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Předsednictvo 

Březinová Zdeňka 
Mašová Jana
Mgr. Gruna Bronislav 
Ing. Němec Jiří
Moravskokrumlovsko,
zastupuje předseda svazku Ing. Jaroslav Mokrý
Svazek obcí při formanské cestě,
zastupuje předseda svazku Josef Myslík
Svazek obcí sever Znojemska,
zastupuje předseda svazku Karel Kříž

Revizní komise

Ing. Bartesová Lucie
Mgr. Gigimovová Anna
DSO Jevišovicka, zastupuje předseda svazku Mgr. Pavel Málek

Orgány pro realizaci Strategického plánu Leader

Programová komise

Mašová Jana 
Mgr. Gruna Bronislav

ALMA, o. s., zastupuje Marek Pečer
Moravskokrumlovsko,
zastupuje předseda svazku Ing. Jaroslav Mokrý
Svazek obcí při formanské cestě,
zastupuje předseda svazku Josef Myslík

Výběrová komise

Březinová Zdeňka
Chvátal Stanislav 
Ing. Němec Jiří
Obec Plenkovice,
zastupuje místostarosta Ing. Alois Vybíral
Svazek obcí sever Znojemska,
zastupuje předseda svazku Karel Kříž
Agrodružstvo Jevišovice,
zastupuje Ing. Libor Nevrkla

Monitorovací komise

Ing. Bartesová Lucie
Mgr. Gigimovová Anna
DSO Jevišovicka, zastupuje předseda svazku Mgr. Pavel Málek

Vážení přátelé, milí čtenáři!

Připravili jsme pro Vás další číslo
našeho zpravodaje, abychom Vás
informovali o dění v naší MAS Živé
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.
Musím říct, že z tohoto čísla mám
opravdu radost, protože Vám
konečně můžeme představit první
realizované projekty, které byly
prostřednictvím naší MAS
podpořeny. Jedná se o čtyři
projekty vybrané v loňském roce
s dotací přesahující 5 mil. Kč. Jsem
rád, že povědomí o naší činnosti
mezi veřejností postupně roste.

Svědčí o tom zvýšený zájem o přípravu projektů.V letošním roce
jsme vybrali dalších 9 projektů, které budou realizovány v příštím
roce a budou podpořeny částkou přes 6,8 mil. Kč. Věřím,
že úspěšná realizace těchto projektů bude inspirací pro další
zájemce. Bohužel, v letošním roce jsme neobdrželi žádnou
žádost o podporu podnikatelského projektu. Vím, že podnikatelé
to v současnosti nemají lehké, přesto jsem přesvědčen, že právě
podpora, kterou mohou také prostřednictvím naší MAS získat,
bude pro ně významnou pomocí. Věřím, že v příštím roce
budeme moci podpořit také projekty z podnikatelského sektoru.
Vážení přátelé, nacházíme se právě v předvánoční době.
Přeji Vám, aby jste tuto dobu neprožívali ve spěchu, ale užili si
klidu a pokoje vánočních svátků. Do nového roku Vám přeji
mnoho úspěchů.

Ing. Jiří Němec
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Zpravodaj místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
číslo 3 - ročník 2009
Tento zpravodaj vydává Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, občanské sdružení pro potřeby zvyšování informovanosti o projektech 
a aktivitách v území působnosti organizace a její propagace
Odpovědný redaktor: Ing. Jitka Schneiderová, Bc. Adéla Bartesová
Foto obálka: Templštýn, Bronislav a Eva Brunovi 2005. Ostatní foto z archívu obcí a MAS.
Náklad 10500 ks, vydáno v prosinci 2009. Neprodejné. 
Vydání Zpravodaje je podpořeno Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Volební valná hromada

se konala ve čtvrtek 12. listopadu 2009 v Mikulovicích
v restauraci U Stočků. Podle připravovaného programu přednesl
předseda sdružení Ing. Jiří Němec zprávu o činnosti místní akční
skupiny v uplynulém roce. Taktéž se ujala slova předsedkyně
revizní komise Ing. Lucie Bartesová, která shrnula vykonanou
kontrolu v kanceláři MAS. Poté se přistoupilo k samotným
volbám.
Pro potřeby voleb bylo ovšem třeba připravit návrhy jednotlivých
komisí, volební lístky a před samotným hlasováním zvolit
návrhovou a volební komisi. Každý ze členů měl možnost
v krátkosti se představit. Následovně se volili členové
předsednictva, revizní, programové, výběrové a monitorovací

komise. Po zvolení orgánů MAS si každá komise na prvním
jednání volí předsedu ze svého středu.
Po volbách následovala diskuse členstva na téma v oblasti
rozvoje území, iniciace společnosti k aktivitě a ke vzdělávacím
programům. Diskuse byla ukončena návrhem Mgr. Bronislava
Gruny na otevřené společné jednání programové komise
s přizváním všech členů, kde by se řešily témata dalšího rozvoje
území s cílením na rozvoj lidského potenciálu a infrastruktury
v území.
25. listopadu 2009 na jednání předsednictva byl zvolen
opětovně předseda Ing. Jiřího Němce, místopředsedkyní je paní
Jana Mašová a hospodářem sdružení pan Ing. Jaroslav Mokrý.

Těšíme se na další spolupráci!
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SSPPEECCIIÁÁLLNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDYY  VV  MMOORRAAVVSSKKÉÉMM  KKRRUUMMLLOOVVĚĚ
Speciální třídy pro žáky s těžkou kombinovanou vadou na Základní

škole Moravský Krumlov Ivančická už nejspíš nejsou pro nikoho žádnou
novinkou. Fungují už čtvrtým rokem. Možná se vám to zdá být krátká
doba. Pak je to pro nás veliká lichotka. "Speciálky" totiž ušly za těch pár
let dlouhou cestu. Počet jejich žáků se ode dne jejich otevření téměř
ztrojnásobil. Místo jedné třídy jsou třídy dvě. Kromě žáků z Moravského
Krumlova vzdělávají i děti z obcí mimo spádovou oblast. A díky dalším
aktivitám pedagogů těchto tříd a vedení školy mají možnost být účastny
ve vzdělávání nových speciálních pedagogů a asistentů.

Žáci jsou v těchto třídách vyučováni různými formami a metodami
s použitím poměrně široké škály prostředků. Někteří z nich se učí
i základům čtení, psaní a počtů, jiní jsou vedení k praktickým
dovednostem - záleží na ranečku postižení a onemocnění, který si do
života jednotlivé děti přinesly. Tím nejdůležitějším, na co se jejich výuka
zaměřuje, je být co nejvíce soběstačný. Pedagogové speciálních tříd se
pak snaží, aby výuka každého z těchto dětí byla vedená tak, aby dítě
mohlo zažívat pocit úspěchu a radosti z něj. 

Velikou radostí speciálních tříd pro žáky s těžkou kombinovanou vadou
na Základní škole Moravský Krumlov Ivančická je, že si našly i spoustu
přátel. Spoustu stabilních přátel z řad organizací a firem v Moravském
Krumlově. K jejich největším přátelům patří například vedle paní
Schwarzové, vedoucí Hotelu Epopej paní Štolpové a zaměstnanců
hotelu, o. s. S.P.O.Z.I., o.s. ALMA, občanské sdružení SPOT. 

Občanské sdružení SPOT je
velmi pevným, přesvědčeným
a milým přítelem. Nehovořím teď
jenom o darech a dárcích, které
jsou velké a příjemné. Mám na
mysli i časté příjemné návštěvy
členů tohoto sdružení v našich
třídách a společná posezení
s námi všemi - s dětmi
i pedagogy. 

Spolupráci a přátelství s různými subjekty v Moravském Krumlově
považuji za důležitou. Je pravda, že přináší s finanční podporou žákům
těchto tříd i určitý komfort. Daleko větší význam však má její lidský
rozměr. Je pro nás nesmírně významné vědět, že na nás někdo někde
myslí. Že má rád žáky "speciálek" a váží si práce jejich pedagogů. To je
velmi důležité. Bez přátel by bylo na světě docela smutno. I na světě,
který je vymezený speciálním třídám. 

Jsme rádi, že do rodiny našich přátel teď přibylo i Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko. A pokud i někdo z vás čtenářů chce rodinu
našich přátel rozšířit, stačí málo - přijít k nám do "speciálek" a chvíli
s námi pobýt.

za speciální třídy při ZŠ Ivančická
Mgr. Lenka Ficová

Spolek pro obnovu tradic - S P O T
Spolek pro obnovu tradic vznikl na konci roku 2005 a veškerou svoji

činnost v této době zaměřil na přípravu výstavy PAMĚŤ NÁRODA
věnovanou III. odboji a obětem komunistického režimu. Vernisáž této
výstavy proběhla v květnu 2006 za účasti bývalých politických vězňů
RNDr. Gráciána Tejrala a pana Zahrádky (odborný poradce Zdivočelé
země a muzea Vojna v Příbrami), biskupa brněnského mons. Vojtěcha
Cikrleho, přestavitelů Jihomoravského kraje. Výstavu zaštítil člen rady
JmK  RNDr. Igor Poledňák, díky němu se stala výstava putovní a od té
doby již byla vystavována v mnoha městech. Práce na této výstavě byla
velmi zajímavá, i když velmi pohnuté osudy obětí komunistické genocidy
v nás vyvolávaly smutek a beznaděj, kterou jistě mnozí političtí vězni v té
době prožívali.

Na druhé straně jsme však museli obdivovat hrdinství, s jakým svůj
těžký úděl snášeli. Od té doby jsme
se již na vernisážích této výstavy
setkali s mnoha bývalými
politickými vězni a ti neskrývají
svoji radost, že se o jejich osudy
zajímají pro ně mladí lidé a jejich
boj za naši svobodu tak snad
neupadne v zapomnění. Pro nás je
obrovská čest, že pana Tejrala
a pana Zahrádku od té doby
můžeme nazývat našimi přáteli.

Od roku 2006 pořádá SPOT
pravidelně Pohádkové Vánoce,
jedná se o celodenní vystoupení
místních i okolních škol společně
s profesionálními umělci na nám.

TGM v Moravském Krumlově. Tuto akci pořádá SPOT společně
s městem Moravský Krumlov. Vystoupení i vánoční jarmark každoročně
navštíví několik tisíc návštěvníků, kteří přicházejí načerpat vánoční
atmosféru, potěšit se vystoupením svých ratolestí, shlédnout svého
oblíbeného umělce, ochutnat různé speciality a při vůni medoviny
vstřebat co nejvíce neopakovatelných zážitků. Na jarmarku škol si každý
vybere nějakou maličkost, která ho těší ještě dlouho po Vánocích.

Další naše činnost je téměř výhradně zaměřena na podporu žáků
s multifunkčním handicapem při ZŠ Ivančická, ať se jedná o každoroční
Benefiční setkání nebo tradiční akci Vítání léta. Vždy je výtěžek z těchto
akcí věnován právě těmto dětem a tato pomoc se stává tím

nejdůležitějším smyslem naší
práce a přináší nám i největší
radost. 

Benefiční setkání se koná vždy
na začátku nového roku,
pravidelně se na programu podílí
ZUŠ Moravský Krumlov, za což
patří paní ředitelce Vl. Kočí i všem
pedagogům a účinkujícím velký
dík. Vystoupení ZUŠ vždy

podtrhne tento slavnostní okamžik, ale hlavně všichni zúčastnění
nezištně pomáhají těžce zdravotně postiženým dětem. 

Dalším bodem programu bývá přehlídka společenské a plesové módy,
tento zážitek je umocněn překrásnými prostory Galerie v Knížecím domě
a také samotnými modelkami z Dancing Models.

Na závěr večera pořádá SPOT
jako poděkování za podporu
všem přítomným malý raut, který
pro nás velmi ochotně připravuje
SOŠO a SOUŘ Moravský
Krumlov. Tato škola je také již
neodmyslitelnou součástí
Benefičních setkání a velký dík jí
patří nejen za tato setkání, ale i za

každoroční pomoc s organizací Pohádkových Vánoc. 
Vítání léta je tradiční akce, která se koná každoročně v měsíci červnu.

Již odpoledne probíhá program pro děti, a to Velká šmoulí diskoshow.
Jedná se o odpoledne plné her, soutěží, sladkých odměn, tance a ti
nejšikovnější si odnášejí plyšového kamaráda modrého Šmoulu, ten
náleží také nejhezčí dětské masce Šmoulíka. Když se odpoledne
přehoupne v podvečer, následuje tradiční velká módní show, opět
v podání našich Dancing Models. Po přehlídce následuje taneční zábava,
rodičům však pravidelně nastává spousta problémů, jak své
rozdováděné ratolesti dostat domů…

Vítání léta má mezi občany mnoho příznivců, výtěžek z této akce,
předaný dětem s multifunkčním handicapem, tak pomůže každoročně
pořídit aktuálně potřebné vybavení nebo pomůcky.

Takto tedy vypadá běžný rok SPOTu, bez tradičních sponzorů a věrných
návštěvníků našich akcí by naše činnost nebyla vůbec možná. Proto
všem patří velký dík!!

za Spolek pro obnovu tradic 
Kamila Polachová
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Strategický plán Leader a naše aktivity v roce 2009

V roce 2009 jsem pokračovali 2.rokem v realizaci strategického plánu
Leader, kterému předcházely v prosinci 2008 dvě pracovní setkání
programové komise nad aktualizacemi fichí, které stanovují podmínky
pro předkládání projektů. 

Vyhlášená 3. výzva naplnila úspěšnými projekty celkovou alokaci
finančních prostředků pro rok 2009. Výsledkem úspěšné týmové práce
bylo schválení všech 9 předložených projektů Státním zemědělským
intervenčním fondem. 

V roce 2010 bude Strategický plán leader v půli své realizace. Čeká nás
střednědobé hodnocení, monitoring úspěšnosti naší organizace
s ohledem na naplňování cílů celého projektu. Současně se
připravujeme na vyhlašování dalších výzev v roce 2010. V souladu
s plánem výzev budou vyhlašovány výzvy k předkládání projektů
priorotně na následující fiche:

1 - Modernizace zemědělských podniků, 4 - Diverzifikace
činností nezemědělské povahy, 6 - Podpora cestovního ruchu,
8 - Obnova a rozvoj vesnic, 9 - Kulturní dědictví venkova

V případě, že nebude vyčerpána aloklace finančních prostředků mohou
být rozhodnutím Programové komise vyhlášeny i další fiche nebo
opakované výzva s vybranými fichemi. Veškeré aktuální informace se
budou v průběhu příštího roku aktualizovat, proto je nunté sledovat
zejména webové stránky www.zivepomezi.cz.

Již nyní bychom tímto chtěli vyzvat podnikatele, organizace, obce,
svazky a další subjkety kterým jsou opatření otevřeny, aby konzultovali
své záměry, rozpracované projekty a nebáli se přijít s jakýmkoliv
záměrem, kteří by rádi realizovali. Podmínkou není mít zkušenosti
s projekty a čerpáním evropských prostředků, podmínkou je chuť
a potřeba realizovat záměr či ideu do reálné investice. Kancelář MAS
je připravena vám podat pomocnou ruku a provést vás projektovou
přípravou, realizací projektu do jeho úspěšného ukončení. 

Těšíme se na projekty pro rozvoj atraktivity a udržitelného života
severního Znojemska.

Semináře k 3. výzvě příjmu žádostí 

Ve čtvrtek 23. dubna a v úterý 5. května 2009 se v hotelu Epopej
v Moravském Krumlově a v Mikulovicích u Stočků konaly semináře pro
žadatele o finanční podporu projektů v rámci realizace Strategického
plánu Leader.

Přítomní zájemci byli informováni o vyhlášení 3. výzvy k předkládání
projektů, zaměření jednotlivých oblastí podpory, obsahu a náležitostech
pro předkládání projektů. 

Ve 3. výzvě bylo vyhlášeno pět fichí (oblastí podpory) - Podpora
místních produktů, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Služby
v cestovním ruchu, Obnova a rozvoj vesnic a Kulturní dědictví venkova. 

Seminář byl zaměřen na podrobné seznámení s postupem zpracování
osnovy projektu, žádostí o dotaci, přípravou příloh k žádosti a obecnými
pravidly programu.

Potenciální žadatelé také obdrželi dokumenty v tištené podobě a mohli
využít konzultací svých záměrů a projektů. 

Semináře k výzvě probíhají vždy po vyhlášení výzvy k předkládání
projektů a následují po oficiálním vyhlášení výzvy.

Školení příjemců podpory 3. výzvy v roce 2009 v rámci

Strategického plánu Leader

Pro žadatele, kteří uspěli a jejich projekty jsou schváleny na SZIF,
kancelář místní akční skupiny pořádá školení pro tzv. příjemce finanční

podpory. Příjemci jsou ty subjekty, kteří uspěli se svými projekty, jejich
projekty jsou schváleny Státním zemědělským intervenčním fondem
a podepsali Dohody o poskytnutí dotace.

Školení je zaměřeno na rekapitulaci obecných pravidel upravující
čerpání prostředků a proces realizace projektů, rozsahu a dokumentace
k proscesu zadávání veřejných zakázek, byly seznáměni s procesem
hlášení změn, žádosti o proplacení dotace a nezbytnou dokumentací
a také s povinnou publicitou projektu.

Účastníci semináře vše obdrželi v tištěné podobě a na elektronických
nosičích, kde můžou již pracovat s e-formuláři, které se předkládají
například při vyúčtování či změně na Státní zemědělský intervenční fond.

Příjemcům letošní podpory ze Strategického plánu Leader
blahopřejeme ke schválení projektů a přejeme úspěšnou realizaci
projektů.

Těšíme se na brzkou prezentaci.

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 230 240, 724 702 722
www.zivepomezi.cz, manager@zivepomezi.cz

Schválené projekty 3. výzvy realizace Strategického plánu Leader 

projekty byly předloženy do 7. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1. 2. Realizace místní rozvojové strategie 

Žadatel Název projektu Výše dotace Bodové hodnocení

Obec Vedrovice I. etapa rekonstrukce Obecního úřadu Vedrovice s rozšířením jeho využití 383 346 Kč 215

Obec Skalice Selský dvůr Skalice - centrum volného času 1 800 000 Kč 202

Obec Petrovice Rekonstrukce kulturního domu v obci Petrovice 988 077 Kč 169

Orel jednota Rakšice Sport, zábava, relaxace - zvýšení atraktivity sportovního areálu v Rakšicích 764 388 Kč 150

Městys Blížkovice Rekonstrukce radnice - II. etapa 1 241 926 Kč 116

Obec Rešice Restaurování souboru barokních soch v areálu kaple sv. Jana Nepomuckého 319 737 Kč 185

Město Jevišovice Zrestaurování kašny na Ugartově náměstí v Jevišovicích 518 400 Kč 122

Obec Běhařovice Obnova zvoničky ve Stupešicích 150 786 Kč 94

Římskokatolická farnost Pavlice Obnova oken kostela sv. Filipa a Jakuba v Pavlicích 622 228 Kč 85

Fiche 8 - Obnova a rozvoj vesnic

Fiche 9 - Kulturní dědictví venkova
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Sociální vybavení na hřišti v Dolních Dubňanech

Dne 20. srpna 2009 bylo zkolaudováno a 22. srpna slavnostně uvedeno
do provozu "Sociální vybavení na hřišti v Dolních Dubňanech". Tento
objekt byl zrealizován prostřednictvím místní akční skupiny Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko ze Strategického plánu Leader 2007 - 2013
v rámci IV.1.2 programu Rozvoje venkova.

První myšlenka proč vybudovat
sociální vybavení u sportovního
hřiště v Dolních Dubňanech bylo
jeho časté využívání při pořádání
kulturně - sportovních akcí pro
obyvatele obce a celého regionu.
Doposud tyto prostory však
nevyhovovaly po hygienické stránce
a zajišťování provizorního
sociálního zázemí bylo pro obec
příliš velkou finanční zátěží

a organizační komplikací s výsledkem nepříliš praktickým i estetickým. 
Jednou z nejvýznamnějších akcí v obci a celém okolí je festival dechových

hudeb, který se v letošním roce v Dolních Dubňanech konal již po
třiadvacáté. Tento festival navštěvuje více jak tisíc účastníků. Dále toto
sportoviště využívá naše základní škola, ale bez sociálního zázemí nemůže
ani pořádat různé sportovní olympiády a meziškolní soutěže. Na hřišti se
také pořádají hasičské soutěže, fotbalové turnaje, dětské dny. V některých
případech se tak od konání různých akcí muselo upustilo.

Jelikož se nacházíme na území místní akční skupiny, tak jsme dostali

možnost čerpat dotaci z evropských fondů prostřednictvím výše
zmiňovaného Strategického plánu Leader. Aktivity místní akční skupiny
a realizace Strategického plánu Leader nám je velice blízký, neboť jsme
i ve sdružení členy prostřednictvím mikroregionu Moravskokrumlovsko
a do samotného dění kolem místní akční skupiny se často aktivně
zapojujeme. Při podání žádosti a samotné realizaci nám byl nápomocný
i personál kanceláře Živé pomezí, který nám po celou dobu a nadále bude
poskytovat cenné informace. Pod vedením manažerky Ing. Jitky
Schneiderové byl také ze strany místní akční skupiny uspořádaný seminář
pro všechny příjemce dotace z výzev v roce 2008.

Realizace projektu probíhala od května do září roku 2009. Celkové
investiční náklady této stavby byly 1,184 tis. Kč. Dotace po vyhodnocení
stavby činí 90 % stavebních nákladů, což je 1,040 tis. Kč. 

Při slavnostním zahájení provozu sociálního zařízení jsme uspořádali
"Jarmark řemesel a místních produktů", rádi bychom tuto akci v příštím
roce zopakovali, aby se tak stala tradicí. Tato slavnost měla být zakončena
večer taneční zábavou, ale počasí nám příliš nepřálo (snad někdy příště).

Postavením tohoto sociálního zázemí nyní areál skýtá mnohočetné
využití, jak pro obec, různé spolky a organizace, tak pro širokou veřejnost.
Obec má dále záměr zvelebovat prostředí sportovně - kulturního areálu
a chce zde postavit dřevěnou pergolu, čímž se může rozšířit využití prostor
z řad spoluobčanů. Například se zde budou moci konat různá narozeninová
párty (opékání selete), besedy, slavnosti a jiné podobné akce.

Věřím, že tato stavba bude sloužit ku prospěchu všem a tento areál najde
širší využití.

za obec Dolní Dubňany starostka obce Jana Mašová

Přeskačské podzemí

V sobotu 31. 10. 2009 jsme slavnostně otevřeli středověké Přeskačské
podzemí. Stalo se tak při oslavách 730 let od první písemné zmínky o obci
Přeskače. V rámci těchto oslav byly také požehnány obecní symboly -
znak a vlajka obce. 

Počátky projektu "Přeskačského
podzemí" sahají do roku 2004, kdy
se při budování splaškové
kanalizace v obci v hloubce asi
2,5 m, objevily podzemní prostory.
Přestože chodby byly částečně
zasypané, podařilo se prozkoumat
40 m dlouhou hlavní chodbu,
širokou přibližně 150 cm a vysokou
170 až 200 cm a dále úzkou chodbu

se třemi kruhovými místnostmi o průměru cca 3 m, z nichž dvě mají větrací
komín. Záchranný archeologický průzkum provedl Mgr. Zdeněk Čižmář
z ÚAPP ze Znojma. Dle úlomků keramiky, které se v podzemí našly, datoval
stáří těchto chodeb do 14. století. Chodby jsou vykopány v hornině zvané
"hadec" a jsou velmi zachované. I když kvůli vybudování kanalizace musel
být tento prostor opět uzavřen, rozhodlo se zastupitelstvo obce tyto krásné
prostory zpřístupnit veřejnosti. V následujícím období jsme hledali původní
vchod do podzemí. Následně byl tento prostor opět otevřen a začali jsme
s jeho čištěním. Vyčištění provedli brigádnicky místní obyvatelé v čele se
starostou Emilem Otoupalem. V roce 2008 jsme připravili projekt
a prostřednictvím MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko jsme

zažádali o dotaci ze IV. osy Leader Programu rozvoje venkova. Projekt
zahrnoval vybudování vstupního objektu do podzemí s umístěním malé
historické expozice včetně informačních tabulí, nasvětlení chodeb a úpravu
okolí. Projektovou studii zpracoval Ing. arch. Radek Herzán, stavební
projekt připravila Ing. Danielová. Stavební práce začaly na jaře letošního
roku. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Ing. Bronislav Vala z Valče.
Na vytvoření historické expozice jsme spolupracovali s Jihomoravským
muzeem ve Znojmě. Vitríny a informační panely zhotovila firma Pavel
Mašek, umělecká výroba, Oblekovice. Expozice obsahuje úlomky keramiky
nalezené v podzemí, několik nerostů typických pro hadcové horniny
a historické předměty. Předpokládané náklady projektu jsou 908 tis. Kč,
dotace má činit 817 tis. Kč.

O otevření podzemí byl veliký zájem. První den si jej přišlo prohlédnout
téměř 400 lidí. Čtyři dívky provázely návštěvníky celé odpoledne. Řada lidí
stála ve frontě i několik hodin, ale vycházeli se slovy "stálo to za to".
Dlouhou chvíli krátila přítomným dechová hudba Horanka. V sousední
opravené stodole bylo možné si prohlédnout výstavu historických
fotografií ze života obce nebo chvíli posedět u občerstvení. Celý den byl
pro návštěvníky také otevřen románský kostel "Všech svatých".
Od příštího roku bude možné si podzemí prohlédnout po předchozí
domluvě na obecním úřadě.

Celý tento projekt vznikl díky nadšení a práci řady místních obyvatel.
Spolu s kostelem "Všech svatých" tvoří podzemí krásné historické jádro
naší obce. Věříme, že bude i zajímavým lákadlem pro turisty. Poděkování
patří všem, kteří se na uskutečnění tohoto projektu podíleli.

Ing. Jiří Němec, místostarosta obce Přeskače

Stavební úpravy hřiště pro děti a mládež Hostim

Dne 15. srpna letošního roku bylo předáno nové hřiště pro děti a mládež
v Hostimě široké veřejnosti ke sportovnímu užívání.

Jedná se o oplocené hřiště o rozměrech 36 x 17 metrů pro míčové hry
a tenis s umělým povrchem "SPURTAN". V oplocení jsou osazeny branky
na minikopanou. V návaznosti na toto hřiště je zbudováno dětské hřiště
o rozměrech 4 x 17 metrů, které je vybaveno dětskou průlezkou,
houpačkami a jiným vybavením pro sportovní aktivity dětí a také lavičkami
pro rodiče. Celý nový areál byl vybudován na místě původního
nevyhovujícího volejbalového hřiště za letním kinem v těsné blízkosti
fotbalového hřiště a objektu tělocvičny. Byl tak doplněn celý kulturně -
sportovní areál obce Hostim.

Projektová příprava celé stavby byla zahájena již v roce 2002, kdy bylo
vydáno i stavební povolení. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků
se realizace akce odsouvala. V loňském roce se obec Hostim přihlásila do
výzvy Místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovsko (dále

MAS). Výše uvedený projekt byl
vybrán a doporučen k realizaci.
Žádost o finanční podporu
z Programu rozvoje venkova ČR,
osy IV. byla následně schválena
Státním zemědělský intervenčním
fondem (SZIF), čímž byla obci
Hostim přislíbena dotace
z evropských fondů. Na základě
výběrového řízení byla vybrána

dodavatelská firma, která dílo provedla rychle a kvalitně. Celkové náklady
na výstavbu tohoto víceúčelového hřiště pro děti a mládež jsou ve výši
1800 tisíc Kč a celé byly uhrazeny z prostředků obce Hostim. Po schválení
provedení celé akce úředníky SZIF budou obci postoupeny přislíbené
dotace v celkové výši 1.374 tisíc Kč.

Ing. Jaroslav Pella, starosta obce Hostim
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"Obchod ve Slatině"

Sobota 17. října 2009 se ve Slatině nesla ve slavnostním duchu.
Všichni obyvatelé obce a pozvaní hosté si nenechali ujít slavnostní
otevření obchodu, který v obci po dlouhou dobu chyběl. Tímto dnem byl
po realizační stránce dokončen projekt "Obchod ve Slatině", který byl
prostřednictvím MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. Leader ve výši
1,8 mil. Kč, celkové náklady akce jsou vyčísleny ve výši 2,2 mil. Kč.
Projekt nyní čeká na podání žádosti o proplacení dotace a závěrečné
vyúčtování, takže práce na dokončení projektu stále pokračují. 

Realizací projektu došlo k využití stávajícího chátrajícího objektu, a tím
k doplnění chybějící občanské vybavenosti v obci. Budova současného
pohostinství a obchodu byla poprvé otevřena v roce 1979 jako prodejna
"Jednota a pohostinství", kterou převážně svépomocí postavili místní
občané, kteří zde dle dochovaných zdrojů odpracovali 4992 hodin
zdarma.  V průběhu dvou let byla "Jednota" postavena na místě bývalé
panské konírny. Prodejna potravin zde fungovala až do roku 1997,
následně byla na dva roky pronajata jako dřevařská dílna a potraviny se
přesunuly do provizorních prostor místní klubovny, která byla
samozřejmě nevyhovující. Z tohoto důvodu se v roce 2003 vedení obce
rozhodlo nemovitost odkoupit od Jednoty - spotřební družstvo
Moravský Krumlov. Záměr zastupitelstva obce byl naprosto jednoznačný
- využít stávající objekt k rekonstrukci, a tím vyřešit prostor pro chybějící
prodejnu potravin a hostinec. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2007
opravou střechy, která byla v naprosto havarijním stavu. Tato akce byla
plně hrazena  z vlastních zdrojů obce a dále bylo nutné hledat vhodné
dotační zdroje na spolufinancování další etapy akce. Perfektním
partnerem a klíčem k dokončení projektu se pro Slatinu stalo občanské

sdružení MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Vznikem MAS
a realizací její rozvojové strategie se nejen Slatině, ale všem subjektům
na území působnosti MAS, otevřela možnost spolupráce s kvalifikováni
odborníky, kteří pracují pro rozvoj venkova a "umí" hledat i vhodné
dotační zdroje pro spolufinancování rozvojových projektů tohoto typu,
např. prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. Leader. 

Díky projektové připravenosti
Slatina neztrácela čas a podala
žádost o dotaci do první výzvy,
kterou MAS v roce 2008 vyhlásila.
Projekt byl hodnotící komisí
oceněn vysokým počem bodů
a získal finanční podporu ve výši
1,8 mil. Kč. Rok 2009 se tedy stal
rokem realizace a rokem
dokončení celého projektu. Stavba

byla zahájena v dubnu a již říjnu proběhlo slavnostní otevření. Projekt
zahrnoval kompletní výměnu oken, vnitřních dveří, zateplení fasády,
obnovení vnitřních omítek, dlažby a došlo ke kompletní rekonstrukci
elektroinstalace, topení a rozvodů vody. Prostory prodejny potravin byly
poskytnuty místní podnikatelce, která bude obchod potravin provozovat.

Závěrem je nezbytné poděkovat všem, kteří na projektu spolupracovali,
pomáhali ho realizovat a úspěšně dokončit. 

za obec Slatina Lubomír Mandát, starosta  
a Ing. Lucie Bartesová, 

manažerka Svazku obcí sever Znojemska

Propagace místní akční skupiny

Země živitelka 2009 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko se účastnilo 36. ročníku výstavy
Země Živitelka, která se konala na výstavišti v Českých Budějovicích ve
dnech od 27. srpna do 1. září 2009. Výstavu zahájil prezident Václav
Klaus společně s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou. Oba pak
navštívili i náš pavilon.

Vystavovali jsme v Pavilonu
venkova společně s přibližně
padesáti místními akčními
skupinami z celé České republiky.
Pavilon "Rozvoje venkova" tak získal
oproti minulým ročníkům větší
výstavní prostor a tím i důstojnější
prostředí pro prezentaci svých
aktivit. V pavilonu se dále představil
Spolek pro obnovu venkova ČR,

Národní síť místních akčních skupin, Agrární komora ČR, Národní
observatoř venkova a Celostátní síť pro venkov pod garancí Ministerstva
zemědělství. V tomto roce se výstavy účastnilo 600 vystavovatelů, na
které se přišlo za šest dní podívat  přes 100 tisíc návštěvníků a více než
2500 čestných hostů.

Tato výstava pro nás znamená významnou propagaci v rámci celé
České republiky, dále pak navázání kontaktů s ostatními místními
akčními skupinami a odborníky působící v oblasti rozvoje venkova.
Účastí na Země živitelce získáváme nové zkušenosti, navazujeme
kontakty, poznáváme partnery pro projekty spolupráce.

Znojemsko - zahrada Moravy

Již podruhé jsme se účastnili 30. ročníku výstavy Znojemsko Zahrada
Moravy, která je každým rokem připravována v rámci Znojemského
vinobraní. Letošní ročník byl přesunut z prostor Jízdárny Louckého
kláštera do tělocvičny znojemského Sokola, aby výstava byla blízko centra.
Tahle varianta se nesetkala s příliš velkou návštěvností, proto chtějí
pořadatelé do budoucna  pořadatelé expozici vyřešit jiným způsobem.

Na výstavě bylo možné vidět produkty ovocnářských a zemědělských
podniků. Tradičně se výstavy účastní místní akční skupina Znojemské
vinařství, město Znojmo, město Moravský Krumlov, Centrála cestovního
ruchu Jihomoravského kraje, mikroregion Telčsko a Národní pak Podyjí.

Před samotnou výstavou také probíhá soutěž  časopisu Receptář
"Produkt roku 2009", dále jsou vyhodnoceny kategorie nejkvalitnější
plodová zelenina, nejlepší nakládané okurky a domácí producenti, jejichž
oceněné produkty byly na výstavě také k vidění.

V příštím roce bychom se této regionálně významné výstavy chtěli opět
účastnit společně s dalšími
partnery. Snad také budeme moci
ovlivnit i lepší kvalitu prostor oproti
letošnímu roku.

Velké díky také patří partnerům
a obcím, kteří poskytli svoje
propagační nebo dárkové materiály
na výstavy a místní akční skupina
tak mohla propagovat celé naše
území.

REGIONTOUR 2010
V současné době připravujeme prezentaci naší organizace a území v působnosti místní akční skupiny na mezinárodní veletrh GO

a Regiontour 2010, který se uskuteční od 14. do 17. ledna 2010. Tímto si dovolujeme oslovit obce, podnikatele další subjekty provozujících
služby v oblasti ubytování, stravování, sportovně a kulturně rekreačních aktivit s nabídkou spolupráce a partnerství na propagaci regionu. 

ZDARMA VÁM  ZAJISTÍME DŮSTOJNOU PROPAGACI NA SPOLEČNÉM STÁNKU ZNOJEMSKA.
Do 10. 1. 2010 přijímáme propagační materiály 

(letáky, brožury, postery, audiovizuální propagaci, propagační předměty, a další produkty v oblasti gastronomie a místních produktů). 
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Navštívili jsme MAS Moravský Kras

V dubnu letošního roku jsme zahájili pravidelné a nezbytné aktivity
workshopů do území místních akčních skupin. Prvním návštěvou byla
MAS v moravském krasu. Celodenní návštěvou spojenou s prezentací
organizace a diskusí nad obecným rozvojem a nad projekty nás provázel
manažer Ing. Jozef Jančo. Nevelká účast dala větší prostor diskusím
o projektech v oblasti cestovního ruchu, partnerských projektech
a o obecné činnosti organizace, zkušenostech s aktivitou lidí
a organizací v území, udržitelností organizace, mezinárodní spoluprací
apod.  Navštívili jsme sídlo sdružení ve Sloupu, kozí farmu v Šošůvce,
geologický areál Žegrov, větrný mlýn v Rudici, pštrosí farmu
v Doubravici nad Svitavou, prodejnu regionálních produktů u benzínové
stanice Forman na trase R43  nedaleko Černé hory a pivovar Černá hora. 

Velkým přínosem byla prezentace projektů zajišťovaných místní akční
skupinou a získávání zkušeností s projektem značení místních produktů
"Moravský kras, regionální produkt", který je v České republice rozšířen
především na územích národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Páteřní cyklostezka

Krumlovsko - Jevišovicko

I v tomto roce iniciujeme a podílíme se ve spolupráci s mikroregiony
severního Znojemska na projektové přípravě tohoto integrovaného
projektu. V letošním roce bude dokončen projekt značení a základního
vybavení stezky. Rozpracované jsou dílčí projekty vybraných úseků
stezky ve smyslu řešení vedení cesty, jejich povrchu, odvodnění a řešení
doprovodné zeleně. 

Projektová příprava cyklokoridoru propojující severozápadní pomezí
Znojemska s koridory regionálními a mezinárodními v letošním
a zejména příštím roce propojíme s propagací a připsání přívlastku
"greenway" a podporou poradenství pro provozovatele služeb v oblasti
cestovního ruchu s možností zapojení do sítě certifikovaných  zařízení
pod názvem "Cyklisté vítáni". Rozvoj těchto aktivit nám umožní grantový
program Greenways 2009 udělený Nadací Partnerství.

PPřř iipprraavvuujjeemmee
V únoru 2010 seminář

"Cyklostezky a Greenways a program Cyklisté vítáni - možnosti
rozvoje udržitelného cestovního ruchu na Znojemsku" 

Seminář se uskuteční v rámci projektu Páteřní cyklostezka
Krumlovsko - Jevišovicko, rozvoj a propagace. 
Projekt byl podpořen v programu Greenways Nadace Partnerství,
jehož generálním partnerem je Nadace České spořitelny.

Pro bližší informace sledujte webové stránky
www.zivepomezi.cz/aktuality

TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA JEVIŠOVIC
I. ročník zimního turnaje v kopané  mužů 2010

Město Jevišovice si Vás dovoluje pozvat na I. ročník zimního fotbalového turnaje mužů. Týmy se budou rozdělovat

do dvou skupin podle soutěží, které hrají.

SKUPINY

Ukončení obou turnajů je podle přihlášených družstev. V každé skupině bude maximálně osm družstev.

Slavnostní vyhodnocení výsledků proběhne v průběhu plesu dne 6. 3. 2010 v prostorách restaurace Suchý Čert. Každé družstvo obdrží 10 lístků
zdarma. Přihlášky posílejte e-mailem do 10. 1. 2010 na: Mach.11@seznam.cz a nebo na seiner.s@seznam.cz

Můžete nás taky kontaktovat telefonicky na čísle 774 533 992. Po naplnění každé skupiny kluby bude ostatním přihlášeným oznámeno
telefonicky nebo mailem nezařazení družstva do turnaje. Přihlášení se mohou podívat na internetové stránky Fotbalu Jevišovice nebo hřiště
Jevišovice, kde budou pravidelně doplňováni účastníci turnajů.

Místo: sportovní areál s umělou trávou 3. generace a osvětlením v Jevišovicích. Ceny: -každé družstvo obdrží po turnaji diplom za umístění,
balón v hodnotě do 500,-Kč, reklamní dárky od sponzorů - první tři z obou skupin dostanou finanční odměny.

- první čtveřice dostane poháry z obou skupin
- první ze skupiny "Gold" dostane putovní pohár starosty města
- dále bude vyhodnocen nejlepší střelec a brankář obou turnajů 

Občerstvení zajištěno ve sportovní areálu - limonáda, pivo, káva, uzená cigára a další

Veškeré informace o turnajích najdete ve směrnicích turnaje, které jsou na internetových stránkách 
www.fotbaljevisovice.wz.cz a nebo na www.hristejevisovice.cz

Všichni diváci jsou co nejsrdečněji zváni

"Gold" -mužstva krajského přeboru, I.A a I.B třídy
• hrací dny úterý a středy od 17.00 - 19.00 a od 19.00 - 21.00 hod.
• zahájení této skupiny je v úterý 12. 1. 2010 a předpokládané

ukončení podle počtu přihlášených klubů je v středu 24. 2. 2010

"Silver" - mužstva okresního přeboru, III.a IV. třídy
• hrací dny sobota a neděle od 8.00 - 10.00 a od 10.00 - 12.00 hod.
• zahájení této skupiny je v sobotu 16. 1. 2010 a předpokládané

ukončení  podle přihlášených klubů je v neděli 28. 2. 2010 

MMAASS  MMOORRAAVVSSKKÝÝ  KKRRAASS, Místní akční skupina, o.s.
Sloup 221, 679 13 Sloup
www.mas-moravsky-kras.cz



EEKKOOPPOORRAADDNNAA

EKOPORADNA

Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji

Ekoporadna pro veřejnost zahájila svou činnost v roce 2007 jako
součást sítě ekoporaden v Jihomoravském kraji. V letošním roce jsme
navázali na tuto činnost prostřednictvím projektu "Síť ekoporaden
v Jihomoravském kraji". Projekt je podpořen Státním fondem životního
prostředí a Jihomoravským krajem. Do projektu je zapojeno 16 partnerů
v kraji a hlavním koordinátorem celé sítě je občanské sdružení
Rezekvítek. Rezekvítek má síldo v Brně a sdružuje občany, kteří se
dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody.

Hlavním cílem projektu je celoplošné a kontinuální poskytování
kvalitních environmentálních poradenských služeb pro širokou veřejnost
v Jihomoravském kraji prostřednictvím podpory a rozvoje sítě
ekoporaden a ekoinfocenter.

V projektu jsou zapojeny tři typy poraden - ekologické poradny 1. a 2.
stupně a ekoinfocentra. Toto rozdělení je na základě aktivit a činností
poraden. Ekoporadna v Moravském Krumlově společně s nejbližším
partnerem v regionu, Národním parkem Podyjí ve Znojmě, má statut
"ekoinfocentra". Společně se tak budeme zasazovat o zlepšování
životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj našeho území.

Všichni občané, obce, veřejné i soukromé instituce mají touto cestou
přístup k bezplatným informacím. Na základě telefonátu, e-mailu či
návštěvy přímo v naší kanceláři v Moravském Krumlově dostanete
odpověď týkající se široké oblasti životního prostředí od zelené
domácnosti, úspor energie, nakupování a dostupnosti biopotravin, fair
trade či FSC výrobků, odpadů, ekologického stavění, vody, živočichů,
ochrany a péče o významná území a dřeviny, financování "zelených"
projektů a na mnohá další témata. Zaměřujeme se také na poradenství
v programu Zelená úsporám. Poskytneme vám potřebné dokumenty
a formuláře žádostí. 

Příklad zprostředkovaného dotazu:

Otázka:
Jak je to s kácením dřevin na soukromých pozemcích? Platí to, že na

svém pozemku si mohu s dřevinami dělat, co chci? Kdy se o povolení
kácení dřevin nemusí žádat?

Odpověď:
O povolení kácet se nemusí žádat v případě, že stav dřeviny

jednoznačně a bezprostředně ohrožuje lidské životy či hrozí škoda
velkého rozsahu. To může být například strom napůl vyvrácený bouří či
rozlomený vichřicí. Ale pak i je ten, kdo takový strom odstraní, povinen
to neprodleně oznámit příslušnému úřadu. 

Dále není třeba žádat souhlas obce v případě, že dřevina stojí na
pozemku fyzické osoby a má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene
menší než 80 cm. Je to například situace, kdy na zahrádce občan
obnovuje sad. Pokud dřeviny v sadu nedosahují 80 cm v obvodu, není
třeba žádat o povolení. V opačném případě obec rozhoduje podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž musí být náležitě
vyhodnoceny zdravotní, ekologické a estetické funkce dřevin(y). 

Povolení není třeba ani pro kácení dřevin podle jiných právních
předpisů - například odstraňování náletových dřevin vyrůstajících přímo
ze dna toku, pěstební probírky zahuštěných výsadeb zeleně v parkových
úpravách obcí nebo odstraňování dřevin pod vodiči rozvodu elektřiny.
Zde sice není potřebné povolení, ale ten, kdo takovéto zásahy zamýšlí
provést, je povinen nejméně 15 dnů před započetím prací tento svůj
záměr oznámit příslušnému správnímu orgánu. Oznámení přitom musí
obsahovat stejné údaje jako žádost o povolení kácení. Časový předstih
oznámení je stanoven proto, aby správní orgán mohl rozsah
oznamovaného kácení posoudit a je-li to třeba, omezit je, případně -
pokud kácení shledá neodůvodněným - takovému oznamovanému
kácení přímo zabránit. 

Ke kácení dřevin by se ve všech případech mělo přistupovat až k jako
krajnímu prostředku a raději se snažit najít řešení, které by umožnilo
zachování každé dřeviny, u níž to je jen trochu možné. 

Dotaz převzatý z Ekologické poradny Veronica, odpovídající Hana
Chalupská

WWWWWW..EEKKOORRAADDCCEE..CCZZWWWWWW..EEKKOORRAADDCCEE..CCZZ

Ekoporadna při Správě Národního parku Podyjí 

vznikla letos v létě připojením k projektu "Síť environmentálního
poradenství v Jihomoravském kraji".

Pracovníci Správy NP Podyjí mohou přispět do šíře ekologického
poradenství především radami, které se týkají ochrany přírody
a životního prostředí, ať už se jedná o oblastní ochranu přírody
a o území Podyjí, nebo o ochranu rostlinných a živočišných
druhů. Mezi oblasti zájmu patří také biozemědělství, ekologicky
šetrné stavitelství, lesnictví, krajinný ráz, environmentální
výchova, šetrná turistika apod.

Pokud se vydáte do Národní parku Podyjí, je možné také zavítat
do Návštěvnického střediska Čížova. Středisko leží v budově
bývalé finanční stráže na konci obce Čížov na 

nejfrekventovanější turistické trase do Rakouska a je vzdáleno 
cca 7 km od Vranova nad Dyjí. Vedle budovy střediska se

nachází zbytky tzv. "železné opony" - jediný památník tohoto
druhu na území Jižní Moravy. Středisko nabízí služby informační
kanceláře, prodej pohlednic a informačních materiálů, stálou
výstavu o přírodě Podyjí, přednáškový sál s možností promítání
tématických filmů a tématické exkurze pro školy a jiné
zájmové skupiny.

PhDr. Markéta Frindová Jelínková, 
Ekoporadna při Správě NP Podyjí

V ekoporadně nás navštivte: 
adresa ul. Palackého (u zámku), 672 01 Moravský Krumlov 
čtvrtek 12 -16 hodin 
pátek 8 -12 hodin 
v jiné dny dle domluvy 
Naše kontakty: 
mobil +420 725 787 879 
telefon 515 230 240 
e-mail ekoporadna@zivepomezi.cz 
ICQ 471 199 740 
skype Ekoporadna.zivepomezi 
kontaktní osoba Bc. Adéla Bartesová 

Ekoporadna při Správě Národního parku Podyjí 
adresa Správa Národního parku Podyjí,  

Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo 
Pracovní doba:  
pondělí 7:30 - 17:00  
úterý 7:30 - 16:00  
středa 7:30 - 17:00  
čtvrtek 7:30 - 16:00  
pátek 7:30 - 14:00  
Kontakty: 
telefon 515 282 240 
e-mail info@nppodyji.cz 
ICQ 471 199 740 
www www.nppodyji.cz, www.nppodyji.cz/ekoporadna 

Návštěvnické středisko Čížov 
adresa 671 02 Čížov 176  
Otevřeno: pracovní dny                             soboty, neděle, svátky 
duben     ------                                              9 - 17 
květen    ------                                              9 - 17 
červen    9 - 17                                             9 - 17 
červenec    9 - 19                                             9 - 19 
srpen    9 - 19                                             9 - 19 
září    ------                                              9 - 17 
říjen    ------                                              9 - 17 
v jiné dny dle domluvy 
Kontakty: 
mobil 606 710 300 
telefon 515 291 630 
e-mail infocentrum@nppodyji.cz  
www www.nppodyji.cz  
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Sběrný dvůr odpadů

DSO Jevišovicka v současné době připravuje výstavbu sběrného
dvoru odpadů. Stavba sběrného dvora započne v zimních
měsících, neboť v současné době se vyřizují administrativní
náležitosti spojené s podpisem smlouvy se Státním fondem
životního prostředí.
Sběrný dvůr bude poskytovat služby občanům členských obcí
DSO Jevišovicka a jedná se o následující obce: Jevišovice,
Hluboké Mašůvky, Boskovštejn, Černín, Vevčice, Střelice, Jiřice
u Moravských Budějovice a Rozkoš.
Ve sběrném dvoře bude možno ukládat např. velkoobjemový,
nebezpečný aj. odpady, které v současné době musí občané
odvážet do Znojma či Únanova.
Staveniště sběrného dvora se nachází na pozemku, který je
v současné době ve vlastnictví města Jevišovice. Jedná se
o pozemek parc.č. 994/5 a st. 183 na k.ú. Jevišovice. Staveniště je
částečně zanedbané, zarostlé náletovými křovinami a částečně i
stromy. Stodola je nyní zcela nevyužitelná bez střechy a podlahy.
Na volné ploše je skladovaný stavební materiál.
Sběrný dvůr odpadů bude umístěn v oploceném areálu. Bude
vystavěna ocelová rámová konstrukce pro uložení objemného 

odpadu "O" odpad a uzavřené části poslouží pro parkování
technického zařízení sběrného dvora a pro odpady, které musí
být uzavřeny. Pod přístřeškem budou uloženy plastové obaly,
kovové obaly, plasty, měď, mosaz, bronz, železo a ocel. Sklad
nebezpečných odpadů bude řešen typizovaným skladem,
umístěným vedle ocelového přístřešku. Uložení odpadů bude
také ve stodole, která bude rekonstruována a poté využita pro
zpětný odběr elektroodpadů, ukládání papírového nebo
lepenkového obalu, drobné plastové obaly, vyřazené elektrické
a elektronické zařízení bez nebezpečných látek. Elektropřístroje
tak budou zastřešeny a nebude hrozit jejich případné odcizení
nebo manipulace neoprávněnými osobami.
Na pravé straně u prvního vjezdu bude vystavěna mobilní buňka
pro sociální a provozní zázemí budovy. Plochy okolo staveb
budou zpevněny lehkou živičnou konstrukcí. Odvodnění bude
provedeno přirozeným spádováním, jenž svede vodu do
sběrného žlabu. Stavba bude nově oplocena dřevěným
neprůhledným plotem a napojena na vodovodní přípojku.
Pokud se neprotáhnou administrativní lhůty při jednání se SFŽP,
předpokládá se jeho otevření občanům na začátku léta 2010.

Mgr. Pavel Málek, předseda DSO Jevišovicka

Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Hřiště bylo vybudováno na původním pískovém hřišti. První
etapa výstavby byla zahájena 25. 5. 2009 a kompletně předána
firmou Sport-Technik Bohemia s.r.o. dne 10. 10. 2009. Slavnostní
otevření hřiště proběhlo za účasti významných hostů ředitelem
předávající firmy panem Vopičkou a starostou města Jevišovic
panem Mgr. Pavlem Málkem. Tomuto slavnostnímu předání
přihlíželo asi 500 lidí. Součástí celé akce byl i doprovodný
program, během něhož mohli návštěvníci shlédnout zápas
ženských družstev, vystoupení mažoretek ZŠ Jevišovice, sraz
autoveteránů, připraveny byly soutěže pro děti, velkým lákadlem
bylo vystoupení Honzy a Vojty Nedvědů a vrcholem odpoledne
byl zápas staré gardy z Jevišovice s fotbalovými legendami
mistrů Evropy z roku 1976. Mnozí tak poprvé mohli z blízka
pohlédnout do tváře Antonínu Panenkovi, Františku Veselému,
K. Dobiášovi a dalším hvězdám. Jeden z nich však, bohužel,
dnes již shlíží na svoje kamarády z fotbalového nebe. V pátek
30. října 2009 zemřel ve věku nedožitých 65 let na selhání srdce
František Veselý. Mnozí z těch, kteří viděli jeho výkony na
jevišovickém hřišti, této zprávě nemohli uvěřit, neboť o pouhých
dvacet dnů dříve se proháněl po zelené ploše v takové kondici,
že fotbalisté o 20 let mladší nestíhali jeho tempu a nasazení.

Celá akce byla financována z dotací od státu v celkové výši
11.000 000,-Kč a dofinancování částkou 3.000.000,- Kč zajišťuje
akciová společnost založná pod záštitou města Jevišovice.
Celkové náklady na výstavbu dosáhly výše 14.000.000,- Kč.
V současné době je naplánována druhá etapa, která zahrnuje
opravu stávajících kabin a výstavbu hospůdky na hřišti.Tato část
by měla začít v nejbližší době a práce by měly být skončeny
v jarních měsících roku 2010.
Umělá travnatá plocha má rozměry 108 x 61 m a vlastní hřiště
má rozměry 100 x 55 m.Tato plocha má certifikát ČMFS a UEFA
a mohou se na ní hrát mistrovské zápasy ve všech kategoriích.
Hřiště bude využíváno k mistrovským a přátelským zápasům
všech klubů z okolí, turnajům a dalším činnostem. Zdarma bude
hřiště využívat Základní škola v Jevišovicích a další zájmové
jevišovické oddíly. Fotbalový oddíl Jevišovice bude toto hřiště
využívat k mistrovským zápasům krajské 1.A třídy a III. třídy
v okresu.
Závěrem bych chtěl dodat, že je to jedno z nejlepších hřišť
v okrese, kde se bude setkávat hodně lidí jak ze sportovní tak
z divácké veřejnosti. Toto hřiště a jeho okolí zase bude velkou
chloubou a dominantou města Jevišovice.

Zdeněk Macháček

Jak kráčel čas naším krajem

Mnozí z našeho regionu se již možná setkali s knihou Čas jahodových vůní autorky Milady Horákové. Je to vzpomínková kniha
na dobu autorčina dětství, popis tehdejší doby a dění, poměrů a způsobu života obyčejné vesnické rodiny.
Paní Horáková však u této knihy neskončila a v současné době byla vydána kniha povídek z dob dávno minulých i z bližší historie,
z období kolem 2. světové války. Tato kniha je sbírkou povídek a příběhů z Jevišovic a okolí, některé příběhy se odehrávají
v oblasti Jaroměřic nad Rokytnou.
Rukopis literárního dílka si musel chvíli počkat na svoje knižní vydání, avšak i toto se podařilo zejména díky vstřícnosti SKUPINY
ČEZ a zejména tiskovému mluvčímu Jaderné elektrárny Dukovanu ing. Petru Spilkovi, který po úvodní žádosti Milady Horákové
o finanční podporu tisku knihy zahájil jednání několika směry a v konečné fázi se stal nositelem projektu Dobrovolný svazek obcí
Jevišovicka. Tato volba padla zejména s přihlédnutím k lokalizaci celé knihy.
DSO Jevišovicka díky finanční podpoře SKUPINY ČEZ a dalších sponzorů zrealizovala vydání knihy, která měla slavnostní křest
a autorské čtení 5.12. 2009 v restauraci U Suchého čerta v Jevišovicích.

Knihu povídek je možné zakoupit v Městské knihovně v Jevišovicích nebo v kanceláři místí akční skupiny 
v Moravském Krumlově, ul. Palackého 57.
Místní knihovna, Jevišovice, 671 53, telefon: 515 231 225, knihovna@jevisovice.cz, www.knihovnajevisovice.webz.cz

Marie Straková, manažer DSO Jevišovicka
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Rok 2009 v Blížkovicích

Milý čtenáři,
přijmi pozvání k návštěvě městysu Blížkovice, obce, která leží

v jihozápadní části okresu Znojmo a má 1235 obyvatel.
Do nového roku 2009 se vstupovalo s velkými investičními plány, ale

také s obavou, co přinese rok s přívlastkem "první krizový". Obavy se
postupně ukázaly jako oprávněné a od některých akcí se muselo
odstoupit. Život obce se však nezastavil a akce, které se realizovaly
a realizují, lze hodnotit jako úspěšné.

V prvé řadě se podařilo prodat posledních 14 stavebních míst.
Po dvaceti letech se tak jedná o největší rozmach bytové výstavby
v Blížkovicích.

Měsíc červen byl ve znamení velkých příprav na tradiční Blížkovické
slavnosti, tentokrát spojené se srazem rodáků. V průběhu slavností
vystoupili profesionální umělci (Josef Alois Náhlovský, Josef Mladý,
František Ringo Čech se svojí divadelní společností), místní skupiny
a celá Základní a mateřská škola v Blížkovicích. Byl to náročný třídenní
maratón. Nadšení všech organizátorů bylo úžasné. Bohužel červnové
počasí nemile překvapilo. Povodně trápily celou Evropu i Českou
republiku. Sobotního hlavního odpoledne se zúčastnilo cca 750 lidí, kteří
se skvěle bavili. Na jedné straně radost, smích a na druhé straně hrozivé
informace o postižených oblastech, obětech na životech a o lidech bez
přístřeší. Vstupné dobrovolné z této akce bylo během programu
vyhlášeno jako finanční příspěvek na povodně a bylo zasláno městysu
Hustopeče, který byl jedním z postižených. S finanční částkou byla této
postižené obci zaslána též materiální humanitární pomoc.

U příležitosti blížkovických
slavností a srazu rodáků vznikla
publikace Blížkovice v obrazech,
která má 170 stran a mapuje běh
času v Blížkovicích slovem
i obrazem.

Druhou významnou akcí v měsíci
červnu byla Dyslektická olympiáda
pro děti základních škol okresu
Znojmo pořádaná základní školou

Blížkovice pod patronací starosty města Znojma a starostky městysu
Blížkovice. Příležitost vyniknout tak dostaly děti, které mají při běžné
výuce diagnostikovány výukové obtíže. 

V průběhu prvního pololetí roku 2009 prošly celkovou rekonstrukcí
dvě budovy obce, a to hasičská zbrojnice a knihovna. Obě budovy mají
novou fasádu, knihovna splňuje požadavky kladené na vybavení
knihoven, tj. poskytuje přístup k internetu, meziknihovní služby
a doplňuje knihovní fond o nové tituly. 

Na sklonku léta byla dokončena akce Odbahnění Mácova rybníka. Cena
díla dosáhla částky 11. 557.436,-Kč. Z této částky byla dotace ve výši
85% z EU z OPŽP a 5% ze SFŽP. Naše vlastní zdroje byly 10%. 

Bez přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí a z Evropské
unie by nebylo možné toto dílo provést. Akce proběhla ve velmi dobré
kvalitě a celé okolí rybníka je pěkným koutem Blížkovic. Slavnostní
otevření rybníka se konalo v měsíci září. Bylo spojeno se společenským
odpolednem pro malé i velké. Nový rybník pokřtila netradičně vodnice
šampaňským. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny sladkosti na
různých stanovištích, opékaly se klobásy, děti se předváděly v maskách
vodníků, vodnic, vodních víl. Někteří odvážní návštěvníci vyzkoušeli
aqazorbing. Svoje umění předvedli nadšenci s lodními modely. 

V měsíci září byla zahájena kanalizace v části Blížkovic, akce za 13 mil.
korun. Po zbudování 1286 m2 stokových sítí bude polovina Blížkovic
zkanalizována. Aby mohla být dobudována splašková kanalizace v celých
Blížkovicích, a to včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod, podává se
2. listopadu žádost do Operačního programu životního prostředí na
částku cca 80 mil. korun. Pokud bude žádost o dotaci vyřízena kladně,
rok 2012 by tak mohl být rokem, kdy budou celé Blížkovice
zkanalizovány. Potom bude možné zahájit opravy komunikací, chodníků
a veřejných prostranství.

Výše uvedené akce mají přispět k rozhýbání poněkud strnulého života
v obci a jejich cílem je zapojit do dění v obci co největší počet občanů.

Je toho hodně, co je v plánu na příští léta. Nicméně je nutné v této
krizové době ještě více s citem přistupovat k tomu, do čeho se bude
obec pouštět. 

SSvvaazzeekk  oobbccíí  ppřřii  ffoorrmmaannsskkéé  cceessttěě

Pavlice 90
671 56 Grešlové Mýto
tel.: 515 252 235
e-mail: svazek@pavlice.cz
Předseda: Josef Myslík 

Městys Blížkovice

Blížkovice 130, 67155 Blížkovice
Tel: 515259106
E-mail: obec@blizkovice.cz,   www.blizkovice.cz
Starostka: Šárka Ježková
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Křepice

Obec Křepice se nachází v jihozápadní části Jihomoravského
kraje, severně od města Znojma, v nadmořské výšce 336 m n.m.
Rozloha katastrálního území je 724 ha. Územím obce protéká
potok Křepička.

Historie

Nejstarší zmínka o obci je z roku 1196 v zakládací listině kláštera
Louckého. Název vsi vznikl z osobního jména Chřepek, původní
jméno Chřepice. Již na konci 14. století se v Křepicích připomíná
dvůr, v polovině 16. století se stávají součástí Želetického
panství. V roce 1888 byla postavena samostatná školní budova.
Po rozsáhlém požáru byl v roce 1899 založen Sbor

dobrovolných hasičů. V roce 1908 byla ke starší zvonici
přistavena menší kaple se sochou Panny Marie Lurdské, která je
dodnes dominantou obce. Jihovýchodně od vsi je Hradisko -
území s významnými neolitickými archeologickými nálezy.

Současnost

V roce 1990 se obec osamostatnila od Běhařovic. V současné
době má 130 obyvatel. Prioritou obce je podpora spolků
a kulturního a společenského dění, do kterého se zapojují téměř
všichni občané. Nejaktivnějším spolkem je Sbor dobrovolných
hasičů, který se podílí na přípravě masopustu, posvícení,
"hektoriády" - sraz traktorů domácí výroby, obecní zabíjačky,
plesu, pálení čarodějnic, soutěže v požárním sportu o pohár
starosty obce. Fotbalový oddíl SK Bayern Křepice připravuje
tradiční nohejbalový turnaj. Spolek rybářů Křepice, který má
v pronájmu místní rybník, pořádá koncem června rybářské
závody, které jsou vyhledávané rybáři z Křepic i dalekého okolí.
Myslivecké sdružení Křepice proslulo výbornou organizací
Poslední leče na konci listopadu. Všechny spolky společně se
pak podílejí na přípravě dětského dne.

Projekty

Obec je plynofikovaná a je zrevitalizován rybník. V roce 2005
bylo s podporou sdružení Energoregion 2020 u stávajícího
fotbalového vybudováno víceúčelové hřiště. V roce 2006 byla
dokončena rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáže.
Taktéž je opraven areál za rybníkem, kde se v létě mimo již výše
zmíněných akcí pořádají taneční zábavy.
V roce 2007 bylo vybudováno zázemí u fotbalového hřiště -
šatny pro fotbalisty, sociální zařízení a bufet. Na tuto akci si obec
musela vzít úvěr, protože i přes mimořádnou dotaci

z Jihomoravského kraje jsme
nebyli schopni ze svého
rozpočtu stavbu financovat.
V dalším roce zde byla
přistavena pergola. Od roku
2007 je obec zapojena do
projektu CZECH POINT.
V roce 2008 byla opravena
budova kulturního zařízení -
výměna oken a fasáda.
V letošním roce proběhla výměna oken a oprava fasády na
budově obecního úřadu, kde sídlí také místní knihovna.V přízemí
byly nebytové prostory přestavěny na byt. Také byla opravena
střecha a fasáda na kapličce a chodníky v jejím okolí. K radosti
dětí je v obci vybudováno krásné dětské hřiště, náklady na jeho
výstavbu přesáhly 300 tis. Kč, 180 tis. přispěl ze svého rozpočtu
Jihomoravský kraj.
Zastupitelstvo obce rozhodlo zlikvidovat starou nepovolenou
skládku odpadů. Letos proto byla provedena analýza rizik
a připraven projekt. Celá akce by měla být financována z fondů

EU, Operačního programu
Životního prostředí.
Obec má připraveny projekty
na výstavbu kanalizace
a vodovodu v obci.
Obci byla v září schválena
dotace ve výši 110 tis. Kč na
opravu zásahového vozidla
jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí.

Oslavy 110 SDH

V květnu letošního roku proběhly oslavy 110 let založení
místního Sboru dobrovolných hasičů, spojených se svěcením
praporu, slavnostním otevřením dětského hřiště a soutěží
v požárním sportu o pohár starosty obce. Akce začala průvodem
hasičů s historickou stříkačkou od požární zbrojnice ke kapličce.
Při mši svaté pan farář Jaromír Gargoš posvětil nový prapor,
jehož kmotrem byl krajský zastupitel Ing. Alois Vybíral. Po obědě
starosta obce s dětmi slavnostně přestřihl pásku u nového
dětského hřiště.
Odpoledne patřilo soutěži v požárním sportu o pohár starosty
obce Křepice, které se zúčastnilo deset týmů. Všechny přítomné
potěšila ukázka techniky hasičského záchranného sboru
z letecké základny v Náměšti nad Oslavou, odvážní návštěvníci
využili možnosti vyzvednutí plošinou a naskytl se jim pohled na
Křepice a okolí z výšky cca 26 m. Celý den byl zakončen večerní
taneční zábavou. Partnerem celé akce byla Skupina ČEZ.
Více informací o obci i kulturních akcích a fotografií z nich na 
www.obec-krepice.cz a www.sdh-krepice.me.cz

Plánované akce v zimním období:

27. prosince 2009 od 8,00 hodin u místního hostince pořádá
Sbor dobrovolných hasičů obecní zabijačku

Zdeněk Brandl, starosta obce
Jana Šálková, účetní obce 

Adresa: Křepice 45, 671 40 Tavíkovice
Kontakt: +420 515 252 263, ou.krepice@volny.cz
Web: www.obec-krepice.cz
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TTOOPPAANNOOVV

MALÝ FESTIVAL LOUTKY

Poslední prázdninový týden patřil lll. ročníku Malého festivalu
loutek. Tento "loutkový svátek" pro malé i velké byl zahájen 25.
srpna na náměstí v Moravském Krumlově za účasti všech
divadelních souborů a představitelů okolních mikroregionů,
organizátorů a generálního partnera - Skupiny ČEZ. Zahájení
festivalu zpestřili přímo na náměstí svým vystoupením kejklíři
a žongléři na chůdách za doprovodu dámské hudební skupiny
Herky. První představení s názvem Šamanka odehrálo Divadlo
matky Vackové v moravskokrumlovské Galerii Knížecí dům.
Během celého týdne vystoupilo na deset divadelních souborů:

Divadlo matky Vackové

Divadlo Mirka Koláře

Divadlo A. Novotného

Cirkus Žebřík

Divadlo Na cestě l.

Divadlo U staré herečky

Divadlo Na kolečku

Divadlo Na cestě ll.

Divadlo Krab

Divadlo M. Kopeckého

Divadlo LOKVAR

Festival se od svého I. ročníku rozrostl z počátečních devíti
vystoupení ve čtyřech obcích na 44 představení ve 34 obcích.
Rozšířil se z mikroregionu Moravskokrumlovsko do dalších
okolních mikroregionů na Brněnsku, Znojemsku a Třebíčsku.
Představení jsou pro diváky v obcích zcela zdarma nebo za
symbolickou cenu. Letošní Malý festival loutky přišlo zhlédnout
na tři tisíce malých i velkých diváků. Věříme, že se nám v příštím
roce podaří opět za pomoci Skupiny ČEZ zrealizovat již IV.
ročník této překvapivě oblíbené akce a připravit dětem
i dospělým v nejedné vsi tato kouzelná představení.

Generálnímu partnerovi - Skupině ČEZ, agentuře CINE JESSY,
všem zúčastněným obcím, účinkujícím a širokému aktivu
dobrovolných organizátorů a jejich pomocníků patří naše velké
poděkování.

Za mikroregion Moravskokrumlovsko 
Jana Mašová, starostka obce Dolní Dubňany

Památka na zaniklou vesnici TOPANOV 

Obec Rybníky závěrem roku ukončuje projekt rekonstrukce
středověké památky kaple svaté Markéty a okolních staveb na
malém návrší nad obcí Rybníky.
Topanov nebo také Tupanov je název zaniklé vsi, po níž se
dochovaly zbytky románského, raně středověkého kostela
v podobě poněkud zmenšené kaple zasvěcené svaté Markétě.
Kaple leží odnepaměti uprostřed hřbitova obehnaného
kamennou zdí. U vstupu na hřbitov je o mnoho let mladší
stavbička márnice. Její interiér bude sloužit veřejnosti
a návštěvníkům jako malá
expozice v podobě informačních
panelů přibližující historii a celý
projekt a hodnotu historicky
významného místa a objektů.
Na svou komplexní rekonstrukci
čekal Topanov více než půl
století. V 50. letech 20. století
byla pouze zčásti opravena
samotná kaple. Drobné
udržovací práce v podobě
terasových dlaždic lepených na
původní korunu zdi či dozdívky
kamenné zdi v místech rozpadu
nebyly dobrým příkladem
stavební obnovy a dnes již

naštěstí tyto počiny nejsou patrné. Proto lze tento projekt
v životě památky označit jako historický mezník. Mezi stěžejní
akce patřily bezesporu stavební práce, nicméně již na jaře
proběhl udržovací řez u stávajících stromů stromolezeckou
technikou a v interiéru kaple historicky nejrozsáhlejší
restaurátorské průzkumy a práce. Pracovníci obce se podíleli na
údržbě zanedbaného okolí.

Projekt se mohl uskutečnit díky
zajištění finančních prostředků
z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova v rámci
Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013, osy III.,
opatření III. 2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova.
Přípravu technické dokumentace
finančně podpořil v roce 2007

Jihomoravský kraj. Celý projekt spolufinancoval vlastník, obec
Rybníky, bez které by se akce nemohla uskutečnit. Stavební
obnova památky byla zahájena v březnu 2009 a vyšplhala se na
6,5 milionů korun, přičemž výše dotace dosáhne 5,4 mil. Kč.
Projekt lze bez nadsázky označit za příkladný s ohledem
na uchování celkového rázu a úpravy hřbitova a okolí.
Díky patří určitě v prvé řadě zastupitelstvu obce, které umožnilo
celý projekt podpořit a realizovat a dále všem, kteří se
na projektu podíleli. Obec již nyní pracuje na dalších projektech,
které ovlivní vzhled vesnice a jejího okolí.
Návštěva Topanova je dobrým typem na procházku či výlet
s načerpáním nových vlastivědných poznatků a znovuobjevením
genia loci na uzemí severního Znojemska.

OÚ Rybníky, Rybníky 59, 672 01

ourybniky@tiscali.cz, tel.: 515323478

starostka Ing. Hana Kunčáková, tel.: 724835636,

www.obecrybniky.cz
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Obecní zvoničky

V dnešním putování za památkami na území MAS Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko se budeme zabývat zvoničkami. Tyto většinou
skromné památky vytváří přirozený střed těch vesnic, které nemají
kostel ani kapli. Jsou to stavby původně ryze funkční a slouží hlavně
k zavěšení zvonu. Protože s absencí kostela či kaple chybělo našim
předkům také duchovní centrum vesnice, začaly zvoničky záhy sloužit
také účelům náboženským, což se projevilo zbudováním kapličky nebo
alespoň výklenku k umístění sošek světců nebo k zavěšení jejich obrazů.

K čemu potřebovali lidé zvony? Kostelní zvony ohlašovaly každý den
čas na ranní, polední a večerní modlitbu (tzv. klekání). Tytéž zvony před
bohoslužbou zvaly farníky do kostela. Mohutné kostelní zvony bývaly
slyšitelné do daleka a tak sloužily i farníkům z okolních obcí bez kostela.
Zvony ale mívaly také výstražnou funkci. Obce si vydržovaly obecního
hlídače, který především v noci střežil klid a bezpečí obyvatel. Pokud
noční hlídač zpozoroval nebezpečí, nejčastěji požár, měl povinnost zvonit
na poplach. Tuto funkci již nemohly plnit kostelní zvony v sousední
vesnici a tak v obcích bez kostela nebo kaple vyvstala potřeba zřídit
obecní zvoničku. Zakládání zvoniček podpořil tzv. ohňový patent
císařovny Marie Terezie z roku 1751, který obcím pořízení zvonu nařídil.

Umístění zvonů řešily obce různým způsobem. Zprvu jen zavěšením na
vhodnou větev na stromě nebo na vhodně upravený dřevěný sloupek.
Teprve později si větší a bohatší vesnice pořizovaly k zavěšení zvonu
složitější dřevěné nebo zděné stavby.

U těchto staveb není někdy snadné rozlišit, jedná-li se o zvoničku
s kapličkou nebo kapli s věží. Zvonička s kapličkou bývá zpravidla
menších rozměrů, ale základní tvar a stavební schéma (věž se zvonem +
sakrální prostor) je v mnoha případech shodné. Obojí také obvykle stojí
v přirozeném středu vesnice. Rozhodující je, jestli prostor sloužící
náboženským účelům má statut kaple dle církevního práva. Většinou
je také ve vlastnictví církve - farnosti. V opačném případě se jedná
o zvoničku a kapličku v obecním vlastnictví. 

Ještě je třeba upozornit na rozdíl mezi zvoničkou a zvonicí. Zvonice je
samostatně stojící věž zpravidla větších rozměrů, která ale v Českých
zemích vždy stojí nedaleko kostela bez věže a v podstatě přebírá funkci
kostelní věže. Důvodů, proč stojí odděleně od kostela může být více.
Někdy se jedná o věže nebo brány měst a městeček. Prostorově
oddělené zvonice nacházíme často také u dřevěných kostelů a to
z důvodu možného výstražného zvonění v případě poměrně častých
požárů dřevěných kostelů. Zvonice jsou na jižní Moravě poměrně
vzácné. Na území MAS není žádná. V okolí můžete zvonici vidět
v Rouchovanech a Mohelně. Typická zvonice je v Jinošově. 

Jednoduché zvoničky v podobě dřevěného sloupku se stříškou se
kupodivu místy dochovaly do dnešních dnů. V našem regionu stojí
taková zvonička v Blanném, malé vsi u Blížkovic. V dnešní době jde již
o hodnotnou památku, která by si
jistě zasloužila pozornost
a opravu. Kousek za hranicemi
MAS můžete vidět pěknou
zvoničku tohoto typu také v obci
Láz u Nových Syrovic.

Kolem těchto jednoduchých
zvoniček vznikaly dřevěné
přístřešky, bedněné nebo
roubené, k ochraně zvoníka před
nepřízní počasí. Četné doklady
takového řešení bylo možné dříve
vidět v podhůří Vysočiny
(Svoboda J. F. 1932: Zvoničky na
Moravském Horácku). Tyto
improvizované stavby byly záhy
nahrazeny složitější věžovitou
zvoničkou ať dřevěnou nebo
zděnou. 

1. Zvonička v Jezeřanech. Obrysy stavby připomínají kostel. Při bližším
pohledu poznáme, že se jedná o nepříliš časté spojení zvoničky
a obecní úřadovny. Běžné je spojení obecní kapličky a zvoničky,
inspirované tradičním stavebním schématem kostelů a kaplí. Z jiných
regionů známe také prostorové spojení obecní zvoničky a hasičské
zbrojnice.

3. Zvonička v Tulešicích je přistavěna k hospodářské budově vedle
zámku. Pravděpodobně ji pro obec dal postavit majitel tulešického
zámku. Dnes asi nepatří obci a tak spolu s hospodářskými budovami
bývalého velkostatku chátrá.

4. Zvonička v Blanném má
jednoduchou konstrukci. Takové
zvoničky se dochovaly jen
v nejmenších obcích.

2. Kaple sv. Floriána v Tulešicích nemá věž. Drobná věžička nazývaná
sanktusník neplní poslání věže - zvoničky. Kaple stojí na kopci mimo
střed vesnice, proto byl důvod ke stavbě zvoničky.
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Typická obecní zvonička je věžovitá stavba čtvercového půdorysu
sloužící pouze k zavěšení zvonu. Většinou až v průběhu 19. století
začínají zvoničky sloužit také účelům náboženským. Někdy se to
projevilo pouze umístěním křížku nad vchod do zvoničky nebo byl ve zdi
výklenek pro umístění sochy nebo obrazu světců. Často byla
v zaklenutém dolním patře zvoničky zřízena kaplička. U většiny zvoniček
se však tento náboženský účel projevil i na půdorysu přistavěním větší
či menší kapličky, takže svým tvarem se již neliší od kaple či kostela.

Samostatné zvoničky bez posvátného prostoru jsou již v našem
regionu v menšině. Takové objekty se nachází spíše na
Moravskokrumlovsku - v Dobelicích, Lesonicích, Tulešicích,
Maršovicích a v Jezeřanech. V regionu na východ od Moravského
Krumlova jsou poněkud častější (Olbramovice - Želovice, Olbramovice -
Babice, Branišovice - Vinohrádky, pravděpodobně i zbořená zvonička
v Trnovém Poli). Všechny tato stavby mají přesto nějaký prvek posvátna
- křížek nebo sošku ve výklenku.

Další typ je hranolová zvonička s kapličkou umístěnou do zaklenutého
spodního patra zvoničky. Zvoník vstupoval do kapličky a ovládal zvony
pomocí provazu, který procházel otvorem ve stropu kapličky. Kapličky již
mívají improvizovaný oltář a na stěnách svaté obrázky. Lavice k sezení

se do stísněných prostor většinou nevešly. Tento typ zvoničky je častější
v západní části regionu MAS - v Kordule (u Rešic), v Újezdě,
Tavíkovicích, Dobronicích, Rudlicích a Boskovštejně.

Posledním typ našich zvoniček vznikl spojením věžovité zvoničky
s přistavěnou kapličkou. Taková památka má podélný půdorys a věž
umístěnou mimo střed stavby. Prostor pro zvoníka je obvykle oddělen
od posvátného prostoru kapličky a zpravidla má i samostatný vchod.
Vnitřní prostor kapličky je většinou vybaven malým oltářem, lavicemi
k sezení a větším množstvím obrazů a soch světců. Stavba již celkovým

5. Zvonička v Dobelicích je dnes krásně opravená. Zvonička má také
neobvykle velký zvon. Poslání obecní kapličky plní dnes památka
na hlavní křižovatce, postavená pravděpodobně později než
zvonička, když se také centrum obce přesunulo ke křižovatce.

6. Zvonička v Lesonicích. U obecních zvoniček se předpokládá založení
po polovině 18. století. Zvonička v Lesonicích by mohla být starší
nebo mít staršího předchůdce. Hned vedle zvoničky se při kopání
v zemi objevily opracované gotické kamenné prvky a keramika
ze 14. století.

7. Zvonička v Maršovicích má již blízko ke kapličce. Po vnějším obvodu
má tři výklenky. V největším je umístěna socha sv. Jana
Nepomuckého v téměř životní velikosti.

8. Zvonička s kapličkou v Újezdě má neobvyklé umístění a nízký tvar.
Také by si zasloužila opravu.

9. Zvonička s kapličkou v Rudlicích byla před několika měsíci důkladně
opravená.

10. Zvonička s kapličkou v Boskovštejně podle letopočtu na fasádě
pochází z roku 1842.

11. Zvonička s kapličkou v Dobronicích je z části zděná, částečně ze
dřeva.

12. Interiér zvoničky s kapličkou v Jiřicích.

5 6

8 9

10 11
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charakterem připomíná kostel či kapli, formálně však nemá tento statut.
Takové zvoničky s kapličkou najdeme v Čermákovicích, Rozkoši,
Němčičkách u Mikulovic, Jiřicích, Prokopově a Grešlovém Mýtě. 

Místní zvláštností jsou dřevěné věže zvoniček s kapličkou v Křepicích,
Stupešicích a Ratišovicích. Pravděpodobně navazují na starší tradici
alespoň z části dřevěných hranolových zvoniček, jaká se dochovala
v sousedních Dobronicích. Také kostel v sousedních Přeskačích
má dřevěnou věž.

Podobné stavby typu zvoničky s kapličkou např. ve Ctidružicích,
Střelicích, Džbánicích mají již formální statut kaple a budeme se jim
věnovat v některém s dalších dílů našeho putování za památkami
regionu MAS.

Výbava zvoniček a kapliček láká zloděje. Nedávno byla například
vykradena zvonička s kapličkou v Němčičkách (viz
www.obecnemcicky.cz/pamatky). Proto je při opravách třeba myslet
také na zabezpečení a u zvláště cenných obrazů a plastik raději pořídit
repliky. Kvalitní fotodokumentace pak může pomoci k dohledání
ukradených předmětů.

Použitá literatura: Kuča K.: České, moravské a slezské zvonice. - Nakl.
Libri, 2001. Svoboda J.F.: Zvoničky na Moravském Horácku. 1932.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova 
e-mail b.gruna@seznam.cz

13. Zvonička s kapličkou Čermákovicích
14. Zvonička s kapličkou v Jiřicích u Hostimi
15. Zvonička s kapličkou v Prokopově
16. Zvonička s kapličkou v Grešlovém Mýtě

17. Zvonička s kapličkou v Křepicích
18. Zvonička s kapličkou ve Stupešicích

19. Zvonička s kapličkou v Ratišovicích

20. Kaple sv. Gottharda ve Džbanicích má typické parametry obecní
zvoničky. Překvapivě má však formální statut kaple a jistě patří mezi
kaplemi k nejmenším.
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19. prosince 2009, v 16 hodin
Vánoční koncert, vystoupí skupina Šohajka z Dolních Bojanovic,
kulturní dům Kadov

22. prosince 2009, v 17 hodin
Živý betlém na návsi s programem mateřské a základní školy, Vedrovice

23. prosince 2009, v 17 hodin
Vánoční zpívání, akci připravil SPOT a Sbor Karla Němečka,
na náměstí TGM v Moravském Krumlově

31. prosince 2009, ve 20 hodin
Silvestrovská zábava, pořádá Český svaz zahrádkářů,
hraje skupina "Codex", kulturní dům Petrovice

31. prosince 2009
Novoroční přípitek na návsi s ohňostrojem o půlnoci, Vedrovice

1. ledna 2010
Začíná čtenářská anketa nejoblíbenější knížka předešlého roku,
určená pro děti do 15 let, Městská knihovna Moravský Krumlov

8. ledna 2010
Muzikantský ples, hrát budou skupiny Dreams-band, Skaláci,
Venkovanka, Horní Dubňany

15. ledna 2010, ve 20 hodin
Hasičský bál v kulturním domě, Vedrovice

29. - 30. ledna 2010, v 18 hodin
Noc na Domečku - tradiční oblíbená akce pro děti spojená
s přenocováním na Domečku, vždy zaměřená na jedno téma,
děti soutěží a hrají hry, součástí zápisného je pitný režim,
večeře se snídaní a spacák, DDM Moravský Krumlov

29. ledna 2010, ve 20 hodin
Hasičský ples, hraje skupina Dreams-band, bohatá tombola,
Horní Dubňany

30. ledna 2010, ve 20 hodin
Hasičský ples pořádá Sbor dobrovolných hasičů, bohatá tombola,
hraje skupina "Dreams", kulturní dům Petrovice

1. - 28. února 2010
Prodejní výstava knih pro děti a mládež z nakladatelství Librex
s 20% slevou, Městská knihovna Moravský Krumlov

6. února 2010
Masopustní průvod pořádá Simpsnův pivní klub, obchůzka maškar
za hudebního doprovodu po vesnici a zvaní na "Masopustní zábavu",
Petrovice

7. února 2010, ve 14 hodin
Maškaráda na domečku - dětský maškarní karneval plný her,
soutěží, písniček a hlavně masek! DDM Moravský Krumlov

12. února 2010, v 16 hodin
Pedig - páteční dílna výtvarných technik, pletení košíků s keramickým
dnem, krásná přírodní dekorace do bytu, 
v dílně DDM Moravský Krumlov

12. února 2010, 20 hodin
Orelský ples - tradiční ples jednoty, hraje skupina Klaxon,
předtančení, bohatá tombola, Sokolovna Pavlice

13. února 2010, ve 14 hodin
Dětský Maškarní ples v kulturním domě, Vedrovice

13. února 2010, v 15 hodin
Dětský maškarní karneval pořádá Tělovýchovná jednota Petrovice -
pro děti v karnevalových kostýmech spoustu dárečků, bohatá tombola,
odpoledne plné her a soutěží, hraje "Codex", kulturní dům Petrovice

13. února 2010, ve 20 hodin
Masopustní zábava, pořádá Simpsnův pivní klub Petrovice,
hraje "Codex", vstup v maskách není podmínkou, bohatá tombola,
občerstvení zajištěno, kulturní dům Petrovice

14. února 2010, ve 14 hodin
Dětský karneval - "odpolední party" pro děti s tombolou,
Sokolovna Pavlice

16. února 2010, ve 20 hodin
Školní ples v kulturním domě, Vedrovice

27. února 2010
Maškarní karneval pro děti, Horní Dubňany

únor 2010
Ing. Arnošt Máder - cestopisná přednáška s haptickým charakterem
ve spolupráci s TyfloCentrem pro handicapované - zrakově postižené
občany, Městská knihovana Moravský Krumlov
1. března 2010 

Literární kavárna: "Odkaz Jana Evangelisty"- život a dílo proslulého
českého lékaře a přírodovědce J. E. Purkyně, Městská Knihovna
Moravský Krumlov
od 1. - 21. března 2010

výstava "Potulná pohádková země" - putovní výstava loutek
spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové, studovna Městské Knihovny
Moravský Krumlov
11. března 2010

Daniel Denygr - cestovatelské přednášky s promítáním: Bosna a
Hercegovina historické památky a přírodní zajímavosti - pro II. st. ZŠ
a studenty gymnázia a SOŠ, večer pro veřejnost - Galerie
17. března 2010

Malované písničky - interaktivní pořad spojený besedou o knížkách
a ilustracích V. Klimtové  - pro I. st. ZŠ dopoledne, Galerie
26. března 2010

Noc s Andersenem zaměřená na pověsti Moravskokrumlovska
v Městské Knihovně Moravský Krumlov
od 23. dubna 2010

Literární a výtvarná soutěž: "Moravský Krumlov - město mého srdce" -
pro MŠ,  I. a II. stupeň ZŠ, SŠ a  ZUŠ, Městská knihovna Moravský
Krumlov

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

Kulturní akce v regionu


