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Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí.

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

Foto:  EUROART ® Banská Bystrica, Imrich Garláty,  
David Huličný, Ján Ľupták, Jaroslav Zvara.

Kroje našich krajov/ Kroje našich krajů

Hlavným cieľom projektu „KROJE NAŠICH KRAJOV“ je  
zlepšenie spolupráce medzi partnermi projektu spolu-
práce prostredníctvom ich spoločného marketingu s vy-
užitím tradičnej ľudovej kultúry. 

Tento cieľ sme dosiahli: 
-  spracovaním propagačných materiálov a  predmetov pre 

všetkých partnerov projektu (bannery, spoločné CD, po-
hľadnice, krojované bábiky, letáky o projekte a  jeho výstu-
poch)

-  poznávaním vzájomných kultúr tvorivými dielňami – 
workshopmi v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (tanec, hud-
ba, spev)

-  vyhotovením tradičného oblečenia z území všetkých par-
tnerov projektu, ktoré budú prezentovať české  a slovenské 
folklórne kolektívy na území SR a ČR, na spoločných ani-
mačných podujatiach

-  zorganizovaním animačných podujatí v  zariadeniach ces-
tovného ruchu a na festivaloch na území všetkých partnerov 
projektu.

Realizáciou činností projektu  sme zároveň naplnili čiastkové 
ciele projektu spolupráce:
-  zvýšili a  skvalitnili propagáciu území partnerov projektu 

spolupráce s využitím tradičnej ľudovej kultúry
-  zvýšili využívanie tradičnej ľudovej kultúry ako doplnkovej 

aktivity v zariadeniach cestovného ruchu
-  zvýšili informovanosť o  tradičných odevoch/ krojoch jeho 

častiach a jeho jedinečnosti

Projekt prispieva aj k  naplneniu cieľov stratégie všetkých 
partnerov projektu spolupráce a  tiež k  naplneniu cieľov 
rozvojových dokumentov.

Realizácia projektu spolupráce „KROJE NAŠICH KRAJOV“ 
prispela k prehlbovaniu vzájomných vzťahov medzi partner-
mi projektu a to prostredníctvom spolupráce v oblasti marke-
tingu partnerov projektu.
 

Pracovníci MAS MALOHONT, MAS – Partnerství Moštenka,
Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví) a MAS Podhostýnska

 

Miestna akčná skupina MALOHONT:

●  Folklórny súbor Vepor z 
Klenovca -  klenovský kroj

●  Folklórny súbor Kokavan  
z Kokavy nad Rimavicou  
- kokavský kroj

●  Folklórny súbor Sinec z 
Hnúšte - gemerský kroj    

 

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.

●  Národopisný soubor  
Pantla z Nákla  
– hanácký kroj

●  Hanácky národopisný 
soubor Cholinka z Choliny 
– hanácký kroj

●  Folklórní soubor  
Hanačka z Litovle  
– hanácký kroj

   

Místní akční skupina Podhostýnska, o. s

●  Valašský soubor písní a tanců Rusava  
z Bystřice pod Hostýnem – valašský 
kroj

●  Detský folklorní soubor Píšťaličky z 
Bystřice pod Hostýnem – valašský kroj

●  Valašský krúžek písní a tanců 
Rusavjan z Rusavy – valašský kroj

●  Valašský sbor portášský z Rusavy   
– valašský kroj  

●  Obec Loukov – záhorský kroj

     

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.

●  Občanská beseda 
Kyselovice – hanácký kroj

●  Obec Vlkoš  
– hanácký kroj

●  Městys Dřevohostice  
– záhorský kroj

Súbory zapojené do projektu, pre ktoré sa ušili kroje
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Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.
Počet obcí: 17
Počet členů: 52
Počet obyvatel: 18 937  
Rozloha území: 215,5  km2

Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. je občanským sdruže-
ním, které dobrovolně sdružuje fyzické a právnické osoby v oblas-
ti  Podhostýnského regionu a okolních obcí.  Je založená k vytvo-
ření pilotní integrované strategie na ochranu a rozvoj nejvýznam-
nějších hodnot území MAS Podhostýnska, o. s.

Jejím společným zájmem je realizace společné strategie v re-
gionu, podpora trvale udržitelného rozvoje daného území zamě-
řená především na nové formy zlepšování kvality  života v regionu, 
posílení ekonomického prostředí, zhodnocení přírodního a kul-
turního dědictví regionu v kontextu na rozvoj cestovního ruchu, 
sportovně rekreačních aktivit a vytváření podmínek pro nejširší 
spolupráci při obnově a rozvoji regionu, propagace obnovy ven-
kova a účast při obnově venkova na národní i evropské úrovni. 
Působí na území 17 obcí ležících v okresech Kroměříž, Vsetín a 
Zlín ve Zlínském kraji v Hostýnských vrších. 

Mgr. Eva Kubíčková – koordinátor projektu

Valašský krúžek písní a tanců Rusavjan z Rusavy a Portáši

Miestna akčná skupina MALOHONT
Počet obcí: 39
Počet členov: 53
Počet obyvateľov: 25 827 
Rozloha územia:  656 km2

 
Miestna akčná skupina MALOHONT je združenie obcí, podni-
kateľov, občianskych združení a aktívnych občanov, ktorých spo-
ločným cieľom je zlepšenie kvality života v  regióne Malohont, 
prioritne v  oblasti podpory zamestnanosti, rozvoja cestovného 
ruchu, obnovy obcí a aktivizácie občanov. Pôsobí na území 39 
obcí okresu Rimavská Sobota a  Poltár, ktoré sa rozprestierajú 
v južnej časti Banskobystrického kraja. Územie MAS patrí medzi 
neobjavené, ale malebné kúty Slovenska, a to najmä vďaka svojej 
histórii, kultúrnym pamiatkam a prírodným krásam.

Stratégiu rozvoja územia napĺňa MAS MALOHONT pro-
stredníctvom podpory projektov zameraných na úpravu verej-
ných priestranstiev, rekonštrukciou objektov spoločenského 
významu, budovanie turistických atrakcií, ubytovacích zariade-
ní a  doplnkových služieb k  nim, ale aj podporou občianskych 
iniciatív a podujatí. Okrem toho MAS každoročne vydáva pro-
pagačné materiály, organizuje vzdelávacie a informačné aktivity, 
prezentuje danosti regiónu a spolupracujeme s rôznymi partner-
mi doma i v zahraničí.

Milada Kochanová – koordinátor projektu

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
Počet obcí: 50
Počet členů: 98
Počet obyvatel: více než 39 000
Rozloha území: 313,02 km2 

MAS – Partnerství Moštěnka je občanským sdružením obcí, míst-
ních spolků a podnikatelů z regionu, které naplňuje integrovanou 
rozvojovou strategii svého území „My a svět“ a Strategický plán 
LEADER. Integrovaná rozvojová strategie formuje klíčové pro-
blémy území, jasně definuje strategické cíle, rozvojové priority  
a opatření. Cílem MAS – Partnerství Moštěnka je zlepšení svěře-
ného území v oblastech rozvoje turistiky a služeb v cestovním ru-
chu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory 
venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také při-
spět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační in-
frastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony).

Region „Místní akční skupiny – Partnerství Moštěnka“ se na-
chází na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Střetávají se zde 
národopisné oblasti Hané, Záhoří a Valašska. Území MAS – Part-
nerství Moštěnka tvoří 50 obcí – 22 obcí mikroregionu Moštěnka 
v Olomouckém kraji, 19 obcí mikroregionu Holešovsko a 9 dalších 
obcí ze Zlínského kraje. Žije zde více než 39 tisíc obyvatel včetně 
dvanáctitisícového města Holešov. Venkovské území má z  80 % 
zemědělskou půdu, 10 % tvoří lesní porosty a 2 % vodní plochy. Na 
severu od území MAS se rozkládá průmyslové centrum Přerov, na 
jihu leží krajské město Zlín, západně památkové město UNESCO 
Kroměříž a východně Bystřice pod Hostýnem.

Ing. Aneta Hučínová – koordinátor projektu

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s.
Počet obcí: 22
Počet členů: 54
Počet obyvatel: 31 188
Rozloha území: 281,70 km2

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. 
s. je subjektem, který vznikl v roce 2005 jako místní partnerství 
podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Formálně se občan-
ské sdružení ustavilo v polovině roku 2006 a v roce 2008 získalo 
podporu z Programu rozvoje venkova PRV IV.1.1. – Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na realizaci 
Strategického plánu Leader 2007-2013 „Hanáci se rozkévale … 
včel ovidite“. 

Společným cílem sdružení je podpora trvale udržitelného 
rozvoje území zaměřeného především na nové formy zlepšová-
ní kvality života v  regionu, posílení ekonomického prostředí a 
zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. 

Území, na kterém působí místní akční skupina, je rozmani-
té. Část území je tvořeno romantickou scenérií Bouzovské vrcho-
viny, které vévodí známý hrad Bouzov. Zbývající část území tvoří 
tradiční zemědělská oblast Haná a unikátní území lužních lesů v 
CHKO Litovelské Pomoraví.

Ing. Miloslava Hrušková – koordinátor projektu

Prezentačné a propagačné podujatia v rámci projektu 
spolupráce „Kroje našich krajov“

máj 2012:
podujatie v ČR – Kácání mája – Rusava (okr. Kroměříž) 25.-26.5.2012 
-  prezentácia tradičnej ľudovej kultúry na podujatí – vystúpenie súborov 

z územia partnerských MAS ČR a SR zapojených do projektu spolupráce
-  tvorivé dielne – workshop – vzájomné poznávanie ľudových tancov územia 

MAS Malohont ( Folklórny súbor Vepor z Klenovca ) a jedného z českých 
partnerov MAS Podhostýnska (Valašský krúžek písní a  tanců Rusavjan  
z Rusavy)  

-  propagácia územia a prezentácia jednotlivých MAS ČR a SR 

jún 2012
podujatie v SR – Klenovská rontouka – 22.-23.6.2012 
-  prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - prezentácia súborov z  ČR (VSPT 

Rusava, Hanačka Litovel, Šimon) v  rámci worshopu na Teplom Vrchu 
a programu „Hostia z ďaleka i z blízka“ v Klenovci

-  tvorivé dielne – workshop v Klenovci - súbor Valašský soubor písní a tanců 
Rusava z Bystřice pod Hostýnem učil moravské tance a slovenský súbor učil 
strofické tance Gemera - Malohontu

-  propagácia územia a prezentácia MAS Malohont a partnerských z ČR

júl 2012
podujatie v ČR – DEŇ MAS - Dřevohostice (okr. Přerov ) 27.-29.7.2012
-  Dny československé spolupráce „DEN MAS“ – vystúpenie súborov 

z územia partnerských MAS ČR a SR zapojených do projektu spolupráce, 
jarmok remesiel - prezentácia tradičnej ľudovej kultúry v zámockom parku 
v Dřevohosticiach a v obci Rymice 

-  tvorivé dielne – workshop – Folklórny súbor Kokavan z  Kokavy nad 
Rimavicou učil kokavské tance  a Občianske združenie Šimon zo Všechovic 
učil tance z oblasti Záhoří

-  propagácia územia a prezentácia jednotlivých MAS z ČR a SR

september 2012
podujatie v ČR – DEŇ MAS - Příkazy (okr. Olomouc) – 14.-16.9.2012 
-  prezentácia tradičnej ľudovej kultúry a prezentačné podujatie v Hanáckom 

skanzene Příkazy pod názvom Deň MAS
-  tvorivé dielne – workshop – tanečná dielňa súborov FS SINEC z  Hnúšte 

a súborov z Moravy – NS  PANTLA Náklo a HNS Cholinka z Choliny  
-  propagácia územia a prezentácia jednotlivých MAS z ČR a SR

október 2012
podujatie v SR –Slovenské mitrovanie - Veľké Teriakovce – 26.-27.10.2012
-  Dni československej spolupráce venované slovenskému ovčiarstvu 

v stredisku cestovného ruchu Salaš pod Maginhradom spojené s výstavou 
Kroje našich krajov a uvedením CD Piesne našich krajov/Písně našich krajů

-  tvorivé dielne – workshop súborov FS Vepor, FS Kokavan a Valašský  krúžek 
písní a tanců Rusavjan z Rusavy, kde sa naučili valašské a pastierske tance 

-  scénický program, v  ktorom tance, hudbu a  piesne valaskej kultúry 
predviedli Valašský krúžek písní a tanců Rusavjan z Rusavy, FS Vepor, Trio 
fujaristov a FS Kokavan, FS Sinec z Hnúšte a ďalší 

-  propagácia územia a prezentácia jednotlivých MAS z ČR a SR
Folklorní soubor Hanačka z LitovleVystúpenie FS Vepor z Klenovca pred Mlynom  

vo Veľkých Teriakovciach
Občanská beseda Kyselovice


