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V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás seznámili se základními pojmy,
které se týkají MAS. Dle dotazů, které jsem dostal, jsem zjistil, že ne
všem bylo zcela zřejmé, co to MAS je a o co se snaží. Proto zde uvádím
odpovědi na nejčastější dotazy.

Co to je MAS a kdo ji tvoří?

MAS (místní akční skupina) je zpravidla občanské sdružení, které má za
cíl rozvoj regionu, ve kterém působí . Jejími členy jsou obce,
mikroregiony, podnikatelé, právnické osoby, neziskové organizace
a fyzickéosoby. Tito všichni spolu spolupracují na základě partnerství,
tedy jako rovný s rovným. Členové MAS se nespokojují se stavem, jaký
je, ale snaží se jej zlepšit.Uvědomují si, že spoluprací mezi různými
subjekty navzájem je možné dosáhnout lepšího výsledku, než když se
o totéž snaží jeden subjekt sám. Obrovský význam má MAS zejména
u projektů, které zasahují do území více obcí, případně regionů.
Typickým příkladem je budování cyklostezek, kdy projekt zasahuje do
území několika regionů. Je potřeba jednat a koordinovat činnosti
dotčených obcí, mikroregionů, zemědělských subjektů, Lesů ČR,
podnikatelů v cestovním ruchu apod. 
Je samozřejmé, že ke splnění svéch cílů potřebuje MAS nástroje. Těmi
jsou finance z veřejných (případně soukromých) zdrojů. Jeden
z hlavních nástrojů, které MAS využívá, je "program Leader". Veškeré
finanční prostředky, které MAS získá a nepoužije pro svůj provoz,
investuje do projektů na rozvoj regionu.

Na jaké projekty je možné žádat?

Protože mohou žádat různé subjekty, zemědělci, živnostníci, obce
a další, je škála možností opravdu velmi široká. Proto není možné
vyjmenovat všechny typy projektů. Doporučuji každému, kdo má nějaký
záměr, kontaktovat naše pracovníky, kteří mu poradí. Užitečné informace
lze získat také na našich webových stránkách. Musím také upozornit,
že v době, kdy je vyhlášena výzva pro příjem žádostí, je již zpravidla
pozdě na vypracování technické dokumentace, vyřízení stavebního
povolení apod. Čas na předkládání projektů od vyhlášení výzvy je
zpravidla 30 dnů. Proto je dobré přijít konzultovat váš záměr co nejdříve.

O jak velké projekty je možné žádat?

V programu Leader je maximální částka způsobilých výdajů na jeden
projekt 2 miliony Kč. Vzhledem k částce, kterou má naše MAS k dispozici,
však upřednostňujeme spíše projekty menší, aby se dostalo na více
zájemců. V případě, že máte zájem o projekt většího rozsahu, můžeme
vám poradit, z jakého programu je nejlépe žádat. Nabízíme také pomoc
při jeho zpracování, případně zpracování celého projektu "na klíč". 

Jaká je výše dotace?

Výše dotace je uvedena u každého opatření (fische). Pro obce činí
zpravidla 90% ze způsobilých výdajů. Pro podnikatelské subjekty je výše
dotace 40, 50 nebo 60% ze způsobilých výdajů dle typu žadatele
a jednotlivého opatření.

Musím se stát členem MAS, když chci žádat o dotace?

Členství v MAS není podmínkou získání dotace. Žádost o dotaci může
podat kterýkoliv subjekt, který působí v území MAS a splňuje další
podmínky v souladu s příslušnou fischí. 

Ing. Jiří Němec, předseda

Milí přátelé, vážení čtenáři!

Před vánocemi loňského roku jste
měli možnost seznámit se
s prvním číslem Zpravodaje
Místní akční skupiny Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko. Dle
reakcí, které jsem zaznamenal,
splnilo toto vydání svůj účel. Lidé
se dozvěděli, že v naší oblasti
existuje sdružení - místní akční
skupina (MAS), které jde o rozvoj
regionu. MAS nabízí další
možnost, jak získat finanční
prostředky na své plány a pomoc
při zpracování žádostí o dotace. Začínají se ozývat podnikatelé
i některé obce se svými záměry, které by chtěli realizovat.
V médiích se dnes často skloňuje pojem "finanční krize" nebo
"hospodářská krize". Nejlepším způsobem jak krizi čelit jsou

investice, ať už vyvolané státem, obcemi nebo soukromým
sektorem. Dnes více než jindy je potřeba soustředit se na
získávání peněz z veřejných zdrojů, hlavně z EU. Jednou
z možností je také využití podpory prostřednictvím MAS.
V loňském roce jsme rozdělili na projekty v programu Leader
přes 5 milionů korun. V letošním roce rozdělí naše MAS na
projekty zájemců přibližně 6 milionů korun.
Úspěšní žadatelé z loňského roku v těchto dnech začínají
realizovat své projekty. MAS pro žadatele připravila další výzvu
na podávání žádostí. Text této výzvy najdete v dnešním čísle
Zpravodaje. Mimoto vám představíme další osoby, které se
podílejí na činnosti naší MAS. Také přinášíme některé další
zajímavosti z našeho regionu.
Nezapomínejte sledovat naše webové stránky, kde se dozvíte
další aktuální informace.
Přeji vám příjemné chvíle strávené při čtení našeho Zpravodaje
a mnoho úspěchů při realizaci vašich plánů.

Ing. Jiří Němec, předseda
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Ing. Jaroslav Mokrý

Pocházím z Vysočiny (Hamry nad Sázavou), kde jsem se
před třiašedesáti léty narodil. Rodiče soukromě
hospodařili až do roku 1973. Střední školu i Vysokou školu
zemědělskou jsem absolvoval v Brně, kde jsem 31 let žil.
Do Moravského Krumlova jsem přišel v roce 1993.
Od podzimu 2006 jsem zde starostou. V červnu 2008
jsem byl zvolen předsedou mikroregionu
Moravskokrumlovsko.
Pracoval jsem celý život ve státní správě zemědělství.
Měl jsem v životě štěstí, že všechny činnosti, které jsem vykonával, se staly
postupně i mými koníčky. Rád cestuji po ČR i cizích zemích - učarovala mně
zejména Francie, zajímám se o veřejnou i státní správu včetně legislativy, přírodu
a literaturu. Na čtení je ovšem málo času …

Libor Nevrkla

Bydlím v malé, ale krásné obci Boskovštejn a nedávno
jsem oslavil třicáté narozeniny. Po absolvování střední
hotelové školy jsem vystudoval obchodně-podnikatelský
obor se zaměřením na cestovní ruch na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích. Prakticky ihned po
vysoké škole jsem nastoupil do Agrodružstva Jevišovice,
kde jsem pomáhal s přeměnou staré barokní sýpky na
současné kulturně-sportovní centrum, o které se starám
do současnosti. Zároveň se věnuji administraci projektů,
na které naše firma čerpá prostředky z rozvojových fondů EU. Mojí velkou zálibou
je sport, především fotbal a také český humor, a to jak filmový, tak i divadelní.

Jana Mašová

Narodila jsem se v Moravském Krumlově a v letošním
roce mě bude 55let. Bydlím v obci Dolní Dubňany, kde
jsem od roku 2001 starostkou. V roce 2004 jsem stála
u zrodu mikroregionu Moravskokrumlovsko (svazek 20
obcí), kde dnes vykonávám funkci místopředsedkyně.
Taktéž jsem stála při zakládání občanského sdružení MAS
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Tato práce otevírá
spoustu nového poznání, které se snažím využít nejenom
pro svoji obec, ale i pro rozvoj venkova.
Ve volném čase se věnuji rodině a kamarádům, se kterými se rádi touláme
přírodou. Na toulkách vždy najdu nějakou inspiraci potřebnou pro svoji práci.

Josef Myslík

Narodil jsem se v Pavlicích, je mi 66 let, mám
středoškolské vzdělání, v letech 1969 až 1993 jsem bydlel
v Brně. Zde jsem pracoval jako projektant. Od počátku
stavby JE Dukovany až do jejího dokončení jsem
vykonával funkci montážního mistra systému kontroly
a řízení primárního okruhu a následně vedoucího divize
u firmy ZPA Praha. Po nastěhování zpět do svého rodiště
od roku 1994 jsem byl zvolen starostou obce a tuto práci
vykonávám dodnes. Jsem ženatý a mám 3 děti.

Karel Kříž

Narodil jsem se 9. 6. 1976 ve Znojmě. Žiji od narození
v Mikulovicích. S manželkou Janou, vychováváme 1,5
ročního syna Štěpána. Od roku 2006 pracuji jako starosta
městyse Mikulovice. Práce mě baví a naplňuje, přestože
s lidmi není jednoduchá práce. Ve svém volném čase se
snažím věnovat rodině a tělovýchově. Sportovního ducha
se snažím přenést na občany Mikulovic vybudováním
příhodných sportovišť, které nám chybí. Není to ale hlavní
cíl mé práce. To aby byli občané spokojeni, k tomu jim
chybí kanalizace a pěkné komunikace, což není lehký úkol, ale ani nesplnitelný.
Snažíme se i o příliv mladých rodin, díky přípravám pozemků pro výstavbu RD.

Zdeňka Březinová

Narodila jsem se v Žatci a až do svých 11 let jsem žila
v obci Sýkořice na Křivoklátsku. V roce 1967 jsme se
odstěhovali do Brna, kde jsem bydlela až do roku 1980.
V roce 1978 jsem se vdala, po narození dcery jsme se
z důvodu jeji alergie a astmatu přestěhovali do Trstěnic,
kde žiji dosud. Již druhé volební období vykonávám funkci
starostky. Práce mě baví i když je někdy psychicky velmi
náročná. Mým největším koníčkem jsou moje tři
vnoučátka, mám ráda přírodu, pěstuji spoustu kytiček
a místo sekačky na trávu mám ovečku a beránka, kterým se nyní narodila tři
krásná jehňátka.

PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  ČČLLEENNŮŮ
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Z pedigu se dá uplést cokoliv …

V našich krajích bylo v minulosti jedním z nejrozšířenějších řemesel košíkářství,
které bylo tradičně spojeno se snadno dostupným vrbovým proutím. V dnešní
době získává velkou oblibu i další materiál pro pletení - PEDIG.
Pedig je středovou částí vzdušných kořenů palmy zvané Calamus rottang, známé
také pod názvem rattan, pocházející z tropických pralesů jihovýchodní Asie.
Kořeny mohou dorůstat až několika desítek metrů a sklízí se jednou za 7 až 10 let.
Pruty kořenů se po sloupnutí tenké kůry protlačí raznicemi, které z nich vyřežou
proutky o požadované síle. Pedig dobře absorbuje vodu a stává se tím velmi
pružným. Základem pedigu je celulóza. Díky tomu jej lze barvit všemi barvami na
dřevo a na textil. Z pedigu se dá uplést téměř cokoliv, od klobouku po boty.
Nejčastěji se používá na výrobu košíků, nábytku a dokonce i k výrobě bičů nebo

hudebních nástrojů.
Právě pletením z pedigu se mimo jiné
aktivně zabývá občanské sdružení
ALMA z Dobelic u Moravského
Krumlova. Jedním z programových cílů
sdružení bylo zřízení a provoz kreativní
dílny, která by se zabývala různými
formami umělecké tvořivosti a pletení
z pedigu je jednou z hlavních aktivit
dílny. "S pedigem jsme se poprvé
setkali v malé dílničce pořádané
Domem dětí v Telči. Zkusila jsem si
uplést košíček a bylo rozhodnuto. Pedig
mě zaujal natolik, že jsme mu věnovali
většinu aktivit naší dílny," uvedla Alena
Pečerová z o.s. ALMA.

Vlastní originální tvorba - košíky, tácy, ošatky, dózy, kořenkovníky, hračky a celá
řada užitných i okrasných předmětů je doplněna drobnou zakázkovou výrobou.
Své výrobky sdružení nabízí přímým prodejem na vybraných řemeslných trzích
a na webových stránkách kreativní dílny ALMARA. V e-shopu na www.alma.cz
nabízí pro všechny tvořivé také potřebný materiál - přírodní, kouřový i barvený
pedig, dna různých velikostí a tvarů, formy, korálky a literaturu. 

O.s. ALMA také pořádá kurzy pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé, které
jsou určeny jednotlivcům i organizovaným skupinám (školy, DDM, DPS, dámské
kluby, senioři…). "Většinou kurz trvá čtyři až pět hodin a účastníci si z něj
odnesou vlastnoručně upletený tác, nebo košík. Je hezké vidět, jak jsou všichni
překvapeni, co dokáží vyrobit vlastníma rukama. Zájemce bych chtěla pozvat na
celodenní kurz pod názvem Vypletená sobota, který se bude konat v prostorách
Rodinného centra Měsíční houpačka v Ivančicích 23. 5. od 10 do 18 hodin. Další
informace o kurzech jsou k dispozici na www.alma.cz," dodává Alena Pečerová. 

Kontakty:

Alena PEČEROVÁ, tel.: 602 782 280, e-mail: obchod@alma.cz
- nákup a prodej materiálu a výrobků, kurzy a poradenství
Marek PEČER, tel.: 602 782 272, tel./fax: 515 321 099, e-mail: info@alma.cz
- administrace e-shopu ALMARA, fakturace, expedice, reklamace
Kontakt pro korespondenci

Občanské sdružení ALMA, 672 01 Dobelice 1
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I. Oblasti podpory - FICHE, příjemci podpory

2 Podpora místních produktů

Cíl: Zlepšování kvality výrobků a vývoj nových produktů a uplatňování
marketingu k podpoře odbytu místních produktů.

Příjemci dotace:

• Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku,
popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující
korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze zemědělce,
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které
definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví
a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady
č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu
s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72,
(EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82. Podnikatelský subjekt, který je
z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem
jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí
výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky
nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

• Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého
a středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat
nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze
zemědělce, výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve zněná pozdějších předpisů.

5 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Cíl: Zvyšování hospodářského růstu regionu prostřednictvím
různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

• Fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují
podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být
zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů.

7 Služby v cestovním ruchu

Cíl: Podpora infrastruktury a služeb pro rozvoj cestovního ruchu.

Příjemci dotace:

• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

• Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují,
nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním
ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.

8 Obnova a rozvoj vesnic

Cíl: Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do

vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními
a specifickými hodnotami venkova. 

Příjemci dotace:

• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

• Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská
sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

• Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech).

9 Kulturní dědictví venkova

Cíl: Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova pro
atraktivitu venkova a rozvoj různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

• Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská
sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

• Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech.

Úplné znění výzvy, fichí naleznete na www.zivepomezi.cz v sekci
Strategický plán Leader 2007-2013. Dokumenty jsou k dispozici
v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

Místní akční skupina 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 14. 4. 2009

3. výzvu
příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření

IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

na projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ - ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST
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II. Výše dotace 
Minimální výše dotace 50tis. Kč až 100tis. Kč dle jednotlivých fichí.
Maximální výše dotace 1 mil. Kč až 2 mil. Kč dle jednotlivých fichí.

III. Finanční alokace III.výzvy 
Celková výše alokace (bez vlastních prostředků příjemce) 
je přibližně 6,5 mil. Kč
tj. Z toho EAFRD 80% 5,2 mil.Kč
tj. Státní rozpočet 20% 1,3 mil.Kč

IV. Termín výzvy
Vyhlášení 14. 4. 2009, od 9 hodin
Ukončení 21. 5. 2009, do 14 hodin 
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky
vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů
rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

V. Místo podání žádostí
Kancelář a sídlo místní akční skupiny: 
Ulice Palackého č. 57 v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá
po předchozí domluvě 2 dny předem na tel: 515230240 nebo
724702722, nebo 5 dní předem na e-mailu: manager@zivepomezi.cz.
Žadatel předkládá žádost osobně nebo prostřednictvím pověřeného
zástupce na základě ověřené plné moci s pověřením k předání žádosti.
Pro předání žádosti je potřeba se objednat min. 2 dny před předáním.

VI. Kritéria poskytnutí podpory
Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní
vymezení MAS je uvedeno na www.zivepomezi.cz a ve Strategickém
plánu Leader. 
Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne
dostačujícího bodového hodnocení. Kritéria a bodová hodnocení jsou
uvedeny ve vyhlášených fichích. 

VII. Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje jsou uvedeny v jednotlivých fichích. 
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud
není ve specifické části uvedeno jinak:
• od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje nutné

k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
• od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení - výdaje spojené

s nákupem nemovitosti,
• od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení

Žádosti o proplacení - ostatní výdaje.
• Pro veřejnoprávní subjekty (obce a mikroregiony) je DPH nezpůsobilý

výdaj. 
• Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu

všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

VIII. Žádosti o dotaci 
Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných
příloh (stanoveno dle příslušné fiche) ve výše uvedeném termínu výzvy
na výše uvedeném Místě podání žádosti.
Žadatel předkládá žádost 1x v tištěné podobě včetně příloh - originál,
3x v kopii a 1x v elektronické podobě na CD (bez příloh)

Obsah žádosti:
• Žádost o dotaci
• Projekt dle závazné osnovy
• Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
• Nepovinné přílohy (pokud jsou stanoveny v příslušné fichi)

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche
pouze jedinou Žádost o dotaci.

IX. Doba realizace projektů
Doba realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody,
v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců. 
Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF nejpozději do 24 měsíců
od podpisu Dohody s RO SZIF. Žádost o proplacení předkládá žadatel
na MAS nejpozději 2 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF
v kanceláři MAS. 
Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR
je říjen - listopad 2009.

X. Další informace
Dokumenty nezbytné k žádosti: 
• Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření

IV.1.2. 
• Osnova projektu je součástí Příloh Pravidel
• Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2.
• Instruktážní list k vyplňování žádosti
Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.szif.cz v sekci Program rozvoje
venkova - Osa IV. Leader - 1.2. - Realizace místní rozvojové strategie
nebo na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán LEADER 2007 -
2013, Dokumenty, nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS.
• Strategický plán Leader 2007 -2013 
• Fiche (oblasti podpory)
• Harmonogram výzvy

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz v sekci
Strategický plán LEADER 2007 - 2013? Dokumenty a složka "2009",
tištěné podobě ve Zpravodaji místní akční skupiny a v kanceláři MAS.

XI. Kontakty 
www.zivepomezi.cz
Adresa: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515230240, +420724702722
E-mail: office@zivepomezi.cz

Konzultace projektů:
Ing. Jitka Schneiderová, tel.: +420 724 702 722,
manager@zivepomezi.cz.

SEMINÁŘ a KONZULTACE
k 3. výzvě příjmu žádostí o finanční podporu projektů v rámci realizace Strategického plánu Leader

ČTVRTEK 23. dubna 2009, 15 - 17 hodin, Moravský Krumlov - Hotel Epopej, salonek

ÚTERÝ 5. května 2009, 15 - 17 hodin, Mikulovice - Hostinec u Stočků

Program:

• Program Leader a Strategický plán Leader 2007 - 2013
• 3. výzva, harmonogram výzvy

• Oblasti podpory
• Informace pro žadatele - zpracování osnovy projektu, žádosti o dotaci, příprava příloh žádosti, pravidla programu

• Diskuse

KONZULTACE od 14. 4.2009 do 19. 5. 2009 (ke konzultacím v kanceláři je nutné předem se ohlásit)

Bližší informace a konzultace projektů:

Ing. Jitka Schneiderová, manažerka místní akční skupiny, manager@zivepomezi.cz, tel: +420 724 702 722, 515 230 240
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2 PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 

Hlavní opatření:

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

Vedlejší opatření:

I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.
Inovací) v potravinářství.

Cíl fiche:

Zlepšování kvality výrobků a vývoj nových produktů a uplatňování marketingu
k podpoře odbytu místních produktů.

Popis charakteru fiche:

Podpora je zaměřena na vývoj, inovaci a marketing zemědělských produktů
včetně aplikace nových technologií přispívajících ke zlepšování kvality výrobků.
Součástí fiche je rovněž vytváření odbytišť pro zemědělské produkty.

Oblasti podpory (typy aktivit):

• Zlepšování kvality výrobků a vývoj nových produktů.
• Aplikace nových technologií v rámci zpracování zemědělských produktů.
• Podpora spolupráce primárních producentů a zpracovatelů, subjektů z oblasti

výzkumu a vývoje včetně středních odborných škol.
• Podpora inovací, technologií, atd. 
• Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. 
• Podpora odbytu a marketingu zemědělských produktů.

Příjemce dotace:

• Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který
splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750
zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil.
EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce potravin nebo surovin určených pro
lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady
č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem
a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73
a (EHS) č.1981/82.

• Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního
podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující
korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce
krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve zněná pozdějších
předpisů.

Druh a výše dotace:

• Přímá, nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost.

• Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace u žadatelů, na něž se vztahuje definice drobného, malého a středního
podniku.

• Maximální výše dotace činí 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního
podniku, ale které mají méně než 750 zaměstnanců a obrat menší než 200 mil.
EUR.

• Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace.

Maximální/minimální způsobilé výdaje

Max 2.000.000,- Kč
Min 100.000,- Kč

Kriteria přijatelnosti:

1) Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
5) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví; v případě malého projektu, tzn. se

způsobilými výdaji do 2 mil. Kč (včetně) - finanční zdraví min. kategorie D,
velké projekty (tzn. Nad 2.mil.Kč způsobilých výdajů) - kategorie C.
(u zpracovatelů drůbežího masa je možné po prokázání a posouzení za přírodní
katastrofu mimo jiné považovat i vliv rozšíření viru ptačí chřipky - viz část 
A - obecné podmínky, bod 1, písmeno z).

6) Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I
Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu,
kapitoly 13 a 24. (tzn., že vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny
v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství). 

5 PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH
ROZVOJE

Hlavní opatření:

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Cíl fiche:

Zvyšování hospodářského růstu regionu prostřednictvím různorodých
ekonomických aktivit.

Popis charakteru fiche:

Fiche je zaměřena na zakládání a rozvoj mikropodniků v oblasti nezemědělských
živností a podnikatelských aktivit.

Oblasti podpory (typy aktivit):

• Zakládání nových a rozvoj stávajících podniků nejmenší velikosti včetně vzniku
nových živností v oblasti výroby a zpracování.

Příjemce dotace:

• fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Druhy a výše dotace:
• Přímá, nenávratná.
• Maximální výše dotace pro malé podniky je 60%, pro střední podniky je 50%.

Maximální/minimální způsobilé výdaje:

Max 2.000.000,- Kč
Min 100.000,- Kč

Kriteria přijatelnosti:

1) Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
5) Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo

uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES (tím
se rozumí, že výstupní produkt nesmí být uveden v této příloze, ani energie či
palivo vyrobené v rámci záměrů b), c) a d) nesmí sloužit převážně k produkci,
zpracování či uvádění na trh těchto produktů) - viz příloha č. 6 těchto Pravidel.

6) Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí
Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB 14 (Těžba a úprava
ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví),
G (Obchod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost, s výjimkou oddílu 51).

7) Realizace a dopady projektu nepoškozují životní prostředí.
8) Realizace není v rozporu s veřejným zájmem.

7 SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU

Hlavní opatření:

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Cíl fiche:

Podpora infrastruktury a služeb pro rozvoj cestovního ruchu.

Popis charakteru fiche:

Fiche je zaměřena na podporu diverzifikace zemědělských aktivit a podporu
ekonomických aktivit pro rozvoj cestovního ruchu.

Oblasti podpory (typy aktivit):

• Stavební obnova a výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích
zařízení.

• Výstavba půjčoven sportovního vybavení.
• Výstavba a stavební obnova ploch pro sportovně - rekreační využití.

Příjemce dotace:

• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů.

• Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají
kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání
Žádosti o dotaci.

Druh a výše dotace:

• Přímá, nenávratná.
• Dotace je stanovena pro malé podniky ve výši 60%, pro střední podniky 50%,

pro velké podniky 40%.

Maximální/minimální způsobilé výdaje:

Max 2.000.000,- Kč
Min 100.000,- Kč
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Kriteria přijatelnosti:

1) Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
5) Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací

zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení a musí
být společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho projektu.

6) Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít maximálně 60 lůžek
nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální
ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, srubech).

7) Realizací projektu vznikne funkční celek navazující na produkt v cestovním
ruchu.

8 OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Hlavní opatření:

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření:

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Cíl fiche:

Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí,
občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a specifickými hodnotami
venkova.
Popis charakteru fiche:

Fiche je zaměřena na investice do občanské vybavenosti vzhledu obcí, zlepšení
životního prostředí a atraktivity v obcích. Předmětem podpory jsou projekty
zaměřené na udržení a obnovu tradic, kultury a historie.
Oblasti podpory (typy aktivit):

• rekonstrukce a nová výstavba do občanské vybavenosti v oblasti sociální
infrastruktury, zdraví, kultury, vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu,
základní obchodní infrastruktury a dalších služeb pro obyvatele vesnic.

• investice do okolních úprav k objektům občanské vybavenosti.
• adaptace budov nebo nová výstavba integrovaných a školících center s využitím ICT.
• vytváření zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, církevní

a environmentální aktivity.
• podpora zvyšování atraktivity a životních podmínek v obci prostřednictvím

regenerací a komplexních obnov veřejných prostranství.
• investice do rekonstrukcí sítí a místních komunikací v rámci obnovy veřejných

prostranství.
Příjemce dotace:

• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
• Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění pozdějších předpisů (nadace).

• Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Druh a výše dotace:

• Přímá, nenávratná.
• Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena

dotace.
• Projekty nezakládající veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy - projekt

je realizován ve veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku
ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním
určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými
státy EU. Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace.

• Maximální výše dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.2.1.2. - viz
Instrukce pro vyplňování Fiche. V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu
- jsou současně naplněny níže uvedené podmínky:

1) podpora je poskytnuta z veřejných prostředků
2) udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik
3) podpora je selektivní - zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby
4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy ( zde se hledí na to, zda v dané

oblasti existuje tzv. relevantní trh a potom jako další hledisko se bere v potaz
ovlivnění obchodu mezi členskými státy). Projekty musí být v souladu
s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise

1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investiční podporu. Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise
č. N 510/2006 schváleného dne 24.10.2006. Pro stanovení maximální výše
dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst realizace
projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba.
Velikost podniku se určuje dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne
6. května 2003 o definici malých a středních podniků - viz příloha č. 11
Pravidel pro podopatření III.2.1.2.

Maximální/minimální způsobilé výdaje:

Max 2.000.000,- Kč
Min 50.000,- Kč

Kritéria přijatelnosti:

1) Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.

9 KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

Hlavní opatření:

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

Cíl fiche:

Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova pro atraktivitu
venkova a rozvoj různorodých ekonomických aktivit.

Popis charakteru fiche:

Vypracování studií nebo programů, investice spojené s udržováním, obnovou
a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, například kulturních
památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo
kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu -
ubytování, kongresové využití) památkově významných území, kulturních prvků
vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále
budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii,
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Fiche
nezahrnuje investice do památkových objektů sloužící jako občanská vybavenost
(např. pošta, škola, radnice).

Oblasti podpory (typy aktivit):

• Obnova a zhodnocení kulturních památek a významných historických staveb
včetně úpravy okolí (sadové úpravy, povrchy, mobiliář, apod.).

• Budování expozic a muzeí s vazbou na místní historii a tradice.
• Nové využití historicky významných staveb s výjimkou staveb využívaných

v cestovním ruchu a staveb pro občanskou vybavenost.

Příjemce dotace:

• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
• Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
• Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění pozdějších předpisů (nadace).

• Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Druh a výše dotace:

• Přímá, nenávratná.
• Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena

dotace. Maximální výše dotace dle opatření III.2.2. na jednoho příjemce dotace
v rámci tříletých období činí 200 000 EUR za období 2007 - 2013. Podpora je
poskytována v režimu de minimis, tzn. v souladu s nařízením Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu
subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR
(tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Maximální/minimální způsobilé výdaje:

Max 2.000.000,- Kč
Min 100.000,- Kč

Kriteria přijatelnosti:

1) Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU VESNICE ROKU -
CÍLE, VÝSLEDKY, ZKUŠENOSTI
Místní akční skupina ve spolupráci se Spolkem pro obnovu
venkova uspořádala v prosinci 2008 ve Vedrovicích a v březnu
2009 ve Višňovém seminář pro obce u příležitosti vyhlášení
15. ročníku soutěže Vesnice roku. Vedle starostů oceněných
jihomoravských obcí z minulých let soutěže, doplnila informace
o soutěži Ing. Marcela Ondráčková a Jitka Burová z krajské
pobočky Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Brně.
Seminář měl prostřednictvím zkušených starostů vítězných
a zúčastněných obcí v této celonárodní soutěži seznámit
starosty obcí Znojemska se zkušenostmi, podmínkami
a možnostmi, které soutěž obcím nabízí a také povzbudit je
k účasti v této prestižní soutěži. Průběh akce byl doplněn
výstavou panelů vítězných obcí a obcí oceněných v krajském
kole soutěže v roce 2008 zpracovanou Ing. arch. Krumlem
(za Spolek pro obnovu venkova), který setkání inicioval 

Cílem soutěže Vesnice roku 2009 je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěž Vesnice roku je již po 15. letos vyhlašována Spolkem pro
obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR,  Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími
spoluvyhlašovateli  - Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo
životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních
samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol soutěže.
Obce soutěží o titul Vesnice roku nejdříve v krajských kolech
soutěže, kde také získávají barevné stuhy (Modrá stuha - za
společenský život,  Bílá stuha - za činnost mládeže, Zelená
stuha - za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová stuha - za
spolupráci obce a zemědělského subjektu) a další diplomy
a ocenění. Vítězná obec postupuje do celostátní soutěže.
V celostátní soutěži se předává Zlatá stuha pro vítěze, vyhlašuje
se obec na 2. a 3. místě. Obce oceněné stuhami z krajských kol
postupují dále do celonárodního kola o Zelenou, Oranžovou
stuhu České republiky, obce oceněné diplomem v krajských
kolech soutěží rovněž o titul Knihovna roku. Vybraná obec
krajských kol získává i další ocenění, Putovní pohár Folklorního
sdružení ČR udělovaný za  dlouhodobý program péče o místní
lidové tradice. Z obcí oceněných krajských soutěžích je udělena
celonárodní Cena naděje pro živý venkov roku 2009.
V loňském roce se přihlásilo do soutěže celkem 309 obcí v celé
ČR. Vítězem se stala obec Lidečko z Valašska, 2. místo obsadila
obec Pikárec z okresu Žďár nad Sázavou a 3. místo patřilo
Malenicím na Strakonicku.

Zúčastnění starostové seminář velmi ocenili informace
a vystoupení přednášejících a podle reakcí někteří z nich najdou
chuť a odvahu ucházet se o titul Vesnice roku letos nebo
v dalších letech. Některé obce na Znojemsku si jistě ocenění
své práce zaslouží! Naše MAS svými projekty a aktivitami hodlá
rozvíjet území a pomáhat upevnění pozice malých obcí v území
a podpořit tak propagaci, osvětu a aktivity v obcích na svém
území i v okolí v duchu programu obnovy venkova.

PREZENTACE NAŠÍ MAS

Země živitelka 2008

Znojemsko - zahrada Moravy

V srpnu 2008 jsme prezentovali naši MAS na celonárodní
výstavě Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích.
Prezentace místních akčních skupin zde byla zaštítěna
Ministerstvem zemědělství a organizována Národní sítí místních
akčních skupin České republiky. I naše MAS jen členem této sítě
hájící zájmy sesterských organizací v celé České republice.
Stánek jsme sdíleli s naší sousední MAS Znojemské vinařství, se
kterou bychom rádi i v budoucnu některé aktivity propojily
a rozvíjeli. Navazující prezentační aktivitou byla v září účast na
výstavě Znojemsko  - zahrada Moravy v Louckém klášteře
ve Znojmě.
GO a Regiontour, leden 2009

Na počátku roku jsme prezentovali MAS společně
s partnerskými mikroregiony na stánku Skupiny ČEZ. V příštím
roce se naše účast na veletrhu cestovního ruchu opět zapojí
s plnohodnotnou prezentaci na stánku regionu Znojemsko.

Publicita, propagace
a "public relations" je
cílená a systematické
činnost, která se pod
návalem četné práce
stává poněkud
vedlejší aktivitou
sdružení a bývá
často opomíjená
a p o d c e ň o v a n á .
Význam a dopad
účasti na takových
akcích odhalujeme postupně, stejně jako postupně zjišťujeme,
že se nemáme za co stydět a naši činnost stejně jako území
MAS musíme propagovat a obhajovat daleko velkoryseji a
poutavěji. Rozhodně máme v dalších letech co zlepšovat a první
propagace na celonárodních a regionálních akcích bereme jako
zkušenost a výzvu do dalších let!
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PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKA KRUMLOVSKO -
JEVIŠOVICKO

Jak jsem již informovali
v prvním čísle Zpravodaje,
v roce 2008 pokračovala další
etapa projektové přípravy
cyklokoridoru napříč
severozápadním pomezím
Znojemska. Cílem je
zpřístupnit a rozvíjet území po
stránce tzv. měkkého
cestovního ruchu a navázat

jej na mezinárodní koridory Greenway Brno - Vídeň  a Greenway
Praha - Vídeň. Od koridoru si slibujeme rozvíjení infrastruktury
(vybavenosti) v cestovním ruchu jak v oblasti stezek
a doplňkového vybavení, informačních center, tak v oblasti
služeb a dalších navazujících podnikatelských aktivit (nejen)
v cestovním ruchu.
Na počátku roku 2009 jsme uzavřeli aktivity a projekt dotovaný
Jihomoravským krajem v roce 2008, uspořádali informativní
seminář pro zúčastněné obce shrnující aktivity za rok 2008. Dále
jsme ve spolupráci se 4 partnerskými mikroregiony na území
MAS připravili žádosti o finanční podporu v rámci vyhlášeného
dotačního Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje
v roce 2009. Tyto finanční prostředky by měly pokrýt základní
projektovou přípravu v roce 2009 a připravit tak dokumentaci
nezbytnou pro investice prostřednictvím evropských dotací.

ŠKOLENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY 1. a 2. výzvy
realizace Strategického plánu Leader 

5. února 2008 jsme pro
uchazeče o podporu projektů
v souladu se Strategickým
plánem Leader Místní akční
skupiny uspořádali seminář,
kde jsme podrobně rozebrali
pravidla, postupy a také
způsob administrace projektů
připravovaných k realizaci.
Investoři obdrželi balíček
dokumentů a CD s potřebnými formuláři nezbytnými pro
realizaci projektů podpořených evropskými prostředky. Takováto
interní školení hodláme i nadále pro vítězné projekty připravovat
zejména z toho důvodu, že mnoho žadatelů a příjemců
s evropskými programy nemá zkušenosti. Přidělení dotace ještě
neznamená její obdržení v plné výši. Chceme společně
s investory akcí předejít zbytečným chybám, kvůli kterým by
mohli nakonec o přislíbenou dotaci nebo její část zbytečně přijít.
Úkolem MAS není pouhá administrace výzvy a rozhoduje
o přidělení podpory projektům, ale její kontrola a administrace
v průběhu realizace projektů, jejich uzavření a sledování
udržitelnosti projektu. V území je pro žadatele MAS prvním
subjektem a poradenskou agenturou, na níž se zájemci,
žadatelé a příjemci dotací obrací.

EEKKOOPPOORRAADDNNAA

EKOPORADNA 

v rámci Sítě ekoporaden v Jihomoravském kraji

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko se zapojilo od roku 2007 do
projektu Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Jihomoravském kraji. Stěžejní aktivitou je provozování ekologického
poradenství, publicita a osvěta pro veřejnost a zájemce. Poskytováno je
poradenství v oblastech odpadů, ekologického spotřebitelství
a domácností, úspor energie, ekologického zemědělství a lesnictví,
práva v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny
a v neposlední řadě i oblasti dotačního poradenství pro ekologické
projekty. Projekt naší organizaci umožnil rozvíjet téma "Veřejnost
a ochrana přírody" prostřednictvím kterého jsme mohli uskutečnit
tématicky zaměřené přírodovědné exkurze a terénní exkurzi, vydat
brožuru o územích soustavy Natura 2000, který pod Názvem Natura
2000 severního Znojemska je k dispozici ke stažení na webovém odkazu
http://zivepomezi.cz/projekty/4116-natura-2000/. 

V roce 2007 a 2008 proběhli exkurze na botanicky významné lokality na
Krumlovsku - Jevišovicku pod názvy Miroslavské kopce, Za kosatcem
písečným, Krumlovsko - rokytenské slepence, Údolím Plenkovického
potoka na hrad Lapikus, Po hadcových pastvinách k Templštýnu.
Společným tématem byla biodiverzita prezentovaná zejména
teplomilnými stanovišti a zbytky pastvin kdysi rozsáhlých pastevních
areálů v území ve spojení s významnou historií. Našimi průvodci byly
botanici, ornitologové, geologové, kteří dokázali zaujmout a vzdělat
zájemce o zdejší přírodu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže jsme se
účastnili dubnových Dnů země v roce 2007 a 2008.

Tento projekt byl podpořen v letech 2006 - 2008 Evropským sociálním
fondem a s největší pravděpodobností další aktivity budou zahájeny
v první půli tohoto roku s finanční podporou Státního fondu životního
prostředí ČR. I ekoporadna našeho občanského sdružení je zapojena do
pokračování projektu a bude dále ve svých aktivitách rozvíjet téma
biodiverzity, ochrany a péče o volně rostoucí dřeviny a významné prvky
v krajině. Témata se promítnou do podoby exkurzí, seminářů
a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V této souvislosti připravujeme rovněž

aktualizaci webových stránek. Uvítáme případné náměty na akce a témata. 
Ekoporadna je provozována souběžně s činností a aktivitami kanceláře
občanského sdružení ulici Palackého 57 v Moravském Krumlově,
v 1. patře. Ekoporadna je připravena odpovídat na dotazy zájemců
a provádí poradenství v oblasti finančních podpor ekologických
projektů. 

ZAJÍMAJÍ VÁS EKOLOGICKÁ TÉMATA A PROJEKTY? 

VYUŽIJTE BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ EKOPORADNY

OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU NEBO ELEKTRONICKOU

KONZULTACÍ!

EKOPORADNA
provozuje Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515230240, 724702722, 
email: ekoporadna@zivepomezi.cz

DALŠÍ INFORMACE HLEDEJTE NA

WWW.EKORADCE.CZ

Do našeho týmu, pro pokračování realizace
projektu ekologického poradenství hledáme
ekoporadkyni/ekoporadce.

Časový rozsah: 0,2 úvazek,
Pracoviště: Palackého 57, Moravský Krumlov

Požadujeme: obecnou, případně profesní, znalost oblasti životního
prostředí, zájem o ekologická témata, aktivní zapojení do projektu,
komunikativnost a příjemné vystupování,  dobrá dovednost práce
na PC, flexibilitu. Praxe při přípravě a realizaci ekologických
projektů, řidičský průkaz sk. B,  je vítáno, ale není podmínkou.
Bližší informace sdělí na výše uvedených kontaktech ekoporadny. 
Přihlášku s životopisem lze zaslat e-mailem nebo poštou na výše
uvedené kontakty. 
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Jak už jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje, připravil
Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka novou cyklostezku s názvem
Krajem dvou řek. V loňském roce probíhalo zejména vytipování
trasy, dohody s Klubem českých turistů ohledně vhodnosti vedení
tras tak, aby byly v souladu s celorepublikovými zásadami pro vznik
cyklotras, vydání cyklomap apod. V letošním roce dojde k označení
trasy oficiálními značkami. Po skončení této fáze bude cyklostezka
slavnostně otevřena a bude zde "zahájen provoz". 
Tato akce je plánována na 8. května 2009. Před restaurací Sýpka
v Jevišovicích bude připraven ve spolupráci s Cyklo klubem Kučera
Znojmo doprovodný program pro cyklisty, kontrola seřízení kol, jízda
zručnosti pro děti, ochutnávka iontových nápojů, prezentace Cyklo
klubu aj. Po slavnostním přestřižení pásky bude společná vyjížďka
po trase cyklostezky. Věřím, že volného dne využijete i Vy
a zúčastníte se s námi této společné akce, která potěší nejen dospělé
příznivce cyklistiky, ale i děti, neboť trasu lze libovolně kombinovat
podle fyzických možností.
Chtěl bych Vás pozvat na další ročník Jevišovického kulturního léta
(JKL), kde jsme i letos připravili zajímavý program. Nejdříve se
uskuteční závody motokár, a to 13. června 2009. Závod proběhne na
náměstí před základní školou, připraveny jsou doprovodné atrakce
pro děti, exhibiční jízda Ladislava Chaloupky a samozřejmě
občerstvení. Závodníkem můžete být i Vy, stačí se včas přihlásit na
tel. čísle 724 541 058 nebo mailem na adrese su@jevisovice.cz a do
5. 6. 2009 uhradit startovné ve výši 200,- Kč. Mezi jednotlivými
závodními jízdami je prostor pro dospělé i mládež, kteří si chtějí
zkusit jízdu na okruhu na vlastní kůži. Vřele tento adrenalinový
zážitek doporučuji. Pro diváky je vstup na akci zdarma. 
Dále se v rámci JKL uskuteční taneční zábavy se skupinami FREE
BAND, SABRIN BAND a VICOMT, pěvecká soutěž Jevišovický

slavíček, vystoupení amatérských divadelních souborů ze
Znojemska, tradiční Zámecká vinařská romance - ochutnávka vín
zpříjemněná cimbálovou muzikou, nedělní koncert v kostele sv.
Josefa v Jevišovicích či odpoledne s dechovkou v rámci Dne
otevřených dveří Domova pro seniory. Završením JKL budou, stejně
jako v loňském roce, Jevišovické historické slavnosti - akce pro
celou rodinu. 
Jevišovické historické slavnosti probíhaly v loňském roce poprvé.
Byl to pro nás ročník, kdy jsme šli do této akce s velkým otazníkem,
zda bude účast odpovídat
vynaloženému úsilí po stránce
organizace takovéto rozsáhlé
akce. Kolem 1000 návštěvníků
nás však přesvědčilo, že to stojí
za to, abychom připravili druhý
ročník a snažili se přitom
vylepšit všechny "mouchy"
z minulého roku.
Takže je na letošní Jevišovické historické slavnosti zajištěna pestřejší
skladba kapel na odpolední vystoupení na pódiu, v předvečer
slavností proběhne street party pro mládež, ukázky historických
řemesel a prodej jejich výrobků, bohaté občerstvení apod. Součástí
programu bude i vyhlášení vítězů Galerie rýnských ryzlinků -
ústřední soutěže Zámecké vinařské romance, která letos poprvé
proběhne s účastí rakouského partnera. Předprodej vstupenek na
historické slavnosti bude zajištěn na Městském úřadě v Jevišovicích,
v restauraci Sýpka a v Infocentru Znojmo.
Začátkem září, 5. 9. 2009, se
v Jevišovicích uskuteční Evropská
noc pro netopýry. Pořadateli jsou
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
Správa Národního parku Podyjí
a Česká společnost pro ochranu
netopýrů a jedná se již o 10. ročník.
V podvečerních hodinách jsou
plánovány prohlídky lokalit Starého
zámku obývané koloniemi netopýrů,
v prostoru pod Starým zámkem
proběhnou ukázky odchytu
netopýrů, pozorování netopýrů
ultrazvukovým detektorem aj. 
Více informací o přesných termínech a časech jednotlivých akcí
najdete na webových stránkách města Jevišovice od května 2009.

Mgr. Pavel Málek 
předseda DSO Jevišovicka a starosta města Jevišovice

Jevišovické kulturní léto 2009

Datum den,hodina název akce
7. 5. 2009 čt, 20.00 lampionový průvod s hudbou 
8. 5. 2009 pá, 9.30 slavnostní otevření cyklostezky DSO - před restaurací Sýpka

30. 5. 2009 so, 18.00 Pohádkový les
13. 6. 2009 so, 10.00 závody motokár (za nepříznivého počasí se akce o týden odkládá)
20. 6. 2009 so, 20.00 taneční zábava, hraje skupina FREE BAND

4. 7. 2009 so, 14.00 zahájení prázdnin v parku
6. 7. 2009 po, 18.00 Eva a Vašek

11. 7. 2009 so, 15.00 JEVIŠOVICKÁ NOTA - amatérská pěvecká soutěž pro všechny věkové kategorie
18. 7. 2009 so, 20.00 taneční zábava, hraje skupina SABRIN BAND
25. 7. 2009 so, 18.00 Zámecká vinařská romance - ochutnávka vín s hudebním programem

2. 8. 2009 ne, 15.00 Trio Musia animae - Od renesance k muzikálu - koncert v kostele sv. Josefa
9. 8. 2009 ne, 15.00 Odpoledne s dechovkou, Den otevřených dveří Domova pro seniory, hraje kapela Šohaji

15. 8. 2009 so, 20.00 taneční zábava, hraje skupina VICOMT
28. 8. 2009 pá, 20.00 street party, hraje skupina ONKELS
29. 8. 2009 so, Jevišovické historické slavnosti, den plný zážitků pro celou rodinu, hudby, zábavy, atrakcí

5. 9. 2009 so, 19.30 Evropská noc pro netopýry
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PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA V PAVLICÍCH JIŽ TŘETÍ ROK

V září 2006 byl zahájen provoz sběrného dvora odpadů, který
vybudoval Svazek obcí při formanské cestě za finančního
přispění EU a JmK.

Zde mohou občané z obcí svazku odkládat odpady
z domácností, odpady z drobných stavebních úprav a také zde
mohou odložit již nefunkční a nepoužívané elektrospotřebiče.
K tomu jim ve sběrném dvoře slouží nádoby na nejrůznější
odpad a velkoobjemové kontejnery na suť, objemný odpad,
bioodpad, dřevo a železný šrot. Přístřešek sběrného dvora
a sklad jsou určeny pro hořlavé a kapalné nebezpečné odpady,
administrativní buňka pak slouží obsluze sběrného dvora pro
vedení administrativy a evidenci odpadů.

To, jak je sběrný dvůr občany využíván je zobrazeno v přehledu
sebraných odpadů a také grafech, ze kterých vyplývá, že provoz
sběrného dvora se stal již nedílnou součástí systému nakládání
s odpady v obcích a velmi pozitivně vnímaným především
občany, kteří sběrný dvůr využívají. Provoz a legislativní servis
sběrného dvora odpadů zajišťuje společnost .A.S.A., která
začlenila sběrný dvůr do systému nakládání s odpady
ve svozové oblasti Znojemska a odpady shromážděné ve
sběrném dvoře předává k dalšímu zpracování a využití.
Separovaný plast a papír je svážen na třídící linku provozovanou
společností .A.S.A. ve Znojmě, která byla také postavena
z prostředků EU.

Výstavba a provoz sběrného dvora odpadů v Pavlicích je dalším
krokem vedoucí ke zlepšení životního prostředí v regionu
Svazku obcí při formanské cestě.

Josef Myslík, předseda Svazku obcí při formanské cestě
Mgr. Josef Esterka, jednatel .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.

SSvvaazzeekk  oobbccíí  
ppřřii  ffoorrmmaannsskkéé  cceessttěě

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

Předseda: Josef Myslík 
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Svazek obcí "Sever Znojemska" se opět v letošním roce
zapojil do přípravy projektu "Páteřní cyklostezka Krumlovsko-
Jevišovicko", která spočívá v zpracování další projektové
dokumentace. Dále spolupracujeme se zakladateli
"Mlynářské stezky", která směřuje před staré mlýny a na
území mikroregionu prochází přes většinu členských obcí.
Jednání z hlavních úkolů si Sever Znojemska vytyčil
vybudování splaškové kanalizace v obcích. V současné době
je zpracovávána projektová dokumentace a připravujeme se
na podání žádosti o finanční podporu z Operačního
programu Životní prostředí. Dalším krokem v rámci
zkvalitnění života v našich obcích je dobudování vodovodu
v Němčičkách, Újezdu a Křepicích. Také bychom chtěli
v rámci svazku opravit místní komunikace a veřejná
prostranství.
V rámci zpravodaje MAS bychom Vám rádi představili
jednotlivé obce svazku. "Vlajkovou lodí" našeho svazku je
bezesporu obec Běhařovice, která byla iniciátorem vzniku
svazku a současně je i jejím sídlem.

Krátce z historie

Obec Běhařovice má dvě místní části a to Stupešice
a Ratišovice. Kořeny těchto obcí sahají až do 14. století,
nejstarší částí jsou Stupešice. Dominantou obce je kostel
zasvěcen Nejsvětější Trojici, který byl postaven v gotickém
slohu r. 1596.

Krátce ze současnosti

Obec Běhařovice má v současné době 400 obyvatel
a nachází se 20 km severně od Znojma. Naše obec spatřuje
své priority v řešení problémových oblastí jako je: omezování
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
(výstavba kanalizace a ČOV), obnova a rozvoj občanské
vybavenosti a venkovského prostředí, zkvalitnění dopravní
dostupnosti, podpora podnikání spolu s tvorbou nových
pracovních míst. Jsme si samozřejmě vědomi své nelehké
finanční situace a hodláme řešit především ty oblasti, které
přispějí ke zlepšení životní úrovně obyvatel obce. K realizaci
projektových záměrů jsme využívali a nadále využívat
budeme dotačních možností z národních i evropských
zdrojů. Společně, v rámci svazku obcí, řešíme projekty
v oblasti projektových příprav, dobudování infrastruktury,
zkvalitnění zázemí pro základní školu v mikroregionu,
spolupracujeme s místními spolky a podporujeme různé
kulturní aktivity.

Podnikatelské subjekty

V obci se snažíme vytvořit příznivé prostředí pro podnikatele
a maximálně podpořit jejich činnosti. V obci působí dva
zemědělští podnikatelé, firma Eltek a Patriot technology,
které se zabývají výrobou transformátorů a cívek, dále
autodopravce p. Jiří Čapoun, cukrárnu provozuje pí. Alena
Jelínková, pohostinství p. Josef Jelínek a kadeřnictví
pí. Hana Divišová.

Projekty

Obec je plynofikovaná a po rekonstrukci vodovodu.
V roce 2005 byl z Ministerstva zemědělství finančně
podpořen projekt na vybudování skupinového vodovodu
Ratišovice - Stupešice - Běhařovice, který byl koncem roku
2006 uveden do provozu společně s úpravnou vody. Projektu
předcházelo vybudování vrtu, ze kterého jsme získali kvalitní
pitnou vodu a následně byla zpracována projektová
dokumentace. Vodovodní přípojky byly napojeny do 95 %
domácností a k podnikatelským subjektům. Tato akce byla ze
60 % podpořena z dotací a na dofinancování projektu obce
využila úvěr.
Jako další cíl jsme si vytyčili likvidaci starých nepovolených
skládek odpadů, které se nachází mimo obce i jejich místních
částí, ohrožují životní prostředí a zdraví obyvatel.
Po vyhodnocení stávajícího stavu jsme se rozhodli situaci
vyřešit a skládky zlikvidovat. V rámci tohoto projektu jsme
v roce 2008 podali žádost o dotace z Operačního programu
Životní prostředí. Žádost úspěšně prošla hodnocením
a finanční podpora byla přidělena ve výši 90 % způsobilých
výdajů akce. V letech 2008 - 2009 bude projekt realizován,
tzn. proběhne sanace skládek v obci i místních částí. Státním
fondem životního prostředí nám bylo doporučeno, abychom
následně vybudovali sběrný dvůr. V současné době
začínáme na tomto projektovém záměru pracovat a máme
v úmyslu ho v blízké době i realizovat.
V obci plánujeme na letošní rok i menší projekty typu
"Vybudování víceúčelového hřiště", "Opravu kulturního
domu" a "Opravu kapličky ve Stupešicích". Tyto akce
přispívají k dobudování občanské vybavenosti v obci
a zvyšují kvalitu života na venkově.
Římskokatolická farnost v Běhařovicích bude v letošním roce
realizovat projekt, díky kterému budou do vstupní předsíně
kostela Nejsvětější Trojice zabudována kovaná mřížová
vrata, což umožní především možnost nahlédnutí veřejnosti
a turistů do hlavní lodi s maximálním zabezpečením. Dalším
důvodem pro otevření je vyřešení pravidelného odvětrávání
stavby.
Současně se připravuje projekt v rámci farnosti Horní
Kounice, který řeší zabezpečení kostela sv. Michala pomocí
elektronického bezpečnostního systému.

Tyto projekty budou realizovány

za finanční podpory Skupiny ČEZ.

Kulturní dění

• 15. 8. 2009 petanguový turnaj dvojic "o kadlátka"
• 30. 5. 2009 pohár starosty obce v požárním sportu s účastí

okolních SDH v Ratišovicích
Ing. Václav Filipec,

předseda Svazku obcí sever Znojemska
Ing. Lucie Barterová, manažerka
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Na to, proč zřídit stezku mě přivedly děti ze včelařského
kroužku. Svým průzkumem zjistily, jak velké vědomostní
nedostatky děti mají. Přemýšleli jsme jakou formou tyto
vědomosti rozšířit a přišli na nápad vybudovat naučnou stezku.
Já za pomoci manželů Kloudových jsem požádala o dotace na
Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně. Projekt byl vybrán
a prostředky byly poskytnuty.

Dne 5. 9. 2008 jsme oficiálně stezku Moravského včelařství
otevřeli a při té příležitosti byly vydány brožury s mapou a popisy
trasy. Stezka se skládá ze sedmi panelů. Každý panel nás
seznamuje s charakteristikou místa, kde se nachází a životem
včely. Využili jsme odpočinková místa, která byla vybudovaná za
minulého starosty Jiřího Kloudy. První panel je umístěn
u základní školy. Seznamuje nás s trasou stezky, jejím
značením, stručným článkem o škole a základy o životě včely.
Od tohoto panelu se vydáte po značkách na trasu. Je dlouhá asi
pět kilometrů. Můžeme jít pěšky nebo na kole. Druhé zastavení
se nachází pod lípou, kde je lavička na odpočinek. Panel nás
informuje o anatomii včely, včelích žlázách, příbytku včel - úlech
a stručné historií včelaření na Moravě. Od tohoto místa
postupujeme směrem ke kapličce blahoslavené Pany Marie.
Tento informační panel nás seznámí s vývojem včely a prací
včelařského kroužku, který začal svou šestou sezonu.
Pokračujeme po trase a dojdeme k místnímu jezeru, chráněné
přírodní památce. Tady se dovíme o živočiších, kteří zde žijí.
Je zde zachycen život včely mladušky. U tohoto místa je i malá
vyhlídka, ze které vidíme do širokého okolí i na hladinu
Mikulovického jezera. Stezka dále pokračuje třešňovým sadem,
až dojdeme do místa, které se jmenuje Štěpnice. Dříve zde byla
černá skládka.Tu jsme za pomoci Městyse zrušili a vybudovali

místo, jenž bude sloužit jako odpočinkové. Na tomto panelu je
zachycen život létavky a stručná historie místa, kde se panel
nachází. Děti ze včelařského kroužku v prostranství
informačního panelu nasázely osm líp a dva javory. Není zde
lavička, ale do budoucna se počítá s jejím vybudováním. Značení
nás dovede zpátky do Městyse - k faře. Tento panel nám
posloužil na prezentaci života velkého včelaře pedagoga
a faráře Václava Ambrože Hončíka, který má na Moravě
prvenství s díly pohyblivými. V Mikulovicích žil v letech 1816 -
1874 a celý svůj život věnoval včelařství a propagaci moderního
včelaření, nejen v podobě článků, ale i pořádáním jednodenních
kurzů ve včelíně umístěného na zdejší faře. O včelkách se
dozvíme, co dělají na podzim a v zimě. Z panelu se dále
dozvídáme, co všechno včelař potřebuje ke své práci. Poslední
zastavení je u úřadu místního Městyse. Na závěr se dozvíme
o včelích produktech a stručnou historii Mikulovic.

Tuto stezku jsem vybudovala za velké pomoci manželů Anny
a Jiřího Kloudových. Za jejich volný čas, který věnovali
na přípravě naučné stezky, jim ze srdce děkuji. Díky dotacím
krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, městysu
Mikulovice a podnikatelům v Mikulovicích se nám podařilo
stezku vybudovat. Doufám, že splní účel a seznámí širokou
veřejnost s důležitostí chovu včel pro nás všechny a hlavně pro
naši přírodu.
Děti ze včelařského kroužku a jejich vedoucí Božena Dobešová
vás všechny zve na zhlédnutí stezky.

Vedoucí včelařského kroužku Božena Dobešová
bozena.dobesova@seznam.cz, tel: 731 847 792

kroužek probíhá pod ZŠ a MŠ Mikulovice, zsmik@tiscali.cz

Poradenství

• konzultace projektů  • zpracování projektového záměru • nezbytné kroky pro další přípravu vašeho projektu (obsah projektu,
právní úkony, financování přípravy, aj.) • zjištění možnosti financování projektů, monitoring dotačních příležitostí

Projektový management

• zpracování žádostí o dotace a granty (fondy EU, národní dotace, granty) • řízení a koordinace projektů  • řádné ukončení
projektů • rozvoj a příprava navazujících projektů

Příprava projektů

• Kompletní servis s přípravou projektů - spolupráce nebo komplexní zajištění dokumentace pro projekty (stavební
dokumentace, studie proveditelnosti, marketingové strategie, aj.)

Kontakty

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko • Palackého 57, 671 02 Moravský Krumlov • IČ: 27037215 
Telefon: 515 230 240 • mobil: 724 702 722 • www.zivepomezi.cz • office@zivepomezi.cz
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Motto: 
Co je to památka? Cítíme, že je to něco společného s pamětí,
s generacemi, s tradicí, že kdosi cítil potřebu něco vzkázat, připomenout.
Svědectví se prolínají - lidskou myslí, archiváliemi, vyprávěním -
a zakořeněnou památkou. Každé médium garantuje čas po svém -
vzpomínka trvá s jedním lidským životem, písemnost dokud fyzicky
existuje, vyprávění se předává slovy další generaci, je-li komu
a nezapomene-li se včas je předat. Je to velká hra, v níž se čas člověku
otevírá jako zvláštní kvalita, kterou snad můžeme vnímat možná šestým
smyslem, citem, tušením souvislostí. 

(Irena Bukačová, sborník "Kaplička na návsi, křížek v polích")

Drobné památky jsou dnes na okraji
zájmu. S proměnou způsobu obživy
a životního stylu obyvatel venkova
pozbyly účelu. Pro tradičního
zemědělce, který trávil většinu života
od jara do podzimu obděláváním polí
kolem vesnice, byly drobné památky
nejen důvěrně známé, ale také životně
důležité. Se ztrátou účelu
a potřebnosti drobné památky
pomalu ztrácí i právo na existenci.
Většinou není zcela jasné, komu patří,
často není nikdo, kdo by o osiřelé
památky pečoval. S odchodem
generace starých hospodářů se
vytrácí z paměti i příběhy, spojené
s těmito objekty. Pro mnohé z nás
zůstávají kapličky, kříže, boží muka aj. v podvědomí jako důležité atributy
naší krajiny domova. Věříme, že mnozí také uvažují, jak tyto památky
zachránit. Budeme potěšeni, když vám tento článek pomůže tyto úvahy
uskutečnit.
Drobné památky jsou velmi různorodou skupinou objektů z hlediska
stáří (pravěké, románské, gotické, renesanční, barokní, klasicistní apod.)
a použitého materiálu (dřevěné, kamenné, zděné). My si však zvolíme
jako nejdůležitější hledisko rozdělení drobných památek účel, za kterým
byly pořízeny. 
Většina drobných památek našeho venkova vznikla z důvodů
náboženských, nebo lépe řečeno duchovních (památky sakrální). Sem
řadíme pravěké megality, kamenné smírčí kříže a křížové kameny,
náhrobní kameny, kříže, boží muka, sochy světců a kapličky.
Druhou skupinou jsou drobné památky světské (profánní). Sem náleží
zvoničky, hraniční kameny, znamení na cestách, kamenné studánky,
mostky apod.

Mezi drobné památky nespadají kaple, kostely, mlýny apod., které jsou
jako stavby obvykle evidovány v katastru nemovitostí. Mezi drobné
památky by měly patřit i památné stromy. Nejen kvůli rozměrům, ale

hlavně kvůli zcela odlišné péči o památných stromech pojednáme
samostatně. Ze stejných důvodů ponecháváme stranou přírodní
památky, jako jsou přírodní kamenné útvary, naleziště minerálů,
vzácných rostlin apod.

Komu patří drobné památky?

Právní hledisko 

Drobné památky většinou nejsou zapsány do katastru nemovitostí, takže
často nemají zcela vyjasněné vlastnické vztahy. Výstižný a pro naši
potřebu přiměřený rozbor právního stavu v oblasti péče o drobné
památky z pera Jana Moravce jsme převzali z publikace "Kaplička na
návsi, křížek v polích", což je sborník z konference o drobných
památkách: Mnohdy není jasné, kdo vlastně majitelem těchto objektů je.
V běžné praxi je za vlastníka považován vlastník pozemku, na němž
objekt stojí. Ze striktně právního hlediska však tomu tak není, neboť
stavba dle současné legislativy není součástí pozemku. Abychom však
nevytvářeli problémy tam, kde nejsou - jestli se vlastník pozemku
k objektu hlásí a nikdo toto vlastnictví nezpochybňuje, není žádný důvod
ho za vlastníka nepovažovat (při vlastnictví delším než 10 let zde
nastupuje institut vydržení, kdy užíváním v dobré víře, že je vlastníkem
se vlastníkem skutečně stává). Je však dobré o této nejednoznačnosti
vědět, pro případ, že by nastaly nějaké komplikace. Například, pokud se
majitel pozemku k vlastnictví objektu nehlásí, nechce s ním mít nic
společného. Pak je nutné jít do katastru nemovitostí do vlastnických
vztahů před polovinu 20. století, kdy začala platit současná právní
úprava. Do té doby stavby součástí pozemků byly. Lze tedy důvodně
předpokládat, že pokud objekt nebyl předmětem následných
majetkových převodů spolu
s pozemkem, zůstal ve vlastnictví
původního majitele, respektive jeho
dědiců. Krajním řešením, nepodaří-li
se vlastníka dohledat, je prohlášení
stavby za "věc opuštěnou". V tom
případě by měl obecní úřad veřejnou
vyhláškou vyzvat případného majitele
této stavby, aby se mu přihlásil.
Nestane-li se tak, stává se majitelem
sama obec, na jejímž katastru objekt
leží. Nutné je na tuto dvojkolejnost
myslet i při uzavírání smluv - kupuje-
li například někdo pozemek
i s kapličkou, musí být kaplička
v kupní smlouvě výslovně uvedena.

Etické hledisko

Strohý právní výklad v případě památek nepostihuje vlastnické vztahy
v úplnosti. Pro většinu místních obyvatel památky dotváří krajinu
domova. Duchovní poslání sakrálních památek je veskrze veřejné.
S touto veřejnou funkcí počítal i soukromý zakladatel. Také drobné
památky světského účelu jako hranečníky, znamení na cestách, kamenné
studánky a podobně mají většinou veřejný účel. V případech, kdy
vlastník památky dle práva není znám nebo se o objekt odmítá starat,
přichází na řadu "adoptivní" péče náhradních vlastníků, tedy občanů,
kterým není zánik památky lhostejný.

Státní zájem

Důležitou okolností v péče o konkrétní objekt je ověření, zda je památka
zapsána v státním seznamu nemovitých kulturních památek. Do státního
seznamu je zapisován pouze výběr nejcennějších památek. Část
zodpovědnosti za tyto objekty přebírá stát. V evidenci státní památkové
péče je i mnoho chátrajících památek, takže by bylo chybou usuzovat
podle stavu objektu, že není ve státní péči. Lidské a finanční zdroje státní
památkové péče jsou a asi vždy budou menší, než je reálná potřeba.
Jednoduché ověření zařazení památky do státního seznamu evidovaných
památek je možné na internetové adrese:
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

Boží muka, Moravský Krumlov

Sv. Jan Nepomucký, Rybníky 

Vzorně udržovaná kaplička v Mikulovicích
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Památky, které jsou evidované ve státním seznamu a tedy chráněné
státem, mají určitá specifika. Vlastník takové památky má lepší vyhlídky
na státní příspěvek na údržby a opravy. Na druhé straně rekonstrukce
státem chráněných památek smí provádět pouze kvalifikovaný
restaurátor s licencí ministerstva kultury.

Ohrožení památek

Památky podléhají samovolné zkáze jako většina lidských výtvorů
ponechaných bez údržby. Památky z kamene nahlodává "zub času"
pomaleji, než například dřevěné. Avšak i kamenné objekty na povrchu
zvětrávají a vyžadují odbornou údržbu. Kyselé deště posledních
desetiletích výrazně urychlily zvětrávání vápenných omítek zděných
staveb a kamenných památek z vápence nebo vápnitého pískovce. Také
růst či pád neudržovaných dřevin poškozuje památky.
Mnoho památek zaniklo změnou
obdělávání krajiny hlavně v 50. letech
minulého století. Z důvodu zcelování
pozemků nebo jako nechtěné
symboly staré doby byly prostě
odstraněny, v lepším případě
přemístěny. Ty co přežily do dnešních
dnů jsou ohroženy používáním těžké
zemědělské techniky. Fenoménem
poslední doby jsou krádeže drobných
kamenných a kovových památek.
Původní charakter a kulturně-
historickou hodnotu památky může
zničit i dobře míněná, ale amatérsky
provedená nevhodná údržba nebo
rekonstrukce. Odborné provedení
opravy, povinné u státem chráněných
památek, je žádoucí také u ostatních objektů. Opravu nemusí nutně
provádět odborná firma. V každém případě je ale vhodné před započetím
oprav si něco z tohoto oboru přečíst a konzultovat postup s odborníky. 

Jak pečovat o památky?

Pro samotnou opravu i budoucí péči o památku je nejlépe, pokud
rekonstrukci zajišťuje původní vlastník. Nemusí nutně nést celé břemeno
financování ani nemusí památku fyzicky opravovat. Jako vlastník může
opravu zadat odborné firmě a také potřebné peníze se dají sehnat. Takřka
ideální je případ, kdy o památku pečuje "od pradávna" konkrétní rodina.
Osiřelé památky bez vlastníka může převzít do své péče některé
občanské sdružení. Opět je lépe, pokud vychází z místní komunity, jako
např. farnost. Pokud se najde více občanů, kterým není zánik drobných
památek lhostejný, není v dnešní době velkým problémem založit
zvláštní občanské sdružení, zaměřené na péči o drobné památky
v určitém území. Občanské sdružení se také může stát vlastníkem
těchto objektů. 
Za určitých okolností může být výhodné převést práva a povinnosti
vlastníka osiřelé památky na obec. Toto řešení skrývá rizika, že příště
zvolené zastupitelstvo bude mít jiný pohled na problém.
Při přípravě záměru na obnovu památky bychom neměli zapomínat,
že k drobným sakrálním památkám typu božích muk, křížů, kapliček
v minulosti neodmyslitelně patřily stromy, v naší krajině obvykle lípy.
Pokud to umožní dohoda s vlastníkem pozemku, měla by být výsadba
doprovodných dřevin součástí obnovy celkového rázu památky. Vznikne
tak hodnotný krajinný prvek.

Doporučený postup:

1. Inventarizace. V první fázi je třeba dokumentovat stav dochovaných
památek. Toto nejlépe provede místní znalec (kronikář, vlastivědný
badatel). Každá památka by měla být zakreslena do mapy a nafocena.
Má smysl provést tuto dokumentaci třeba jen pro katastr své obce.
Měly by být také zaznamenány vzpomínky pamětníků, vážící se
k našim památkám. Kromě podkladů pro budoucí péči může takový
materiál zpestřit obecní kroniku nebo webové stránky obce.
Inventarizace především umožní vybrat priority, tedy zvláště hodnotné

a ohrožené památky. Fotodokumentace z širšího území je velmi
cenným srovnávacím materiálem pro kvalifikovanou rekonstrukci,
hlavně pak nahrazení chybějících částí. 

2. Vzdělávání. Každý, kdo chce kvalifikovaně pečovat o památky, by měl
prostudovat dostupnou literaturu. Vhodným úvodem je brožura
"Kaplička na návsi, křížek v polích" vydaná v roce 2006, což je sborník
z konference o drobných památkách. Sborník je již rozprodán a také
v knihovnách málo dostupný, proto zájemcům rádi zapůjčíme.

3. Dohoda s vlastníkem. Před započetím opravy je nutná dohoda
s vlastníkem. Není-li možné vlastníka identifikovat, je třeba se pokusit
o převod do vlastnictví.

4. Projektová příprava. Podle povahy údržby nebo opravy je v některých
případech třeba připravit projektovou dokumentaci. Projekty včetně
rozpočtu bývají nutnou přílohou žádostí o finanční podporu. V každém
případě je vhodné vyžádat si stanovisko odborníka památkáře.

5. Získávání peněz. Je přirozené, že část finančních nákladů nese
vlastník, případně spoluobčané - mecenáši. Na opravu památek
existuje také několik dotací a grantů, kde lze žádat o významné
financování oprav. Mezi zajímavé prostředky patří v současné době
evropské dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR, který je
zaměřen zejména pro realizaci projektů v obcích do 500 obyvatel.
Prostřednictvím výzev místních akčních skupin lze na projekty
v oblasti kulturního dědictví žádat na území působnosti této
organizace. Část prostředků na obnovu památek uvolňuje rovněž
Ministerstvo kultury ČR  prostřednictvím pověřených obcí 3. stupně.
Odbor kultury příslušného městského úřadu k tomu poskytne
potřebné informace. Žádat o dotace lze také prostřednictvím
krajských dotací. Z grantů se na podporu památek zaměřuje například
Nadace VIA. V otázce přípravy projektových dokumentací a získávání
peněz vám také poradí  a případně pomohou vypracovat projekt
v kanceláři naší Místní akční skupiny Krumlovsko - Jevišovicko.

6. Realizace opravy.

Něco optimistického na závěr

Pokud si uvědomujeme, že nám osud drobných památek není lhostejný,
je to dobrý základ pro jejich záchranu. Některé kroky je možné
podniknout prakticky hned. Při jarních procházkách do okolí je možné
začít s fotodokumentací. Digitální fotoaparát je dnes snadno dostupný.
Kus života památce vrátí třeba jen kytka čerstvých květin. Mnoho
námahy také nedá, pokud toto téma navrhnete na jednání místního
zastupitelstva. Pokud máte o věc vážný zájem, případně již sami takové
památky opravujete, spojte se s námi, nejlépe e-mailem nebo telefonicky
(b.gruna@seznam.cz, 515 320 787). Pokud bude zájem, svoláme na
podzim pracovní setkání k výměně zkušeností a případně k dohodě
společného postupu.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova

Smutný konec jednoho kříže
(místo Kříž v Petrovicích)

Kříž dotváří naši krajinu 



17. dubna 2009

Večer při dechovce, Petrovice

18. dubna 2009

Premiéra Rybnického divadelního spolku - Dívčí válka, Rybníky

25. až 26. dubna 2009

Chovatelská přehlídka trofejí, Bohutice

30. dubna 2009

Čarodějnice se skupinou Kamelot, Moravský Krumlov

1. května 2009

Ochutnávka vín, Petrovice

2. května 2009

Bohutický košt vín, Bohutice

2. května 2009

Den obce, spoelčenský den kultury a atrakcí, Vedrovice
Varhanní a houslový koncert, v 11h., Vedrovice

7. května 2009 

začíná Jevišovické kulturní léto, lampiónový průvod s hudbou,
Jevišovice

7. května 2009

III. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu,
Moravský Krumlov

9. až 10. května 2009

Floriánský jarmark a Floriánská pouť, Moravský Krumlov

16. až 17. května

Tradiční rešická pouť, Rešice

17. května 2009

Akce "Cihla", Rybníky

17. května 2009

Sraz důchodců pěti obcí, Vémyslice

6. června 2009

petanquový klub "RAPEK" pořádá turnaj v petanque o pohár
doktora Železného, Ratišovice

6. června 2009

Hasičská soutěž o pohár starostky obce, Trstěnice

13. června 2009, od 10 hodin

závod motokár, Jevišovice

7. června 2009

23. ročník festivalu dechových hudeb, Dolní Dubňany

8. až 22. června 2009

Festival 13. měst Concentus Moraviae - 14. ročník,
Moravský Krumlov

20. až 21. června 2009

Jamolice cup 2009 - nohejbalový turnaj, Jamolice

20. června 2009

Mezistátní fotbalový zápas, TJ Jezeřany-Maršovice - Giraltovce
(SK), Jezeřany - Maršovice

21. června 2009

Tradiční krojovaná pouť a výstava drobného zvířectva, Skalice 

27. června 2009

Rybářské závody, Vedrovice

5. - 6.července 2009

Slavnosti žita, Rybníky
výstava tradičních zemědělských nástrojů, kulturní program
6. července 2009, v 18 hodin

Eva a Vašek, Jevišovice

8. července 2009

MUCHA CUP, Petrovice

11. července 2009, v 15 hodin

Jevišovická nota - amatérská pěvecká soutěž pro všechny
věkové kategorie, Jevišovice

22. července 2009

Hodová zábava a setkání občanů, Kadov

25. července 2009, v 18 hodin

Zámecká vinařská romance - ochutnávka vín s hudebním
programem, Jevišovice

26. července 2009

Pouť se mší, 25. 7. předpouťová zábava, Čermákovice

2. srpna 2009, v 15 hodin

Trio Musia animae - Od renesance k muzikálu - koncert
v kostele sv. Josefa, Jevišovice

15. srpna 2009

Tradiční pouť, Jamolice

15. srpna 2009 

petanquový turnaj dvojic "o kadlátka", Ratišovice

29. srpna 2009

Jevišovické historické slavnosti, Jevišovice

Kulturní akce v regionu

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


