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Pár slov na úvod
Vážení příznivci místní akční  skupiny,  vážení  čtenáři. Po několika pokusech, úvahách a přípravách se kancelář
MAS dostává k periodickému  vydávání tzv. newsletterů (=zpravodaj), tedy jakýchsi krátkých minizpravodajů. Jeho
prvotina  je  nyní  před  vámi.  Tuto  formu  volíme  z  mnoha  důvodů.  Jednak  vnímám  velký  nedostatek  v  přenosu
četných informací (a máme jich k předávání plno)  směrem do regionu působnosti MAS, který dnes zahrnuje 52 obcí
západního Znojemska. Protože jsme organizací, která svou činnost vyvíjí na základě poptávky v regionu, vnímáme
vzájemnou informovanost o dění v regionu jako významné a řadíme ji mezi priority v rámci činnosti MAS a kanceláře
především. 
Kulaté stoly, které  jsme vloni na podzim pořádali  jako součást přípravy na nové programovací období 20142020,
jednoznačně  ukázaly  potřebu  po  informacích,  resp.  jejich  nedostatku,ze  strany  naší  organizace.  Elektronická
podoba zpravodaje je pro nás v současné době nelehké ekonomické situace, nejperspektivnějším způsobem sdílení
informací.  Přesto  vnímám  i  potřebu  vydávání  tištěných  zpravodajů  či  občasníků  a  pevně  doufám,  že  se  k  nim
budeme moci rovněž v nějaké podobě vrátit.  

Velmi si přeji, aby se komunikace rozvinula nejen ze strany kanceláře do území, ale aby se podněty vracely zpět na
úroveň MAS. Věřte tomu, že jakýkoliv podnět je tou nejcennější informací, která pomáhá rozhýbávat činnost MAS a
kontinuitu činnosti do budoucna.  

Letošní  rok  je z hlediska podpor a  financování  rozvoje venkovských  regionů přechodný,  tj. dobíhají programy   z
období 20072013 a všichni se připravují na nové programové období 2014+. To, že  způsob financování projektů
bude  odlišný  a  že  bude  kladen  důraz  na  kvalitu  připravenosti  území,  na  provázanost  projektů  a  dokladování
potřebnosti  projektů,  je  již  zcela  jasné.  Možná  to  více  nahrává  aktivitám  MAS,  která  má  zkušenosti  a
potenciál propojovat projekty, lidi a myšlenky.  Myšlenka integrace a vzájemného sdílení  a  propojenosti se ovšem v
regionu stále velmi těžko prosazuje. Přesto doufám, že i na území západního Znojemska nebudeme stát a těšit se z
úspěchu okolních MAS, ale i našeho. Doufám rovněž, že i tomto složitém území se podaří spojit síly a prosazovat
společně zájmy vedoucí k prospěchu kvalitního a udržitelného rozvoje území MAS a jeho potenciálu. Budeme rádi,
pokud se zapojí co nejširší spektrum obyvatel, podnikatelů, organizací do přípravy startegie či do struktury MAS
tak, abychom mohli podpořit dobré a potřebné pro budoucnost a prosperitu regionu.

Jitka Schneiderová, manažerka MAS

Stručně co je MAS
Často je pojem místní akční skupina v představách lidí vnímám jako legrační či agitační název z dob minulých nebo
název nikomu nic neříkající. Pokusíme se ve stručnosti sdělit, oč se v zásadě jedná.

MAS je organizace. MAS má právní formu a tzv. “IČO”. V našem případě se jedná o občanské sdružení, dle novely
občanského zákoníku se jedná o spolek.

Základní cílem MAS je posilovat a podporovat ekonomický a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. MAS sdružuje
aktivní  lidi  v  regionu.  Základním  rysem  tohoto  uskupení  je  PARTNERSTVÍ    jedná  se  o  partnerství  zájmových
subjektů  z  oblasti  veřejného  (obce,  svazky  obcí,  školy,  státní  organizace)  a  soukromého  sektoru  (podnikatelé,
neziskové organizace, spolky, fyzické osoby) kteří mají snahu měnit situaci v regionu v duchu SDÍLENÝCH VIZÍ A
CÍLŮ,  ve  snaze  současně  přinášet  INOVACE  A  a  nové  přístupy  do  regionu  v  rámci  konsenzu,  optimálně  za
podmínky  konsenzu  (shody,  souhlasu)  nad  prioritami    rozvoje  regionu  a  vizi  za  níž  uskupení  směřuje. Poměr  a
zastoupení členů musí  reprezentovat  region, přičemž veřejný sektor nesmí v zastoupení členů převažovat. Tato
demokratická  struktura,  jejíž  členové  fungují  na  bázi  vlastní  dobrovolnosti  a  zájmu,  je  umístěna  do  konkrétního
venkovského prostoru  ve  snaze podpory  rozvoje  regionu a  také vytváření  podmínek a podnětů pro  jeho  rozvoj.
MAS  má  svoje  výkonné  a  kontrolní  orgány,  pracovní  komise.  Výkonným  aparátem  pro  realizaci  vizí  a  cílů  je
kancelář MAS se svojí strukturou, kterou vede manažer či ředitel.

Vize, cíle a postupy, na základě kterých se aktivity vytváří a realizují jsou součástí STRATEGIE, která je základní
předlohou pro činnost MAS. Tento dokument zobrazuje potřeby regionu, jeho směrování a postupy, jak mají být cíle
realizovány.  Cíle  strategie  jsou  naplňovány  prostřednictvím  projektů,  které  mohou  a  ve  většině  případů  jsou
podporovány formou dotací, grantů příp. jiných zdrojů.
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V České  republice  je k 9. dubnu 2014 evidováno 180 místních akčních skupin. Stejně  tak obdobné  reorganizace
působí  ve  všech  státech  Evropské  unie.  Tato  situace  umožňuje  síťování,  národní  a  mezinárodní  výměnu
zkušenosti a možnosti propojování aktivit a projektů. O MAS v rámci Evropy najdete na http://enrd.ec.europa.eu

Kde se o MAS dozvíte?

O  naší  MAS  se  nejvíce  dozvíte  na  webových  stránkách  www.zivepomezi.cz,  zde  se  můžete  přihlásit  k
pravidelnému  odběru  novinek  do  emailu.  MAS  se  dále  sdružují  do  větších  celků.  O  Krajské  síti  se  dozvíte
zde: http://jihomoravsky.nsmascr.cz, o Národní síti MAS http://nsmascr.cz/. Na webu Národní sítě MAS se lze také
přihlásit k odběru elektronického zpravodaje.

 
 

STRATEGIE 2014+
Stěžejní aktivitou MAS od počátku roku 2014 je příprava Integrované rozvojové strategie území
MAS, tzv. Strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Přípravu strategie je podpořena
Evropskou unií v rámci OP Technická pomoc.

S přípravami a realizací bylo započato však již na podzim loňského roku kulatými stoly pořádanými v partnerských
mikroregionech MAS. Tato strategie  je připravována na období 20142020,  v  souladu s programovacím obdobím
Evropské unie. Strategie je nástrojem komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie popisuje vývojové tendence
v  území  v  oblasti  demografie,  technické  infrastruktury,  vybavenosti  obcí,  trhu  práce,  životního  prostředí  a
společenského života v obcích. Strategie musí definovat aktuální a strategické potřeby regionu a musí podporovat
dlouhodobě  udržitelný  rozvoj  území.  Na  základě  analýz  dále  strategie  definuje  vize,  cíle,  opatření,  záměry  a
projekty,  jejichž  naplnění  bude mít  příznivý  vliv  na  rozvoj  území. Právě  probíhá  šetření  u  obcí  v  území MAS  za
účelem  zmapování  potřeb  v  území.  V  současné  době  připravujeme  šetření  pro  širokou  veřejnost,  podnikatele  a
diskuse  ve  školách,  které  pomohou  zmapovat  pohled  obyvatel,  podnikatelů  a  dalších  subjektů  současný    stav
území  a  pohled  na  budoucí  blízkou  stav  území.  Každý  se  tak  prostřednictvím  šetření může  zapojit  do  přípravy
strategie a pomoci podpořit kvalitu života v území MAS v dalších letech.

Dotazníky můžete vyplnit pohodlně elektronicky ze svých domovů. 

 

Odkaz na dotazník zde
Textová podoba odkazu: http://goo.gl/x0QH5E

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy
Je Znojemsko spojeno s tradicemi a svébytnou kulturou?  Do jaké míry jsou tradiční projevy
“lidové kultury” převzaté a do jaké míry jsou jedinečné a jsou součástí charakteru regionu a odrazu
života v něm?  Nebo je Znojemsko vykořeněné, nevýrazné natolik, že nemá smysl usilovat o
identitu regionu?

Živé pomezí realizuje projekt spolupráce “Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy”. Cílem projektu je podpořit identitu
regionu  a  posílit  vztah  obyvatel  k  místu  svého  života.  Projektem  chceme  oživit  dění  v  regionu  prostřednictvím
seminářů, publikační činnosti  a doplněním materiálnětechnického vybavení pro pořádání kulturních akcí. V rámci
projektu proběhlo několik interaktivních přednášek pro veřejnost.

V současné době jsme svědky nárůstu zájmu a podporu krojové tradice na jižní Moravě, i v obcích Znojemska. Pro
některé je tradiční oděv  návratem k dříve užívanému oděvu, pro některé  novinkou, která ovšem dokáže podpořit
 společenský a kulturní rozvoj života na vesnici.  I tématu krojové tradice se budeme v projektu věnovat zadáním
etnografické  studie  věnující  se  historickým  podobám  kroje  a  prvkům,  definováním  podoby  kroje,  která  bude
vodítkem pro sestavení kroje v obcích se zájmem pořízení kroje. Manuálem pro uživatele, DVD prezentaci o krojích
a malou expozicí završíme realizaci materiálních výstupů projektu. Na úrovni akcí bude jedním z výstupů projektu
Festival kultury a tradic s kulturním programem určený pro širokou veřejnost.
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Seminář "Zvyky na Znojemsku"

Dne  15.dubna  jsme  uspořádali  ve  spolupráci  s  obcí
Ctidružice a MAS Dolní Morava přednášku o zvycích
na  Znojemsku.  Poutavý  výklad  o  zvycíh  našich
prarodičů  přednesl  pan  Mgr.  Jiří  Mačuda,  Ph.D.  z
Jihomoravského  muzea  ve  Znojmě.  Jako  garant  se
ochotně  ujal  i  dalších  navazujících  tématických
přednášek.  Z  celé  akce  máme  natočený
videozáznam.  Ke  shlédnutí  je  na  webu
www.zivepomezi.cz zde.

Přednáška: Tradiční pokrmy na Znojemsku

Zajímavosti  o  tom,  co  jedli  naši  předkové  na
Znojemsku, a co se ještě v některých domácnostech
vaří  dodnes,  jsme  se  mohli  dozvědět  na  semináři  v
úterý  29.  dubna  ve Vémyslicích  v  prostorách Hotelu
Ryšavý. Akce byla spojena s ochutnávkou a ukázkou
přípravy  tradičních  pokrmů,  které  pro  nás  připravil
zdejší Hotel. Hlavním  lektorem byl opět pan Mgr. Jiří
Mačuda,  Ph.D.  Velký  dík  patří  rovněž  šéfkuchaři  a
hotelu  Ryšavý  za  profesionální  přístup  a  dobrou
spolupráci.  Pokrmy  byly  opravdu  uvařeny  dle
dodaných  receptur  a  výborně  chutnaly.  Celou
přednášku  jsme  natočili  na  video,  které  je  možné
shlédnout na webu www.zivepomezi.cz zde.

Přednáška o krojích na Znojemsku

V úterý 13. května  jsme ve vedrovickém muzeu měli
možnost  dozvědět  se  spoustu  zajímavosti  o  krojích,
jejich  historií,  jak  o  kroj  pečovat,  způsobu  oblékaní
kroje a další.
Přednášky se ujali: Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (kroje na
Znojemsku),  Mgr.  Pavla  Hujňáková  (téma  obnovy
jezeřanského  kroje).  Paní Marie Hájková  ze Starého
Poddvorova a Ing. Josef Smetana se svými kolegy a
krojovanými  dětmi  z  MAS  Dolní  Morava  významně
doplnili  přednášku  o  ukázku  podlužáckého  kroje  a
jeho oblékání.
Z  celé  akce  máme  také  videozáznam  umístěný  na
webu www.zivepomezi.cz zde.

 

Písně na Znojemsku

Tentokrát do Moravského Krumlova jste mohli v úterý
27.  května  zavítat  na  seminář  o  písních  na
Znojemsku. Přednášky se ujala obdobnice na lidovou
píseň PhDr. Marta Toncrová z Etnologického ústavu
Akademie  věd  ČR  a  také  Mgr.  Jiří  Mačuda,
Ph.D.  z  Jihomoravského  muzeua  ve  Znojmě.  Velký
dík  patří  kolegovi  Josefu  Smetanovi  (MAS  Dolní
Morava),  který  nám  společně  s Mužáky  z  Hrušek
zazpívali  a  provedli  nás  přednáškou  o  písních  a
tancích  na  Podluží.  Slyšet  několik  mužských  hlasů
bez  hudebního  doprovodu  zpívat  lidové  písně  je
opravdu  nezapomenutelný  zážitek.  Z  celého
programu  jsme  připrali  videozáznam,  který  je
dostupný na www.zivepomezi.cz zde.

Pomozte nám zmapovat tradice v našem regionu pro další generace!
Informace nám pomohou při zpracování dalších výstupů projektu "Oživení tradic a fokloru na jihu Moravy".
Poskystněte  nám  k  pořízení  kopie  současnou  nebo  historickou  fotografii  či  záznam  , 
(např.z hodů, dožínek a dalších slavností, i z těch které se již nepořádají nebo zanikly). Jakýkoliv materiál
nám pomůže  lépe a věrněji zpracovat  témata spojená s  lidovou kulturou na Znojemsku. Za vaše zapojení
Vám velmi děkujeme.

Doporučte nám ze svého okolí znalce vašich tradic a předejte nám kontakt. Zavoláme, napíšeme.

Dotazníky k vyplnění máme ve dvou podobách: Dotazník v elektronické podobě  ,   dotazník ke stažení v

.pdf zde.
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Stromem Znojemska 2013 se
stala lípa v Jubilejním parku
V úterý 22. dubna byly ve znojemském Domě umění
vyhlášeny  výsledky  hlasování  ankety  Strom
Znojemska  2013.  Přihlášeno  bylo  tentokrát  třináct
návrhů  a  podle  počtu  hlasů  na  internetu  i  na
výstavách je o soutěž stále zájem.

S velkým předstihem před ostatními stromy zvítězila s
počtem  1081  hlasů  (910  v  internetovém  hlasování  a
171  z  výstav)  pětaosmdesátiletá  lípa  v  jubilejním
parku.  Lípa  pamatuje  založení  parku  k  desátému
výročí  vzniku  československého  státu  v  roce  1928,
do  soutěže  ji  přihlásily  Alžběta  Brzkovská  a  Hana
Krulová. Program slavnostního vyhlášení byl doplněn
krátkým  dokumentárním  filmem  o  lese,  hudbou  a
literárním zastavením.

 

V prvním  čtvrtletí  letošního  roku MAS vyhlásila  9.  výzvu Strategického plánu Leader  (dále  jen SPL). Výzva byla
zaměřena  na  podporu  vybavenosti  nestátních  neziskových  organizací  (spolky,  sdružení)  a  příspěvkových
organizací  zřízených  obcí  (školy,  spolky)  v  našem  regionu.  Ve  dnech  24.2.25.2.2014  bylo  zaregistrováno  15
žádostí, z nichž 11 bylo schváleno programovou komisí MAS a následně zaregistrováno na SZIF ve 20. kole příjmu
žádostí. Celková finanční podpora vybraných projektů 9. výzvy činí 1 630 386, Kč.

Dne 5.5.2014 byly projekty ze strany SZIF schváleny.

Seznam vybraných projektů 9.výzvy:

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace ●

Společným  jednáním s žákovským parlamentem a školskou  radou k výchově demokratického občana ●
136 386, Kč

TJ Horní Kounice ●  Automatický závlahový systém na fotbalovém hřišti v Horních Kounicích, 180 000, Kč

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dubňany, okres Znojmo ● Zlepšení materiálního vybavení ZŠ Dolní
Dubňany ● 163 170, Kč

Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace ●

Sportujeme společně ● 180 000,  Kč

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při gymnáziu v Moravském Krumově ● Na gymnáziu už nejen aktivně,
ale i interaktivně ●  138 240, Kč

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, přispěvková organizace ●  Kultura nespí! ●  108 900, Kč

Galerie 1602 o.p.s.● Zázemí pro přednášky a semináře vzdělávacího i kulturního charakteru, 128 250, Kč

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo ● Ozvučení akcí ZŠ a MŠ Pavlice ● 56 700, Kč

Mateřská škola Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ● Modernizace vnitřního vybavení MŠ v
Petrovicích  ● 179 640, Kč

Základní škola Vémyslice čp. 213, příspěvková organizace ● Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Vémyslice ●
180 000, Kč

Spolek moravských vinařů ● Oživení vinařských tradic severního Znojemska ● 179 100, Kč

V  předchozích  výzvách  bylo  v  našem  regionu  podpořeno  již  40  proplacených  projektů  ve  výši  24  232  118,Kč
dotačních  prostředků  (celkové  výdaje  činili  46  743  391,Kč).  Dalších  26  projektů  bude
ještě zrealizováno, nebo není ukončeno. 
Podpořeny byly obce, spolky, církve, školy a subjekty, zabývající se zemědělstvím i ostatní potravinářskou nebo
řemeslnou výrobou.

Více informací najdete také na www.zivepomezi.cz/leader
 
 

http://www.zivepomezi.cz/leader


Rozhovor se Šárkou Ježkovou, starostkou městyse Blížkovice a
předsedkyní MAS
Prostřednictvím  MAS  jste  v  Blížkovicích  realizovali  několik  projektů.  Který  z  nich  považujete  na
nejpotřebnější a kterého si ceníte nejvíce?

Rekonstrukce společenského sálu základní školy, Rekonstrukce  radnice  II. etapa, Průzkum podzemních prostor
pod  náměstím  v  Blížkovicích, MŠ Blížkovice    vybavení  interiéru,  Stavební  úpravy  sociálního  zařízení  a  vstupu
MŠ Blížkovice. Nejpotřebnější dle mého názoru byly Stavební úpravy sociálního zařízení a vstupu MŠ Blížkovice.

Kolik prostředků bylo do vaší obce prostřednictvím programu Leader alokováno?

4.006.312,Kč

Městys Blížkovice  lze zařadit mezi velmi aktivní obce z hlediska čerpání evropských či národních dotací.
Čím se nyní v Blížkovicích zabýváte?

Výstavba chodníků v délce cca 500 metrů v hodnotě cca 2,5 mil. Kč. Úprava náměstí v hodnotě cca 14 mil. Kč.
Zastřešení  dvora  a  přístavba  garáže  ve  dvoře  radnice    za  cca  2  mil.Kč  a  výstavbou  14  nových  garáží
v Blížkovicích. Dokončujeme kanalizaci a rekonstrukci ČOV v hodnotě cca 55 mil. Kč. Následně v měsíci září bude
provedena oprava všech místních komunikací (polovina Blížkovic)  v hodnotě cca 7 mil. Kč. 

Jaké má radnice další plány ve vztahu k možnému ovlivnění rozvoje zemí MAS a svého okolí?

Pozitivní zkušenosti   s místním  rozvojem na bázi MAS vedou k nové etapě  jejich přípravy pro nové programové
období. Jsme připraveni čerpat co nejvíce finančních prostředků pro rozvoj obce a našeho mikroregionu.

Jste členkou MAS a 2 roky předsedkyní. Je pro Vás členství v MAS přínosné  a jak?

Ano.    Vzhledem  k  tomu,  že  jsem  zároveň motivujícím  starostou  v  projektu Podpora meziobecní  spolupráce,  tak
vidím  věci  ve  dvou  rovinách.  Odzkoušený  model  spolupráce  a  partnerství  MAS  a  vedle  něj  nyní  vzniká  síť
duplicitní.  Nový  model  si  zvolil  za  základní  skladebnou  jednotku  správní  obvody  obcí  s  rozšířenou  působností
(ORP). Pouze čas ukáže, zda šlo o správné rozhodnutí.

Podařilo se Vám díky MAS rozvinout spolupráci s ostatními obcemi?

Ano. Na  setkáních mikroregionu.

Co vnímáte jako rozvojovou prioritu pro MAS na další období? Jaké je vize dalšího fungování?

Programové  období  2014+  bude  dle  mého  názoru  dobré  i  špatné.  Doufám,  že  budou  mít  operační  programy  v
budoucnu  jasně  vytyčený  cíl  a  to  konkurenceschopnost  a  inovace.  Náš  venkov  bude moci  opět mnoho  získat.
Objevuje se nově  termín územní dimenze, kdy  jde o soubor  investic a způsob  jejich koordinace v území v  rámci
různých  operačních  programů.  Tato  územní  dimenze  bude  velkou  výzvou  pro  nás  starosty.  Domnívám  se  že
společně s občany kteří zde žijí známe dobře svá území.K výraznější podpoře venkova by mělo směřovat i 35 mil.
Kč, které by v budoucnu měly rozdělovat místní akční skupiny.

Navštívila jste seminář o zvycích na Znojemsku – odnesla jste si nějakou zajímavou myšlenku?

Překvapila mě účast mládeže na  setkání  ve Ctidružicích,  protože především oni  by neměli  na  zvyky  z minulosti
zapomenout.

Udržují se v Blížkovicích nějaké tradice? Existují u vás nějaká tradiční řemesla?

Mezi  tradice patří    rozsvěcení vánočního stromu, masopust, pochovávání basy, hody a blížkovické slavnosti na
konci června.

 

"ZNOJEMSKO regionální produkt"
Tímto souslovím a logotypem jsou od počátku letošního roku označovány výrobci a
jejich  výrobci,  kteří  mají  zájem  prezentovat  a  propagovat  své  výrobky  na  území
okresu  Znojmo.  Značka  má  působnost  na  území  celého  okresu  Znojmo.  Hlavním
cílem  regionálního  značení  je  zviditelnit  jednotlivé  regiony  a  upozornit  na  zajímavé
produkty,  které  se  zde  vyrábějí  a  vznikají.  Značka  přináší  prospěch  výrobcům,
zejména v podpoře prodeje a propagaci výrobců. Značka přináší prospěch celému
regionu,  který  se  i  díky  výrobcům prezentuje  svými  specifiky  v  podobě  produktů. 
Značka  je  zastřešena  Asociací  regionálních  značek.  Počet  regionů  s  vlastní
značkou, k níž se hlásí místní výrobci stále přibývá.
Věříme, že i na Znojemsku výrobci projeví svůj patriotismus a budou se hrdě hlásit k
původu, kvalitě a originalitě svých produktů. 

Regionální značka:

je zárukou kvality a původu
propojuje výrobce nejen v regionu, ale po celé ČR i mimo ni
pomáhá rozvíjet cestovní ruch a drobnou ekonomiku v podmínkách českého a moravského venkova
podporuje identitu regionu
je zárukou kvality a původu



Co lze certifikovat?
Např. potraviny, produkty zemědělské výroby, řemeslné produkty, ruční a umělecké výrobky, dárkové předměty,
další specifické výrobky z regionu. 
Jak se stát certifikovaným výrobcem, jak dosáhnout označení výrobku?

1.  Prostudujte si zásady a kritéria pro udělování značky (vše na webu www.zivepomezi.cz v kategorii

>projekty>regionální značka)
2.  konzultujte s koordinátorem své zapojení do systému značení
3.  vyplňte žádost  a předejte koordinátorovi

Koordinátor regionální značky:  Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko, Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov,
email: office@zivepomezi.cz, případně lze doručit osobně či poštou na naši adresu:Žádosti o regionální značku
jsou vyřizovány průběžně dle pořadí doručení. Komise pro certifikaci zasedá zpravidla po přijetí 5 přihlášek,
případně 1x za půl roku. Veškeré dotazy ohledně značky "ZNOJEMSKO regionální produkt" zasílejte koordinátorovi
značky.
Více informací také najdete na webu www.regionalniznacky.cz 
SE ZNAČKOU BUDETE VIDĚT ! ZAPOJTE SE!

Certifikovaní výrobci “ZNOJEMSKO regionální produkt"
PLOTOVKY, Výrobce: Truhlářství  Tomáš Pintera

Plotovky naše firma vyrábí od roku 2000. Dřevěné plotovky jsou vyrobeny ze sušeného smrkového, modřínového a
borového  řeziva.  Jsou  hoblovány  a  frézovány.  Sušení  je  na  10    15%.  Uvedené  rozměry  jsou  standardní,  po
dohodě je možné vyrobit plotovky i v jiných délkách nebo šířkách.

Plotovky vyrábíme v kvalitách A  bez suků, B  se zarostlými suky. Hotové výrobky dodáváme po celé České a

slovenské republice vlastní dopravou.

Naší  další  činností  je  výroba  nábytku  na  zakázku  a  jiné  truhlářské  práce,  jako  například  výroba  venkovních  i
vnitřních dveří ze dřeva, výroba dřevěných oken, dubových prahů. Jsme také schopni zajistit pokládku dřevěných
a plovoucích podlah.

Kontakt:
Truhlářství  Tomáš Pintera
671 02 Chvalatice 11
tel: +420 731 448 162
plotovky@znojemsko.com
http://www.plotovky.znojemsko.com/

Tipy na kulturní akce v regionu
 

17.6. CONCENTUS MORAVIAE  MAJORSTUEN: Koncert na zámeckém nádvoří v Moravském Krumlově
v rámci 13. hudebního festivalu měst. Více zde.
26.7. Zámecká romance Jevišovice  více informací zde http://goo.gl/59ezrm

Pořádáte kulturní akci a chybí
vám vybavení?
Co je možné zapůjčit?

Party stan

Podlahu

Výstavní stojany

Výpůjčka  vybavení  je  bezplatná,  hrazeny  jsou
provozní  náklady  spojené  s  dopravou  a  výstavbou
vybavení. Přesná  kalkulace  spojená  s  výpůjčkou
vám bude sdělena na základě vyplnění dotazníku,
telefonicky  či  mailem.  Více  informací  a  rezervační

formulář zde: www.zivepomezi.cz/onas/nasesluzby

Výletní cíle na našem území:
archeostezky
Vydejte se do krajiny severozápadního Znojemska, do
krajiny  již  dávno  osídlené,  do  krajiny  neolitických
zemědělců,  pravěkých  lovců,  osadníků.  Naučné

http://www.zivepomezi.cz/
mailto:office@zivepomezi.cz
http://www.regionalni-znacky.cz/
mailto:plotovky@znojemsko.com
http://www.plotovky.znojemsko.com/
http://www.concentus-moraviae.cz/VenueDetail.aspx?venueId=abbgoaohhdalebklliegajabmojfnkal
http://goo.gl/59ezrm
http://www.zivepomezi.cz/o-nas/nase-sluzby/


stezky vás provedou lokalitami, které patří z hlediska
četnosti  a  významu  nálezů  k
nejproslulejším.  Nezapomeňte  navštívit  tematické
expozice a Starého zámku v Jevišovicích a Muzea ve
Vedrovicích.

Odkazy na umístění stezek v terénu:
Stezka Hluboké Mašůvky: http://mapy.cz/s/8vQW
Stezka v BoskovštejněStřelicíchJevišovicích:
http://mapy.cz/s/8uxQ , http://mapy.cz/s/8uBC
Stezka ve Vedrovicích: http://mapy.cz/s/8tTq

 

Informace z NS MAS ČR

Týnci nad Sázavou se 13.března 2014 uskutečnila výroční valná hromada Národní sítě MAS ČR. Poprvé  se
jí  také  zúčastnil  ministr  zemědělství  Marian  Jurečka,  který  ocenil  význam místních  akčních  skupin  pro
rozvoj venkovského prostoru.

Dalšími hosty  jednání byla náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU
Jaroslava Beneš Špalková,  vrchní  ředitel  Sekce  rozvoje  venkova Pavel  Sekáč,  1.  náměstek  ředitele SZIF Miloš
Jirovský, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a 1. místopředseda Sdružení místních samospráv
Radim Sršeň.

Hostem valné hromady byl rovněž rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík, který při této příležitosti podepsal
společně  s  předsedou  NS  MAS  Františkem  Winterem  Memorandum  o  spolupráci.  Obě  strany  se  zavázaly
spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických,
vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a propagace.

Valná hromada schválila hospodaření a účetní závěrku NS MAS za rok 2013. Rozpočet navržený pro  letošní rok
zahrnuje také projekty zaměřené na implementaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území
ČR a takzvanou územní dimenzi, která je novou definicí programového období 20142020. Projekty byly podpořeny
Ministerstvem pro místní rozvoj a Operačním programem Technická pomoc (OPTP).

Činnost  národní  sítě  bude  i  nadále  směřovat  zejména  k  vyjednání  co  nejlepších  a  nejširších  podmínek  pro
implementaci  CLLD  v  ČR  s  akcentem  přímo  na  pravidla  daných  prioritních  os  operačních  programů.  Pracovní
skupiny LEADER, Mezinárodní spolupráce, Program a vize a Vzdělávání představily svoje cíle pro rok 2014. Prvním
úspěchem PS Vzdělávání  bylo  již  výše  zmiňované Memorandum o  spolupráci.  Tato  pracovní  skupina má  za  cíl
zvýraznit a přiblížit práci MAS studentům univerzity. Další vysoké školy a univerzity byly nebo budou co nejdříve
osloveny k navázání podobné spolupráce.

Hosté  a  členové byli  také  seznámeni  s  činností Evropské asociace LEADER pro  rozvoj  venkova  (ELARD),  jejíž
vedení a směřování bylo pro období 20142015 svěřeno NS MAS ČR v čele se zvoleným prezidentem Radimem
Sršněm, který zastával v roce 2013 post viceprezidenta.

V závěru akce byly schváleny nové stanovy organizace, které naplnily znění nového občanského zákoníku. Mimo
jiné upravily název organizace na Národní  síť Místních akčních skupin České  republiky,  z.s.  a pro další  volební
valnou hromadu v roce 2015 svěřily volbu předsedy všem členům organizace.

Zdroj: NS MAS ČR, www.nsmascr.cz

 

Copyright © 2014 Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko, místní akční skupina, All rights reserved.

odhlásit se z odběru    změna preferencí odběru 

http://mapy.cz/s/8vQW
http://mapy.cz/s/8uxQ
http://mapy.cz/s/8uBC
http://mapy.cz/s/8tTq
http://zivepomezi.us8.list-manage1.com/unsubscribe?u=2073579986bbb0c0aff2d72ce&id=418e8a342f&e=[UNIQID]&c=832aee2e71
http://zivepomezi.us8.list-manage.com/profile?u=2073579986bbb0c0aff2d72ce&id=418e8a342f&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=2073579986bbb0c0aff2d72ce&afl=1

