nákupem vybavení nutného pro společenské a 
kulturní akce. Konkrétně se jedná o dvě mobilní pódia a novou ozvučovací techniku.

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy
(2013–2015)
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Společná příprava projektových aktivit....



Zvyky na Znojemsku, Ctidružice, 15. 4. 2014

Tradiční pokrmy na Znojemsku, Vémyslice, 29. 4. 2014

Kroje na Znojemsku, Vedrovice, 13. 5. 2014

Písně na Znojemsku, Moravský Krumlov, 27. 5. 2014

Cyklus tématických přednášek na území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko



Na území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, tj. v severozápad-
ní části okresu Znojmo, jsme realizovali projekt zaměřený na téma tradic a lidové kul-
tury. Stěžejní pozornost byla věnována tradičnímu lidovému oděvu, zejména slavnost-
ní variantě lidového kroje. Ve vztahu ke krojům byla zpracována odborná studie a pro-
pagační materiál pro veřejnost, který z ní vychází.

V návaznosti na tyto publikační výstupy byly krejčovskou dílnou Hany Vyšinské rekon-
struovány krojové součásti dolnodubňanského kroje pro svobodné i ženaté muže. 
Tato varianta odpovídá kroji z oblasti Moravskokrumlovska, resp. Podhorácka. Ma-
lou expozici s ukázkou rekonstrukce krojových součástí lze navštívit v Havlínově mlý-
ně v Plenkovicích.

Publikační a propagační výstupy projektu: 
• Krátký film – Historie a současnost krojové tradice na Znojemsku
• Od Hromnic až do Tří králů. Zvyky a tradice obcí na Znojemsku, publikace
• Tradiční lidový oděv na Znojemsku. Odborná studie
• Tradiční lidový oděv na Znojemsku. Propagační brožura

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko uspořádalo v rámci projektu čtyři tematické před-
nášky a festival zaměřený na tradice a lidovou kulturu nazvaný „Doteky folkloru a tra-
dic“. S akcí bylo spojeno rovněž vaření tradičních pokrmů i ochutnávka vín z rodin-
ných vinařství severní části Znojemské vinařské oblasti.

Součástí projektu bylo pořízení výbavy nutné pro pořádání kulturních akcí v regionu, 
které doplňuje stávající vybavení do funkčního kompletu. Jedná se o mobilní pódium 
o velikosti 24 m2 a ozvučovací technika.

Realizační tým MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko z.s. pracuje ve složení:
Ing. Jitka Schneiderová
Ing. Hana Kunčáková
Ing. Petr Krška

Oživení tradic a folkloru na Moravskokrumlovsku a Jevišovicku
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Festival Doteky folkloru a tradic, Moravský Krumlov, Rakšice, 22.11. 2014

Nové publikace vydané v rámci realizovaných aktivit projektu



Území MAS leží v Jihomoravském kraji, v severozápadní části okresu Znojmo, při hra-
nici Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Území je v souhrnu vymezeno 51 obcemi 
Znojemska. Místní akční skupina byla založena v červenci 2006. Přímá působnost or-
ganizace je vymezena zejména územím 4 mikroregionů a dalších samostatných obcí  
v Jihomoravském kraji. Kancelář sídlí na Okružní ulici v Moravském Krumlově.  

Pro region je typická zemědělská výroba, zejména rostlinná konvenční prvovýroba. 
Velké lány polí protínají údolí řek Jihlavy, Rokytné a Jevišovky s okolním lesnatým úze-
mím přírodních parků, které přispívají k rázu zdejší pahorkatinné krajiny. Území je 
osídleno již od pravěku a jedná se o historicky a přírodně zajímavou část území Jiho-
moravského kraje. 

V letech 2008 až 2015 MAS realizovala Strategický plán Leader, ve kterém podpořila 
65 projektů v celkové výši cca 32 milionů Kč.

Kontakt:

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 27037215
office@zivepomezi.cz 
www.zivepomezi.cz

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
zapsaný spolek
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Přehlídka dětských folklorních souborů na Podluží, Týnec, 12. 4. 2014

2. seminář „Kroje na Podluží a Hodonínsku“, Josefov, 5.10. 2014

3. seminář „Kroje na Podluží a Hodonínsku“, Josefov, 19.10. 2014

1. seminář „Kroje na Podluží a Hodonínsku“, Josefov, 21. 9. 2014



Na území MAS Dolní Morava, tedy v obcích ležících jak na Břeclavsku, tak na Hodo-
nínsku, byla zmapována současná podoba krojů a krojových součástí. Zpracovate-
lem studie i následné tištěné publikace bylo občanské sdružení Malovaný kraj. Tex-
tové podklady pro studii i publikaci zpracovala Mgr. Jitka Matuszková, Ph.D., a pes-
tré fotografie pořídili a poskytli Michal Schneider, PhDr. František Synek a MgA. Vla-
dimír Židlický.

Ve vydané publikaci Kroje na Podluží a Hodonínsku si čtenář může udělat nejen kom-
plexní představu o historii i současnosti krojů a krojových součástí, ale také o jemných 
modifikacích v detailech těchto lidových oděvů, či naopak zásadních odlišnostech 
mezi jednotlivými obcemi na Podluží a Hodonínsku.

MAS Dolní Morava v rámci projektu uspořádala jubilejní X. ročník Přehlídky dětských 
folklorních souborů na Podluží, který se konal 12. dubna 2014 v Týnci, a dále uspo-
řádala tři semináře pro veřejnost na téma „Kroje na Podluží a Hodonínsku“, které se 
uskutečnily v podzimních měsících roku 2014.

V rámci realizace aktivit byly pořízeny nové krojové součásti pro různé věkové katego-
rie mládeže. Tyto kroje jsou veřejnosti k dispozici v nové Půjčovně krojů na Podluží a 
Hodonínsku, umístěné v obci Starý Poddvorov.

Z důvodu zabezpečení kvalitnějšího zázemí pro pořádání společenských akcí na úze-
mí MAS Dolní Morava bylo v rámci projektu pořízeno mobilní pódium a dále ozvučo-
vací a osvětlovací technika.

Realizační tým MAS Dolní Morava pracuje na projektu ve složení:
Ing. Josef Smetana, předseda sdružení a manažer projektu
Bc. Patrícia Juráňová, místopředsedkyně sdružení
Bc. Eliška Petrlová, manažerka Regionu Podluží 

Oživení tradic a folkloru na Dolní Moravě
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Fotografování krojů a krojových součástí, Josefov, 13. 3. 2015

Publikace Kroje na Podluží a HodonínskuPořízené vybavení – mobilní pódium



Spolek Místní akční skupina Dolní Morava pracuje na území členských obcí Regionu 
Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a obcí Čejč, Mutěnice a Terezín. Jedná se o územní 
působnost v celkem 21 obcích. Sdružení vzniklo v roce 2004 na základě dohody před-
stavitelů obcí Regionu Podluží a v roce 2006 bylo rozšířeno o obce na Hodonínsku. 
Od roku 2004 je předsedou spolku Ing. Josef Smetana. V současnosti prochází spolek 
transformací, byla vytvořena nová organizační a personální struktura. 

V roce 2011 byla otevřena nová kancelář v budově Regionálního centra v Hodoníně, 
kde sdružení pracuje po boku Mikroregionu Hodonínsko, Regionu Slovácko či mikro-
regionu Obce pro Baťův kanál.

Členskou základnu tvoří obce, neziskové organizace a podnikatelé a cílem spolku 
je práce na rozvoji venkova, zejména pak v oblasti zemědělství, podnikání, agrotu-
ristiky, vinařství a folkloru. Snahou spolku je využívat při rozvoji území přístupů a 
metod evropské iniciativy LEADER. MAS také podporuje ochranu životního prostředí  
a krajinotvorbu. Mezi jeho hlavní cíle patří také práce s dětmi, mládeží i se seniory a 
rovněž podpora společenského života v obcích.

Kontakt:

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
Náměstí 177, 691 51  Lanžhot
IČ: 26667401
info@mas-dolnimorava.cz  
www.mas-dolnimorava.cz

Místní akční skupina Dolní Morava
zapsaný spolek
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