Názov projektu:

Pod jednou strechou - vybudovanie obecného múzea, expozície
kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce a sprievodné
podporné aktivity.

Kód projektu:

SK/FMP/6c/06/009

Obdobie realizácie
projektu:

04/2021 - 12/2021

Partneri:

Obec Žaškov (vedúci partner)
Obec Moravský Žižkov (hlavný cezhraničný partner)

Celkové náklady:

35 000,00 EUR

Výška podpory ERDR: 29 750,00 EUR
Výška podpory zo ŠR: 3 500,00 EUR
Aktivity:

Výstavba objektu Obecného múzea v obci Žaškov. Objekt bude slúžiť
ako centrum kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce, aj ako
vzdelávacie centrum sprístupňovania, šírenia, prezentácie a propagácie
prvkov tradičnej kultúry.
Zriadenie expozície prejavov tradičnej kultúry obcí a expozície
cezhraničnej spolupráce.
Realizácia a osadenie informačných a smerových tabúľ k objektu
múzea.
Oživené príbehy minulosti v Žaškove – dni kultúrneho dedičstva pre
deti zo Žaškova a Moravského Žižkova zamerané na prezentáciu a
výučbu tradičných hier v prírode, tradičných piesní a tancov obidvoch
regiónov a na zoznámenie sa s vybratými remeslami. (09/2021)
Zarážáni hory – tradičné kultúrno-spoločenské podujatie realizované v
rámci vinárskeho roka a zamerané na prezentáciu bohatej vinárskej
tradície obce Moravský Žižkov. (09/2021)
Zošit pracovných listov s interaktívnymi úlohami. Deti oboznámi s
významnými a typickými vybratými javmi tradičnej duchovnej i
materiálnej kultúry a s históriou obcí Žaškov a Moravský Žižkov, ako i s

jedinečnými prvkami a podobami kultúrneho dedičstva obidvoch
regiónov.
Cieľ projektu:

Cieľom je zachovať a zatraktívniť kultúrne dedičstvo obcí Žaškov a
Moravský Žižkov. Projekt je zameraný na jeho prezentáciu a
propagáciu, na revitalizáciu a sprístupnenie tradičných hodnôt a
potenciálu obyvateľom i návštevníkom. Jeho výsledkom bude najmä
výstavba objektu obecného múzea, vidieckej usadlosti so zachovaním
štýlotvorných ľudových architektonických prvkov na pozemku obce
Žaškov. V objekte sa formou stálej expozície budú prezentovať podoby
tradičnej kultúry a histórie obidvoch obcí i výsledky ich spolupráce.
Vytvoríme priestor na aktívne spoznávanie histórie, zatraktívnime a
podporíme kultúrne dedičstvo a jeho potenciál. Myšlienku projektu
podporia sprievodné prezentačné a propagačné aktivity zamerané
najmä na poznávanie prvkov a foriem kultúrneho dedičstva a pracovný
zošit.

Cieľové skupiny:

obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci cezhraničného regiónu

FOND MALÝCH PROJEKTOV
Obec Žaškov

Obec Moravský Žižkov

+
Uskutočnené podujatia projektu (plagát, fotogaléria) – alebo link na fotogalériu
Aktuality (pozvánky na aktivity projektu) – možnosť pridávať plagát v pdf, jpg, prípadne aj
text – tlačovú správu

