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Úvodní slovo

Občanské sdružení a současně i místní akční skupina vzniklo ve vazbě na formující se iniciativy
podobného uskupení a zaměření v České republice a vazbě na možnosti finanční podpory
venkovských regionů prostřednictvím dotačního programu zaměřeného na uplatňování metody
Leader propojující různá odvětví a zájmy zvyšující ekonomickou stabilitu a udržitelných rozvoj
na venkově. 
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko založené v 2. polovině roku 2006 prošlo postupným
formováním základní struktury a jejího fungování jak na úrovni orgánů sdružení, tak na úrovni svého
zázemí materiálního a pracovního týmu schopného postupně realizovat rozvojovou strategii
přispívající k rozvoji území části Znojemska. 
Smyslem a cílem činnosti organizace je na jedné straně profesionalizovaná podpora rozvoje území
s uplatňováním základního nástroje, kterým je program Leader a na druhé straně dobrovolné aktivity
a iniciativy členů či dobrovolníků využívající zázemí a existenci občanského sdružení pro obecný
i sektorově zaměřený rozvoj území. 
Místní akční skupina má na území své působnosti, kterým je značná část severozápadního
Znojemska, nezastupitelné postavení s ohledem na zastoupení svých členů, na velmi nízký počet
neziskových organizací a jejich zaměření v území. Široký záběr aktivit a iniciace záměrů a projektů
na poměrně velkém území s podporou regionálního rozvoje je nadstavbou pro místní programy
obnovy vesnice a strategie rozvoje mikroregionů, kterým může pomoci jednotlivé záměry integrovat.
MAS má vlastní strategický rozvojový dokument vytvoření za účasti aktivních lidí a organizací
v území. Dokáže absorbovat finanční prostředky a pomáhat jiným žadatelům odborným
poradenstvím k získávání dotací, vstupovat do projektů jako partner, apod. 
V poměrně krátkém časovém horizontu od založení sdružení se podařilo vstoupit mezi prvních
49 místních akčních skupin v ČR, které zahájily realizaci Strategického plánu Leader podpořeného
Programem rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osou IV. Leader. Tyto prostředky umožňují
financovat provoz a rozvoj kanceláře MAS a zejména projekty naplňující cíle Strategie MAS. 
Jako významné lze rovněž zhodnotit zapojení organizace do sítě ekologických poraden v
Jihomoravském kraji, která umožňuje poskytovat poradenství a organizovat aktivity ve vazbě
na udržitelný rozvoj území a na oblast životního prostředí. 
Podstatnou slabou stránkou, v porovnání s velikostí území, je nedostatek aktivních lidí, organizací,
podnikatelů ochotných a schopných podílet se na strategickém rozvoji ve prospěch většího území
nad rámec své obce. Naše sdružení má být typickým obrazem četnosti a aktivity subjektů v území.
Ve vazbě na rozvíjející se projekt Strategického plánu Leader a další životaschopnost regionu bude
v budoucnu více než nutné podněcovat aktivitu lidí ve prospěch celého území. 
Ve vazbě na vnitřní strukturu Živého pomezí Každá živá a fungující organizace má svůj vnitřní vývoj ,
a tak lze předpokládat, že postupem času se vývoj dotkne i místní akční skupiny. 
Ohlédneme-li se zpět k přípravě a založení místní akční skupiny, je patrný velký kus práce zejména
několika lidí, kteří si osvojili společné cíle a pochopili principy a smysl společných záměrů
v jednotném uskupení. Především je důležité vyzvednout jejich nadšení a nutnost přenést se nad
rámec individuálních pracovních a osobních problémů a uvažovat „nadmístně“ s vizí prospěchu
ze společné věci. Hlavním aktérům, kteří stáli u zrodu organizace a jsou aktivními členy dodnes patří
velký dík za výdrž a ochotu ukrojit si svůj volný čas pro veřejně prospěšný zájem. U MAS, která
působí na větším území a á velký rozptyl aktivit podněcující rozvoj regionu a jeho potenciálu, platí
dík dvojnásob!!!
MAS na území (severního) Znojemska je velmi mladou organizací co do charakteru, zaměření
a vlastní činnosti. Přívlastek „místní akční skupina“ dává naší organizaci velké možnosti a proto lze
konstatovat, že svůj potenciál doposud nerozvinula. Některé projety jsou dosud čerstvé a tudíž i na
výsledky bude nutné ještě čekat. Vize společných úspěchů a pocitu z dobře vykonané práce je velkou
odměnou a hnacím motorem do další práce a cestě k posilování stability organizace. 
Místní akční skupině přeji mnoho vydařených a dobrých výsledků pomáhajících pookřát poněkud
zapomenutému a málo rozvinutému území Jihomoravského kraje. 
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Základní údaje

Vznik občanského sdružení

Občanské sdružení Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko bylo registrováno Ministerstvem vnitra
České republiky 28. 6. 2006 pod č. j. VS/1-1/64567/06-R. Ustavující valná hromada proběhla
31. srpna 2006 na Mlýně v Rybníkách. Občanské sdružení založili mikroregiony, podnikatelé,
neziskové a příspěvkové organizace a fyzické osoby na území Znojemska za účelem podpory
rozvoje regionu.

Poslání občanského sdružení

Občanské sdružení je místní akční skupinou a je založeno na podporu všestranného rozvoje severní
části okresu Znojmo prostřednictvím podpory činnosti fyzických a právnických osob v území a jejich
vzájemné partnerské spolupráce. Sdružení pracuje v souladu s evropsky ověřenými metodami
(Leader) s respektem ke specifickým rysům vymezeného území a k trvale udržitelnému rozvoji
venkovského prostoru.

Cíle občanského sdružení

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko se ustavuje k vytvoření integrované strategie na podporu
rozvoje vnitřního potenciálu území jihozápadního pomezí Jihomoravského kraje, jeho všestranného
rozvoje a k začlenění této strategie do života regionu.
MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko sdružuje zástupce občanských sdružení, hospodářských
subjektů, škol, odborných institucí, projektových pracovišť a veřejné správy a je otevřené všem
subjektům, kteří se ztotožňují s posláním tohoto občanského sdružení. 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko usiluje o tyto společné cíle:

1. Uvést v život společnou strategii
2. Vytvářet podmínky pro širokou spolupráci a partnerství při obnově a rozvoji vymezeného

území na principu partnerství.
3. Iniciovat aktivní zájem obyvatel o rozvoj regionu.
4. Podporovat kulturní a ekonomický rozvoj regionu na principu trvale udržitelného rozvoje.
5. Podporovat a propagovat obnovu venkova.
6. Zajišťovat materiální finanční a lidské zdroje pro rozvoj regionu.
7. Vytvářet a podporovat informační zdroje pro rozvoj regionu. 
8. Usilovat o spolupráci s obdobnými subjekty na národní a mezinárodní úrovni. 
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Orgány občanského sdružení

Statutárním orgánem občanského sdružení je Valná hromada

Předsednictvo

Předseda Ing. Jiří Němec

Členové Jana Mašová 
Mgr. Bronislav Gruna 
Petra Kolegarová, dis.
Moravskokrumlovsko (Ing. Jaroslav Mokrý)
Svazek obce při formanské cestě (Josef Myslík)
Svazek obce Sever Znojemska (Karel Kříž)

Revizní komise

Předseda Ing. Lucie Bartesová
Členové Březinová Zdeňka

DSO Jevišovicka (Mgr. Pavel Málek)

Programový výbor (povinný orgán pro Leader)

Předseda Mgr. Bronislav Gruna
Členové Ing. Jiří Němec

Jana Mašová
DDM Moravský Krumlov (Ing. Yvona Žáková)
Svazek obce při formanské cestě (Josef Myslík)

Výběrová komise (povinný orgán pro Leader)

Předseda Agrodružstvo Jevišovice (Ing. Libor Nevrkla)
Členové Zdeňka Březinová

Stanislav Chvátal
Orel jednota Pavlice (Eliška Holíková)
ZŠ a MŠ Jevišovice (Mgr. Jan Vajčner)
Svazek obce Sever Znojemska (Karel Kříž)

Monitorovací komise (povinný orgán pro Leader)

Členové Petr Šoba
Ing. Michal Šotner
Jiří Klouda 
ZŠ Vedrovice
DSO Jevišovicka (Mgr. Pavel Málek)
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Územní příslušnost obcí k MAS k 31. 12. 2008

Počet obcí k 31. 12. 2008: 49

Velikost území k 31. 12. 2008: 45 307 ha

Počet obyvatel v území k 31. 12. 2008: 22 968 

Běhařovice, Blanné, Blížkovice, Boskovštejn, Ctidružice, Čermákovice, Černín, Dobelice, Dobřínsko,
Dolní Dubňany, Džbánice, Grešlové Mýto, Hluboké Mašůvky, Horní Dubňany, Horní Kounice,
Hostim, Jamolice, Jevišovice, Jezeřany - Maršovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Kadov,
Kravsko, Křepice, Kubšice, Medlice, Mikulovice, Morašice, Moravský Krumlov, Němčičky, Pavlice,
Petroviče, Plenkovice, Prokopov, Přeskače, Rešice, Rozkoš, Rudlice, Rybníky, Skalice, Slatina,
Střelice, Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice, Újezd, Vedrovice, Vémyslice, Vevčice, Vranovská Ves.
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Kontaktní údaje

Sídlo

Palackého 57
672 01 Moravský Krumlov

e-mail: office@zivepomezi.cz
tel: +420 515 230 240, +420 724 702 722
www.zivepomezi.cz

Kancelář občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

V září 2008 v návaznosti na realizaci víceletého projektu SPL se oddělila kancelář MAS od kanceláře
mikroregionu Moravskokrumlovsko, čímž jsme rozšílili kancelářské prostory v sídle obou
organizací. Sídlo sdružení tudíž zůstává nezměněno. Strategický plán Leader nám v prvním roce
realizace umožnil zajistit téměř kompletní vybavení kanceláře, rozšířit personál kanceláře nezbytný
pro kvalitní a bezproblémovou realizaci projektu. SPL nám zajišťuje financování provozu kanceláře
a je stěžejním projektem a činností MAS. 

Personální obsazení: Manažerka organizace
Ing. Jitka Schneiderová
Kontakt: 515 230 240, 724702722, manager@zivepomezi.cz

Asistentka manažerky
Bc. Adéla Bartesová
Kontakt: 515 230 240, office@zivepomezi.cz

Účetní
Helena Potůčková
Kontakt: 515 230 240, ucetni@zivepomezi.cz
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Hospodaření občanského sdružení

8

Výrok revizní komise: Revizní komise došla k závěru, že účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech
významných ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál a zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko k 31.12.2008 a výsledek hospodaření
za období 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy
České republiky.

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

AKTIVA 1.1.2008 31.12.2008

Stálá aktiva 0 0

Krátkodobý fin. majetek - pokladna 3 0
- bankovní účty 24 355

Příjmy příštích období 0 85
Oběžná aktiva 27 440

ÚHRN AKTIV 27 440

PASIVA 1.1.2008 31.12.2008

Jmění - vlastní jmění 0 0
Hospodářský výsledek - účet hospod.výsledku 10 11

- ve schvalovacním řízení 1 -1123
Vlastní zdroje krytí stálých a pběžných aktiv 11 -1112

Krátkodobé závazky - dodavatelé 0 0
- zaměstnanci 10 0
- zákonné pojištění 6 1

Přijaté dotace 0 50
Ostatní dlouhodobé závazky - úvěr 0 1500
Přech.účty pasivní - dohadné účty pasivní 0 1

Cizí zdroje 16 1552

ÚHRN AKTIV 27 440

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v celých tisících Kč)

Účtová třída 5
spotřeba materiálu 753
cestovné 24
náklady na reprezentaci 8
ostatní služby 325
mzdové náklady 361
zákonné sociální pojištění 113
úroky 16
ostatní finanční náklady 6

Účtová třída 5 - celkem 1606

Účtová třída 6
tržby z prodeje služeb 380
úroky 0
přijaté členské příspěvky 18
přijaté dotace 85

Účtová třída 6 - celkem 483



Projekty

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader (dále jen SPL) lze charakterizovat jako nástroj realizace strategických cílů
SPL v souladu s filosofií udržitelného rozvoje uplatňovaný na úrovni území působnosti místní akční
skupiny. SPL má závaznou strukturu a postup přípravy a realizace, který musí být v souladu
s pravidly Programu rozvoje venkova ČR. SPL vychází z Rozvojové územní strategie MAS pro
období 2007 – 2013. SPL je vnitřní směrnicí a metodikou pro místní akční skupinu, která tuto
strategii realizuje. Nezbytnou součástí jsou tzv. fiche (oblasti podpory).

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko vstoupilo v roce 2007 do výběrového řízení o finanční
podporu Strategického plánu Leader a uspělo společně s dalšími 48 místními akčními skupinami
v ČR. SPL na základě programu v letech 2008 až 2013 rozděluje a bude rozdělovat finanční
prostředky na projekty v souladu se svým strategickým plánem. Zdrojem prostředků, z něhož je
realizace programu financovaná je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, programem
upravující čerpání prostředků je Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osa IV.
Leader, opatření 1.1. Místní akční skupina a 1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 
V roce 2008 bylo mezi 4 projekty rozděleno 5.069.683,- Kč

Realizace Strategického plánu Leader v roce 2008

První výzva k předkládání projektů byla vyhlášena 11. srpna 2008 v oblastech podpory fichích číslo 
1 - Modernizace zemědělských podniků, 4 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy,
6 - Podpora cestovního ruchu, 7 - Služby v cestovním ruchu, 8 - Obnova a rozvoj vesnic,
9 - Kulturní dědictví venkova. Celková alokace na tuto výzvu činila 5.069.683,-Kč. 

Na základě vyhodnocení projektů byly vybrány k podpoře 2 projekty ve výši 2.865.921,-Kč. 

Vzhledem k volným prostředkům byla následně vyhlášena 2. výzva v oblastech podpory (fichích)
číslo 1 Modernizace zemědělských podniků, 4 Diverzifikace činností nezemědělské povahy,
5 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, 8 Obnova a rozvoj vesnic, 9 Kulturní dědictví venkova.
Ve 2. výzvě byly vybrány další 2 projekty, 1 v rámci fiche 8 a 1 projekt v rámci fiche 9,
které vyčerpaly zbylou alokaci na rok 2008. 
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název projektu fiche žadatel výše dotace bodové
odnocení

stav žádosti

Obchod ve Slatině 8 Obec Slatina 1 800 000,- Kč 184 b vybraná žádost

Sociální vybavení na hřišti 
v Dolních Dubňanech

8 Obec 
Dolní Dubňany

1 065 921,- Kč 170 b vybraná žádost

Podzemí v Pleskačích 9 Obec Přeskače 829 459,- Kč - nevybraná žádost

Restaurování barokních soch v areálu
kaple sv. Jana Nepomuckého

9 Obec Rešice 390 400,- Kč - nevybraná žádost

I. výzva 2008



Realizace 1.etapy SPL v roce 2008 využila veškeré finanční prostředky v rámci z opatření IV.1.2.
Veškerá předložená dokumentace byla dokladována bez větších problémů a lze konstatovat,
že MAS byla v realizaci úspěšná. 
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název projektuPřeskačích fiche žadatel výše dotace bodové
hodnocení

stav žádosti

Podzemí v Přeskačíchhřiště
pro děti a mládež, Hostim

9 Obec Přeskače 829 459 Kč 184 b. vybraná žádost

Stavební úpravy hřiště
pro děti a mládež, Hostim

8 Obec Hostim 1 374 303 Kč 177 b. vybraná žádost

Rekonstrukce kulturního domu
v obci Petrovice

8 Obec Petrovice 1 792 304 Kč 145 b. nevybraná žádost

Vybavení vzorkovny
D plus D s.r.o.

5 D plus D s.r.o. 138 000 Kč 99 b. nevybraná žádost

Doplnění posklizňové linky
o pneumatický třídící stůl

1 Marek Otoupal 709 600 Kč 92 b. nevybraná žádost

II. výzva 2008



Rozvojové projekty

Páteřní cyklostezka Krumlovsko - Jevišovicko

V roce 2007 byl zpracován námět na projekt Páteřní cyklostezky, jehož hlavním záměrem je vytvoření
zeleného koridoru napříč územím severozápadního Znojemska. Projekt přispěje k vytvoření základní
infrastruktury pro cestovní ruch a zpřístupní území. Cílem projektu je nejen vybudování páteřní
stezky, ale rovnocenně podporovat rozvoj ekonomických aktivit v oblasti služeb v cestovním ruchu
a další vybavenosti.

II. etapa

V roce 2008 pokračovala II. etapa projektové přípravy cyklostezky. Byla orientovaná na geodetické
zaměření vybraných úseků, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a případně následné
zpracování stavební dokumentace. Dále se dokončovala dokumentace základního značení
cyklostezky v celé délce.

Memorandum

9. října 2008 bylo podepsáno Memorandum a Partnerská dohoda, ve kterém se partneři zavazují
spojit úsilí o zlepšení podmínek pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a ekonomiky. Signatáři se také
přihlásili k vizi a ke strategickým cílům projektu. Partneři iniciativy jsou Živé pomezí Krumlovsko –
Jevišovicko, o. s., Moravskokrumlovsko, Svazek obcí sever Znojemska, DSO Jevišovicka, Svazek
obcí při formanské cestě a Městys Višňové.

Semináře

15. května 2008 proběhlo v Jevišovicích jednání zástupců mikroregionů o další etapě projektu
Páteřní cyklostezka. Byla zde zástupcům předána dokumentace zaměření, bylo projednáno
financování a především došlo k převedení managementu tohoto projektu na Živé pomezí
Krumlovsko – Jevišovicko.
4. Června 2008 bylo uspořádáno společné jednání zaměřené na prezentaci další etapy projektové
přípravy pro obce na území místní akční skupiny a dalších obce, přes které cyklostezka povede.

Financování 

Projekt byl financován prostřednictvím mikroregionů z Programu rozvoje venkova Jihomoravského
kraje na rok 2008, DT7 – Integrované projekty mikroregionů. Žadateli byly mikroregiony
Moravskokrumlovsko, Svazek obcí sever Znojemska a Svazek obcí při normanské cestě. Částka pro
jednoho žadatele byla 224.000,-Kč, což bylo 70%, zbylých 30% museli žadatelé spolufinancovat.
Celková částka za všechny mikroregiony tak činila 888.000,-Kč.
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Ekoporadna

Ekologické poradenství 

Ekoporadna poskytuje bezplatně poradenství v oblasti životního prostředí pro veřejnost, obce a další
zájemce. Tyto informace se zaměřují zejména na otázku odpadech, ekologického spotřebitelství,
toxické látky, úsporné hospodářství, , ekologickém zemědělství a biopotraviny, ochranu přírody
a péči o krajinu i dřeviny a rovněž na poradenství v oblasti možností financování environmentálně
laděných projektů. 
Činnost Ekoporadny v roce 2007 až 2008 byla financována Evropským sociálním fondem v rámci
projektu „Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“.
Naše organizace byla do této II. fáze projektu zapojena od března 2007 do srpna 2008 jako tzv.
poskytovatel služeb. Garantem a koordinátorem celého projektu byla brněnská ekologická organizace
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno. 
V rámci aktivity ekoporadny proběhlo několik akcí pro veřejnost. Společným tématem byla
biodiverzita jako náplň programu Veřejnost a ochrana přírody. 

V roce 2007 a 2008 proběhly tyto akce: 
14.4. 2007 Botanická exkurze na Miroslavské kopce
29.4. 2007 Botanická exkurze za kosatcem písečným
17.6. 2007 Přírodovědná exkurze Krumlovsko – rokytenské slepence
22.6. 2008 Přírodovědná exkurze údolím Plenkovického potoka na hrad Lapikus
17.8. 2008 Botanická exkurze po hadcových pastvinách k Templštýnu

V dubnu 2007 a 2008 jsme se zúčastnily se stánkem Ekoporadny Dne země na náměstí
v Moravském Krumlově ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. 

NATURA severního Znojemska

Naše aktivity projektu v srpnu 2008 završilo vydání brožurky
o "Naturových" územích severního Znojemska, kterým jsme
souhrnně prezentovali biodiverzitu. Publikace formátu A5
zahrnuje přehled území evropské soustavy NATURA 2000.
Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu vybraných druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné
či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.
Brožuru jsme v souladem s osvětovou a vlastivědnou činností
záměrně předali základním a středním školám na území MAS
jako součást výuky ve vazbě na specifika území. 
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Údolí Plenkovického potoka. Zahájení botanického odpoledne v Jamolicích.



Propagace MAS

Země živitelka

V srpnu 2008 jsme prezentovali naše občanské sdružení na 35. ročníku mezinárodní výstavy
Země živitelka. 

Znojemsko - zahrada Moravy

Poprvé jsme se účastnili výstavy Znojemsko – zahrada Moravy, která se konala v září 2008
při příležitosti Znojemského vinobraní v Louckém klášteře ve Znojmě.

Tourist Region Podyjí

Zapojili jsme se do projektu Tourist region Podyjí jako jeden ze subjektů v turistickém regionu
Podyjí podporující cestovní ruch. 

www.touristregionpodyji.cz

Zpravodaj Živé pomezí

Začali jsme vydávat svůj vlastní informační tištěný materiál, který je distribuovaný do každé
domácnosti na území MAS, na obecní úřady, na adresy podnikatelských subjektů, do knihoven, škol,
do informačních center na Znojemsku. Prostřednictvím Zpravodaje může občanské sdružení
prezentovat svoje aktivity, projekty, události v regionu, kulturní a jiné akce. V loňském roce bylo
vydáno první číslo, na které budou navazovat další čísla Zpravodaje.
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Země živitelka 2008, České Budějovice, 21. - 26. srpen 2008

Znojemsko - Zahrada Moravy, 11. - 13. září 2008



Podpora rozvoje regionu formou poradenství a služeb

Podpora projektové připravenosti a zpracování projektů 

V roce 2008 jsme zpracovali dodavatelsky 1 projekt do Programu rozvoje ČR 2007 – 2013,
opatření III.2.2. a 1 projekt do ROP NUTS II Jihovýchod oblast podpory 3. 3.3.
Zajišťovali jsme dodávku služeb pro plnění Smlouvy o poskytování reklamy pro mikroregion
Moravskokrumlovsko.
Zahájili jsme rovněž projektovou přípravu projektů pro Operační program životní prostředí,
oblast podpory 6.2. a 6.3. Skutečné zpracování se však ve vazbě na výzvy.

V rámci poradenství MAS spolupracuje manažersky na projektu „Muzeum a informační centrum
Vedrovice“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod v rámci oblasti
podpory 2.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch. S obcí Vedrovice byla uzavřena
partnerská smlouva zavazující obě strany k vzájemné propagaci a podpoře v oblasti cestovního
ruchu MAS by se měla v provozní fázi podílet na kulturně osvětových programech centra a činnosti
turistického informačního centra ve vazbě na propagaci regionu. Toto Informační centrum je první
vlaštovkou a doufejme, že se stane vzorovým infocentrem a zdrojem inspirace pro další obce
na území MAS, kde bychom chtěli podpořit jejich vznik ve vazbě na zvyšování informovanosti místní
obyvatel a na podporu propagace a zvyšování návštěvnosti území. 
Projekt ve Vedrovicích bude dokončen v dubnu 2010 a slavností otevření je připravováno
na 1. 5. 2010 kdy probíhá tradičně den obce.

Seminář Vesnice roku

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko ve spolupráci se Spolkem pro obnovu
venkova, Školou obnovy venkova Vísky uspořádala kulturním domu ve Vedrovicích 9. prosince 2008
seminář o soutěži Vesnice roku. Svoje zkušenosti mohli předat starostové vítězných obcí z minulých
let, starostové z okresu Znojmo a Jihomoravského kraje. V rámci semináře byla uspořádána výstavka
dvaceti pěti obcí.
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Poděkování

Děkujeme všem členům za iniciativu a práci v roce 2008 a všem sympatizantům.
Rovněž děkujeme za spolupráci Jihomoravskému kraji a dalším institucím, kteří 
podporují místní akční skupiny ve svém rozvoji a upevňují jejich postavení na českém
a moravském venkově.

Projekty a MAS v roce 2008 podpořili:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev
Jihomoravský kraj, www.kr-jihomoravsky.cz
Evropský sociální fond, www.esf.cz



vydal:
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

www.zivepomezi.cz
e-mail: office@zivepomezi.cz

tel: +420 515 230 240, +420 724 702 722

Brno, prosinec 2009, náklad 100 ks
Tisk: CETA
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