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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Věřím, že jste si již zvykli na naše
Zpravodaje a rádi si je přečtete.
Doufám, že si toto vydání
nespletete s volebními materiály,
kterých před blížícími se
parlamentními volbami jistě
dostáváte do svých schránek
mnoho.
Již v minulém čísle Zpravodaje,
který jste obdrželi na přelomu
roku, jsme vás informovali, které
fische budou v letošním roce
vypsány. Tento rok můžeme
rozdělit na projekty žadatelů
celkem přibližně 7,3 mil. Kč. Předpokládáme, že tyto prostředky
rozdělíme žadatelům v rámci dvou výzev. První probíhá právě

nyní a podrobnosti o této výzvě se dočtete v tomto čísle. Tato
výzva je zaměřena především na projekty pro podnikatele. Jsme
přesvědčeni, že právě v této době, kdy se ekonomika pomalu
vzpamatovává z celosvětové krize, může každá koruna získaná
navíc podnikatelům pomoci. Druhá výzva bude pravděpodobně
vyhlášena v měsíci srpnu a budou v ní opět vyhlášeny fische č. 8
Obnova a rozvoj vesnic a č. 9 Kulturní dědictví venkova, do
kterých předkládají své projekty obce a neziskové organizace.
Mimoto vám v tomto vydání představíme další realizované
projekty a jak se již stalo zvykem, budeme vás informovat
o zajímavostech a dění v našem regionu.
Jsem rád, že se podařilo uvést také v našem regionu projekt
MAS do života, a že se díky její podpoře daří realizovat projekty,
které sami potřebujete. Těším se na vaše projekty a na setkání
s vámi, třeba při jejich realizaci.

Ing. Jiří Němec
Předseda MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
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Zpravodaj místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
číslo 4 - ročník 2010
Tento zpravodaj vydává Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, občanské sdružení pro potřeby zvyšování informovanosti o projektech 
a aktivitách v území působnosti organizace a její propagace
Odpovědný redaktor: Ing. Jitka Schneiderová, Bc. Adéla Bartesová
Foto obálka: ing. Jiří Schneider. Ostatní foto z archívu obcí a MAS.
Náklad 10500 ks, vydáno v dubnu 2010. Neprodejné. 
Vydání Zpravodaje je podpořeno Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Atletika v Moravském Krumlově

S atletickými tréninky v Moravském Krumlově jsem začala
v roce 1984 a až v roce 1993 jsme založili soukromý klub AC
Moravský Krumlov. Naše činnost se především zaměřuje na
běhy mládeže. Nemůžeme se prakticky zatím zaměřovat na jiné
aktivity, protože tu nemáme žádný atletický stánek. Celá léta
trénujeme v parku v Kaštánce, na Střelnici a to i v zimním
období. I přestože náš klub nedisponuje žádnými materiálními
hodnotami či zázemím pro atlety, máme výrazné úspěchy
v rámci celé České republiky. Úspěšnou sportovkyní je Kateřina
Doubková, která se stala Mistryní ČR v běhu na 800 metrů,
několik let startovala v celostátní Extralize žen, také byla
několikanásobnou Mistryní Moravy a Slezska v běhu

na 800 a 400 metrů jak v hale, tak na dráze. V roce 2008 získala
2. místo na Mistrovství Evropy ve veteránech v běhu na
200 metrů překážek. Dalším úspěšným závodníkem
AC Moravský Krumlov byl Libor Kohoutek. Získal třikrát
bronzovou medaili na Mistrovství ČR v běhu na 3000 metrů
překážek a v běhu na 5000 metrů.
Mezi úspěšné sportovce našeho klubu bezesporu patří i Radka
Marková, která se zúčastnila závodů ve skoku do výšky

a soutěžila v Lize dorostenek. Roman Široký, Jan Štěpanovský
a Jan Čepera byli v nominaci na Letní olympiádu dětí a družstvo
žáků se stalo vítězem okresního přeboru žactva (7 kol).
Dvakrát ročně pořádáme jarní a podzimní běžecké soustředění
na Vysočině a každý rok organizujeme zájezd do Ostravy
na velký mezinárodní atletický mítink Zlatá tretra.
Mimo tyhle výsledky sportovců se AC Moravský Krumlov může
pyšnit pořádáním tradiční sportovní akce Krumlovský kros, který
se po dobu devatenácti let pořádal jako přespolní běh.
V letošním roce proběhne již 20. ročník soutěže. Na počest
kulatého výročí tohoto běhu, chceme akci inovovat a představit
v novém pojetí, tak aby oslovil další zájemce o sport. 20. ročník
se bude konat 23. října 2010 jako Silniční běh. Start i cíl závodu
bude v Orlovně v Rakšicích, kde budou mít závodnici zázemí,

připravené občerstvení a samozřejmě drobné ceny pro ty
nejlepší. Závod je určen pro všechny kategorie od žactva až po
veterány. Tímto mi dovolte, abych vás na podzimní závod
pozvala! Více informací před konáním akce nejdete na
ww.zivepomez.cz.

za AC Moravský Krumlov Mgr. Zuzka Marková,
předsedkyně klubu
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Obec Rešice se na základě oslovení odborem kultury
Jihomoravského kraje přihlásila v roce 2006 k vlastnictví sedmi
barokních soch umístěných na obecní parcele č. 178/1. Uvedené
sochy, které jsou v současné době zapsány v seznamu
kulturních památek ČR, nechal v letech 1775-1777 zhotovit
tehdejší majitel rešického panství markýz de Ville. V tomto
období, kdy rešické panství bylo v rukách cizinců, cizí vlastníci
využívali pracovitosti místních obyvatel a z podílu jejich práce
vedli velmi zahálčivý a rozmařilý život. Zámek, jehož historie
sahá až do doby gotiky (původně vodní gotická tvrz), postupně
přestavovali a vyzdobili velmi cennými barokními sochami
svatých, zhotovených ze vzácného mušlového vápence v mírně
nadživotní velikosti. Některé sochy byly umístěny i mimo něj,
v exteriéru obce, a podle nich se začaly nazývat části katastru
(např. U Sankandra).
V polovině padesátých let minulého století je tehdejší správce
hornodubňanské farnosti P. Ol. Zburník přemístil do areálu kaple
sv. J. Nepomuckého. Při transportu došlo k jejich poškození
(uražení paží a některých dalších fragmentů), které bylo velmi
neodborně opraveno. Také zub času, vítr, voda, mráz mechy
a lišejníky, zanechal na jejich povrchu své stopy. Takže v roce
2006 při odborném průzkumu bylo zjištěno, že všechny sochy je
nutno v co nejkratším možném termínu zrestaurovat, jinak hrozí
jejich celkové devastace. Náklady na restauraci každé sochy
byly předběžně vyčísleny asi na jedno sto tisíc korun, tedy
celkem za celý soubor na 700 000 Kč.Tyto prostředky však obec

neměla k dispozici. Rozhodla se tedy pro rozdělení celé akce do
několika etap a opravy provádět postupně podle svých
finančních možností. Po zpracování odborného posudku jsme
zjistili, že na jejich restaurování je možno získat prostředky
z různých fondů. Po počátečních nezdarech se v roce 2008
podařilo získat dotace z Ministerstva kultury ČR
a Jihomoravského kraje, které umožnily zrestaurování prvních
tří soch - sv. Floriána, sv. Judy Tadeáše a sv. Vendelína. Finanční
prostředky na opravu zbývajících čtyř soch jsme v loňském roce
získali zpracováním projektu prostřednictvím MAS "Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko" z dotací Programu rozvoje venkova
SZIF. Na tyto projekty z větší části přispívá EU. Celou akci se tak
podařilo, oproti předpokladům, zrealizovat za necelé dva roky.

Jako zhotovitel celého
projektu byl na základě
nabídek vybrán akademický
sochař Petr Roztočil, který ve
svém interiéru na šafovské
faře celé dílo v letech 2008-
2009 zrealizoval. Podle
vyhodnocení odborníků velmi
odborně a ve velmi dobré
kvalitě.

K areálu neodmyslitelně patří i místní kaple sv. J. Nepomuckého,
kterou v roce 1720 vystavěl tehdejší majitel panství hrabě
Rödern. I kaple prodělává v současné době nutné úpravy, které
spočívají v opravě střechy, okapů a statického zajištění základů.
Na těchto akcích se rovněž finančně podílí obec Rešice.
V uplynulém období přispěla na rekonstrukci střechy částkou
150 000 Kč, v letošním roce rezervuje ve svém rozpočtu částku
100 000,- Kč na práce související se statickým zajištěním
základů. Uvedené památky patří k dominantám a chloubám naší
obce a je zapotřebí je uchovat pro příští generace. O to se právě
vedení obce snaží.

Mgr. Pavel Grasgruber, místostarosta obce Rešice

Městys Blížkovice podal v roce 2009 žádost o dotaci na
rekonstrukci radnice v Blížkovicích prostřednictvím Místní akční
skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Žádost prošla
schvalovacím řízením a ze Státního zemědělského intervenčního
fondu byla obci přidělena dotace, a to ve výši 1.242.000,-Kč.
Práce na rekonstrukci radnice byly zahájeny v květnu 2009
a trvaly až do prosince. Již v počáteční fázi přestavby bylo
zřejmé, že radnice je ve velmi špatném stavu a že bude nutné
dobře mapovat každý naplánovaný zásah do budovy.
Radnice neprošla od května do prosince první rekonstrukcí. Již
v roce 2008 byly v rámci tzv. první etapy zrekonstruovány
prostory vpravo v přízemí, kde byla do roku 2007 prodejna
potravin. Do nově zrekonstruovaných prostor se přestěhovala
Česká pošta. Tato instituce tak získala důstojné sídlo
s bezbariérovým přístupem, který ocení zejména senioři
a matky s kočárky.
Po schválení dotace došlo k tzv. druhé etapě rekonstrukce,
tentokrát přízemní části radnice vlevo. Byly zde vybudovány
prostory, kam se přestěhoval úřad radnice. Nové kanceláře byly

oficiálně otevřeny pro veřejnost 18. března 2010. Pro občany
Blížkovic tak vznikl úřad, který novými prostorami odpovídá
požadavkům služeb v 21. století. I zde je samozřejmostí
bezbariérový přístup do kanceláře matriky spojené s pokladnou,
kanceláře účetních a do kanceláře starostky obce.

Bývalé prostory radnice, které
jsou v prvním patře, slouží
široké veřejnosti, např. pro
výuku her na hudební
nástroje, setkávání seniorů
a pro různé spolkové aktivity. V
prvním patře radnice také
zůstává obřadní síň, jež se
ukáže v nové podobě
začátkem května tohoto roku.

Toto důstojné místo slouží ke svatebním obřadům, obnoví se
vítaní nových občánků Blížkovic a slavnostně se zde předává
vysvědčení žákům 9. ročníku základní školy.
Přejeme všem občanům, kteří budou přicházet na úřad, aby se
zde cítili příjemně a aby odcházeli s dobrým pocitem, a to nejen
z pěkných prostor, ale především ze vstřícnosti a profesionality
úředníků.
Radnice volala po rekonstrukci již několik let. Je potěšující,
že právě rok 2009 přinesl v přiznané dotaci finanční prostředky
na rozsáhlou rekonstrukci. Bez těchto peněz by totiž nebylo
možné rekonstrukci provést.

Bc. Šárka Ježková, starostka Městyse Blížkovice

Název projektu: Rekonstrukce radnice - II. etapa
Žadatel: Obec Blížkovice
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV. 1.2. LEADER
Fiche: 8 Obnova a rozvoj vesnic
Celkové náklady projektu: 2.077.524,10 Kč
Výše dotace: 1.241.926,00 Kč
Spolufinancování příjemce: 835.598,10 Kč
doba realizace: červen 2009 - leden 2010

Název projektu: Restaurování souboru barokních soch v areálu
kaple sv. Jana Nepomuckého

Žadatel: Obec Rešice
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV. 1.2. LEADER
Fiche: 9 Kulturní dědictví venkova
Celkové náklady projektu: 390 383,-Kč
Požadovaná dotace: 319 737,-Kč
Spolufinancování příjemcem: 97 801,-Kč
Doba realizace: 7 - 12/2009
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I. Oblasti podpory - FICHE, příjemci podpory

1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Cíl: Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího
využití produkčních faktorů jako nástroje pro zvýšení
konkurenceschopnosti a ekonomického rozvoje regionu.

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.

• 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.

4 DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY

Cíl: Podpora diverzifikace zemědělských činností podporující
ekonomickou stabilitu a zaměstnanost v území.

Příjemci dotace:

• Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů. V rámci záměru III. 1.1. d) nesmí žadatel spadat
do kategorie mikropodniků.

5 PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE

Cíl: Zvyšování hospodářského růstu regionu prostřednictvím
různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

• V rámci záměru a) - 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.

• V rámci záměru d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které splňují podmínky
pro zařazení do kategorie mikropodniků.

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.

II. Výše dotace
Minimální výše dotace 100.000,- Kč.
Maximální výše dotace 2.000.000,- Kč.

III. Finanční alokace 4. výzvy
Předpokládaná celková výše alokace (bez vlastních prostředků

příjemce) je 5,5 mil. Kč
tj. Z toho EAFRD 80% 4,4 mil.Kč
tj. Státní rozpočet 20% 1,1 mil.Kč

IV. Termín výzvy
Vyhlášení 20.4. 2009, od 9 hodin
Ukončení 27.5. 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 plné moci s úředně ověřeným podpisem
a pověřením k předání žádosti. Pro předání žádosti je potřeba
se objednat min. 2 dny před předáním.

Místní akční skupina 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 20. 4. 2010

4. 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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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 a v souladu se

samostatnou přílohou č.9 Pravidel IV.1.1. 
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud

není v Samostatné příloze č. 9 Pravidel IV.1.1 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 listopad 2010.

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

IV.1.2. 
• Samostatná Příloha č.9 opatření IV.1.1
• Osnova projektu je součástí Příloh k jednotlivých fichím
• 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.

• 4. výzva
• Strategický plán Leader 2007 -2013 
• Fiche (oblasti podpory) č. 1, 4, 5, 9
• Harmonogram výzvy
Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz v sekci

Strategický plán LEADER 2007 - 2013 ? Dokumenty a složka "2010",
v tištěné podobě ve Zpravodaji místní akční skupiny a v kanceláři MAS.

XI. Kontakty
www.zivepomezi.cz
Adresa: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

Tel: 515 230 240, +420 724 702 722
E-mail: office@zivepomezi.cz

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

SEMINÁŘ a KONZULTACE

k 4. výzvě příjmu žádostí o finanční podporu projektů
v rámci realizace Strategického plánu Leader

ČTVRTEK 13. května 2010, 14 - 17 hodin, úřad městyse Mikulovice, zasedací místnost

Program:

• Program Leader a Strategický plán Leader 2007 - 2013

• 4. Výzva, harmonogram výzvy

• Oblasti podpory

• Informace pro žadatele - zpracování osnovy projektu, žádosti o dotaci,

příprava příloh žádosti, pravidla programu

• Diskuse

KONZULTACE od 20. dubna do 27. května (ke konzultacím je nutné předem se ohlásit)

Bližší informace a konzultace projektů:
Ing. Jitka Schneiderová, manažerka místní akční skupiny, manager@zivepomezi.cz, tel: 724 702 722, 515 230 240

Bc. Adéla Bartesová, asistentka místní akční skupiny, office@zivepomezi.cz, tel: 607 179 049, 515 230 240
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1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

Hlavní opatření:

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Cíl fiche:

Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití
produkčních faktorů jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomického rozvoje regionu.
Popis charakteru fiche:

Fiche je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií
(rekonstrukce a výstavba nových staveb) a na využití a zpracování biomasy pro
vlastní potřebu. Fiche podporuje podnikání v zemědělství, které je tradičním
a dominantním odvětvím regionu.
Oblasti podpory (typy aktivit):

• Rekonstrukce a výstavba objektů pro živočišnou výrobu.
• Rekonstrukce a výstavba objektů pro rostlinnou výrobu.
• Investice do rekonstrukcí, modernizací technologií a pořízení nových technologií

v zemědělské výrobě.
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.

• 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.

Druh a výše dotace:

• Přímá, nenávratná.
• 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené

mladými zemědělci.
• 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené

ostatními zemědělci.
Maximální/minimální způsobilé výdaje:

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

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

s Pravidly IV.1.2.
5. Žadatel podniká minimálně 3 roky (rozhoduje datum zapsání do Obchodního

rejstříku, u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno, tak datum
vystavení Osvědčení). Nevztahuje se na mladého začínajícího zemědělce
a zemědělce, který byl zapsán do evidence zemědělského podnikatele
v rozmezí od 36 do 16 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci,
nedosáhl ke dni podání Žádosti věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské
kvalifikace.

4 DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ NEZEMĚDĚLSKÉ
POVAHY 

Hlavní opatření:

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Cíl fiche:

Podpora diverzifikace zemědělských činností podporující ekonomickou stabilitu
a zaměstnanost v území.
Popis charakteru fiche:

Fiche podporuje aktivity diverzifikující zemědělskou činnost směrem
k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického
potenciálu a přispívající ke zlepšování kvality života na venkově. Podmínkou
realizace projektu je funkční ucelenost.
Záměry:

a/ diverzifikace činnosti nezemědělské povahy,
d/ výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Oblasti podpory (typy aktivit):

• Investice do rekonstrukcí, modernizací a nových výstaveb provozoven
souvisejících s nezemědělskými činnostmi. 

• Zahájení a rozvoj aktivit v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních
řemesel v rozmezí stanovených činností CZ-NACE. 

• Výstavba zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv.

Příjemci dotace:

• Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
záměru d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků.

Druh a výše dotace:

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

• Maximální výše dotace pro malé podniky je 60 %, pro střední podniky je 50 %,
pro velké podniky 40 %.

• Maximální výše procenta podpory se řídí mapou podpory pro opatření III.1.1. -
viz Instrukce pro vyplňování Fiche. Projekty musí být v souladu s podmínkami
nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 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 Přílohy I nařízení
Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se
společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Maximální/minimální způsobilé výdaje:

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

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly

IV.1.2.
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
5. Žadatel podniká minimálně dva roky v zemědělské výrobě v souladu se

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě záměru d) musí převažující činnost žadatele spadat do oblasti

zemědělské výroby.
7. Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo

uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES
(viz příloha C tohoto Opatření; tím se rozumí, že výstupní produkt nesmí být
uveden v této příloze, ani energie či palivo vyrobené v rámci záměrů d) nesmí
sloužit převážně k produkci, zpracování či uvádění na trh těchto produktů
žadatelem).

8. Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání),
C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

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 včetně zakládání
nezemědělských živností a podnikatelských aktivit.
Záměry:

a/ zakládání a rozvoj mikropodniků,
d/ výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Oblasti podpory (typy aktivit):

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

• V rámci záměru a) - 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.

• V rámci záměru d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie
mikropodniků.
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Druh a výše dotace:

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

• Maximální výše dotace je 60 %.
• Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.1.2. -

viz Instrukce pro vyplňování Fiche. Projekty musí být v souladu s podmínkami
nařízení Komise (ES) č.800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách. 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 Přílohy I nařízení
Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se
společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) - viz příloha E
společných příloh pro všechna Opatření.

Maximální/minimální způsobilé výdaje:

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

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly

IV.1.2.
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
5. V případě záměru d) musí převažující činnost žadatele spadat do oblasti

zemědělské výroby.
6. 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 záměru d) nesmí sloužit převážně k produkci,
zpracování či uvádění na trh těchto produktů).

7. Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání),
C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

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

9 KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

Hlavní opatření:

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
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, na 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, muzea), památkově významných území, kulturních

prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále
na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní
historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Fiche
nazahrnuje památkové objekty sloužící jako občanská vybavenost (např. pošta,
škola, radnice). 
Záměr:

a/ studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova -
je určen pouze pro obce svazky obcí.

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 sloužící
k občanské vybavenosti.
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, jsou-li jejich
členy obce, svazky obcí.

• 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.
• 90 %, de minimis.
• 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
Kritéria přijatelnosti:

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS.
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly

IV.1.2.
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
Úplné znění fichí najdete na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán Leader
2007-2013. Tištěné dokumenty k dispozici v kanceláři místní akční skupiny.

SSÝÝPPKKAA  JJEEVVIIŠŠOOVVIICCEE    --    VVÁÁSS  ZZVVEE  NNAA  AAKKCCEE  VV  MMĚĚSSÍÍCCII  KKVVĚĚTTNNUU

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA KVĚTEN

Dětské pondělí: Bazén pro děti do 14 let v doprovodu rodičů zdarma
Požitkové úterý: Speciální nabídka pro všechny nad 50 let. Přijďte se vykoupat a druhou hodinu v bazénu máte zdarma!
All for ladies: Každou středu mají dámy, slečny a dívky bazén, bowling akuželky s 30-ti % slevou. Vemte kamarádky a přijďte

se pobavit!
Time out pro muže: Každý čtvrtek speciální nabídka pro muže - zahrajte si bowling, kuželky, nebo relaxujte v bazénu s 30-ti % slevou
Navíc narozeninová akce: V den vašich narozenin od nás dostanete hodinu kuželek zdarma!

RESTAURACE, BOWLING, KUŽELKY, BAZÉN, SAUNA, RELAXAČNÍ VANA, INTERNET, FOTBÁLEK, JUKEBOX,

UBYTOVÁNÍ A NOVÉ KADEŘNICTVÍ!

Sýpka plná zábavy!!!

Kontakty: 515 266 721     sypka@centrum.cz     www.sypkajevisovice.cz

víkend 1. a 2. 5. Pečená kachna, červené a bílé zelí, bramborový a houskový knedlík za 89,- Kč.
pátek 7. 5. Jelzin zlatý za super cenu 15,- Kč!
víkend 8. a 9. 5. Přijďte ochutnat jemný tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové 100 g za 99,- Kč.
pátek 14. 5. "Večer s bavorákem" = fernet + tonic za 25,- Kč!
víkend 15. a 16. 5. Víkend s českým kaprem - přijďte ochutnat čerstvého kapra na různé způsoby!

pátek 21. 5. Vodka + džus za 25,- Kč!
víkend 22. a 23. 5. Kuřecí a vepřový gyros v pita chlebu, vařená kukuřice a další řecké speciality pro vás.
pátek 28. 5. Zelená s mlékem za 15,- Kč!
víkend 29. a 30. 5. Velký výběr čerstvých zeleninových salátů 
Navíc po celý květen o víkendech pečená kolena a žebra za super cenu!
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• ekologické zemědělství a biopotraviny 

• ochrana přírody, péče o krajinu a dřeviny 

• šetrné hospodaření v lesích

• "ekologické" spotřebitelství 

• zelená domácnost, zelený úřad

• odpadové hospodářství

• ochrana ovzduší

• úspory energie, alternativní zdroje energie

• toxické látky

• environmentálně laděné projekty

• financování ekologických projektů

• právo v životním prostředí

• program Zelená úsporám

EKOPORADNA
MORAVSKÝ KRUMLOV

B e z p l a t n é  p o r a d e n s t v í  p r o  v e ř e j n o s t  v  o b l a s t i  ž iv o t n í h o  p r o s t ř e d í

Odpověď:
(1) povinnosti obce jsou dané zákonem o odpadech č. 185/2001. Z hlediska nebezpečných odpadů je důležitý je hlavně paragraf 17: § 17 Povinnosti

a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.
(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území,včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují,a zajistit místa,

kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění
míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit
pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. 

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto
zákonem a zvláštními právními předpisy. 

(5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy.
Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle
§ 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.
Tj. obec musí aspoň 2x ročně dělat svoz nebezpečného odpadu! + může vydat vyhlášku o svozu odpadu. 

Peníze na kontejnery: jednak mohou být od autorizované obalové společnosti Ekokom, za vytříděný odpad a zároveň Ekokom sám může zaplatit kontejnery.
K legislativě ví asi nejvíce Ekologický právní servis, chtít Markétu Višinkovou.
Pálení odpadu: Dle zákona o ovzduší č. 86/2002, paragraf 3, odstavec 2: 

"(2) Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v souladu se zvláštními právními předpisy,4), 5) a s tímto zákonem a v souladu
s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech." zakazuje pálit
odpad (resp. cokoliv co není přepsáno výrobcem) v kamnech. 

Pokutu v tomto případě uděluje obec. Pokud nechce konat (udělit pokutu) obraťte se na nařízený orgán, tj. Krajský úřad. Kdybyste cokoliv potřebovala,
volejte či se stavte.

Dotaz převzatý z Ekologické poradny Veronica, odpovídající Petr Ledvina.

Příklad dotazu:
Otázka:
Dobrý den, mám dotaz týkající se odpadů. Bydlím na malé vesnici /100 obyvatel/, chtěla bych přimět starostu k umístění většího počtu popelnic na tříděný
odpad a není s ním moc řeč, nemá prý peníze (zatím máme jednu popelnici na PET lahve a jednu na sklo na celou obec a na ty PET lahve je neustále plná). Také
jsem se ho ptala, kdy k nám přijede sběr nebezpečného odpadu a to prý neví. Jaké má obec povinnosti týkající se odpadů? Většina obyvatelstva stále totiž topí
svým odpadem a je to na ovzduší v zimních měsících znát. 

"Projekt "SÌù environment·lnÌho poradenstvÌ v JihomoravskÈm kraji" je realizov·n za finanËnÌ podpory SFéP, MéP a JihomoravskÈho kraje."

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, ul. Palackého 57 (u zámku),
672 01 Moravský Krumlov, Mobil: 725 78 78 79, E-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz

Kontaktní osoba, ekoporadce: Bc. Adéla Bartesová
Otevřeno: Čtvrtek: 12:00 - 16:00, Pátek: 8:00 - 12:00, Dále dle domluvy
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PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NNAA  SSEEMMIINNÁÁŘŘ

Borkovanské kraslice

Borkovany - malá jihomoravská obec ležící na půli cesty z Brna
do Hodonína je známa především svými vyškrabovanými
velikonočními kraslicemi. Kdy přesně se v Borkovanech začaly
kraslice zdobit, lze jen těžko vypátrat. První doložitelné zprávy
pocházejí z počátku minulého století, kdy mnoho borkovanských
žen zdobilo v předvelikonočním čase vajíčka metodou
vyškrabování stylizovaného rostlinného dekoru do
jednobarevného podkladu. Kraslice pak roznášely po okolních
trzích a měly tak možnost malého přivýdělku. V období mezi
dvěma světovými válkami došlo ve zdobení kraslic k výrazné
změně spočívající v uplatnění barevnosti. Tato technika se
vyvinula zřejmě v nedalekém Krumvíři, ale borkovanské
malérečky ji rychle převzaly a vnímaly ji jako vylepšení
stávajícího stylu.
V šedesátých letech dodávaly borkovanské ženy malovaná
vajíčka do podniků uměleckých řemesel a ta pak putovala
doslova po celém světě. Uvádí se, že v této době pocházelo
ročně z Borkovan až 150 000 kraslic.

Pro dnešek je důležité, že se
tuto tradici podařilo zachovat
živou až do dnešních dnů.
V současnosti se vyškrabování
(v Borkovanech se říká
"résování") vajíček v obci
věnuje asi šedesát maléreček
všech věkových kategorií.
Takřka v každé rodině
nalezneme někoho, kdo
vajíčka zdobí, a tak se s kraslicí
můžete setkat prakticky všude.
Malované vajíčko mají
Borkovany dokonce i ve

znaku. V letošním roce borkovanští otevřeli stálou expozici
kraslic, která jistě stojí za návštěvu.
Myšlenka na zřízení "muzea" kraslic je stará již třináct let. V roce
1997 byl ve středu obce dokončen víceúčelový objekt, v němž

měly mít kraslice své místo. Překážkou se ale staly finance.
Vystavovat kraslice totiž není tak jednoduché. Barvy, jimiž se
vajíčka malují, jsou citlivé na světlo a za nějaký čas by zcela
vybledly. Vajíčka tak musí být trvale umístěny ve speciálních
temných vitrínách.

Problém s financováním se podařilo vyřešit v loňském roce, kdy
obec uspěla se svou žádostí o podporu projektu u Nadace ČEZ.
Samotný projekt je tvořen dvěma na sobě nezávislými celky.
Prvním je samotná expozice kraslic ve víceúčelovém domě
a druhým, výtvarná dílna lidových tradic, vzniklá přestavbou
staré kotelny na tuhá paliva. Nejedná se tedy o pouhou statickou
prezentaci, ale například skupiny návštěv z řad školní mládeže
se po prohlídce expozice mohou odebrat do přilehlé dílny, kde si
mohou některé techniky sami vyzkoušet. Toto je cesta jak
expozici zatraktivnit a vyvolat zájem o tradiční řemesla
a dovednosti.
Expozice je umístěna ve víceúčelovém objektu v centru obce,
vedle budovy obecního úřadu. Návštěva je možná pouze po
předchozí domluvě. Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem.
Další zajímavosti a informace o aktuálních doprovodných akcích
naleznete na webových stránkách obce www.borkovany.cz.
Tel.: 519 419 418

E-mail: starosta@borkovany.cz

POZVÁNKA
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

Vás zve na seminář

MOŽNOSTI ROZVOJE 
UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU NA ZNOJEMSKU

který se koná ve středu 26. května 2010, ve 13 hodin v restauraci U Stočků (salonek), Mikulovice

Seminář bude zaměřen na možnosti rozvoje cykloturistikyv regionu s vazbou na marketing a propagaci. Na semináři bude
prezentována teorie a praxe programu Greenways a produktu Cyklisté vítáni a možnosti finanční podpory podnikatelských

i neziskových aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Přednášející: Jan Grombíř a Petr Kazda (Nadace Partnerství), téma: program Greenwas / produkt Cyklisté vítáni
Jitka Schneiderová (MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko), téma: dotace a financování projektů v oblasti CR

Seminář je určen pro podnikatele a začínající podnikatele podnikajíc v CR nebo činnost zahajující, pro obce, neziskové
organizace a další provozovatele vybavenosti a atraktivit v regionu a další zájemce o problematiku rozvoje regionu

Bližší informace sdělí:
Bc. Adéla Bartesová, Palackého 57, 67201 Moravský Krumlov, Tel: 515230240, 607179049, office@zivepomezi.cz
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Na počátku července tohoto roku se otevřou dveře veřejnosti
a bude zahájen vlastní provoz. Co projekt ve Vedrovicích
nabídne? 
Návštěvníci se v prostorách expozic budou moci seznámit
s archeologickou minulostí Vedrovic a okolí, která se svými
objevy řadí mezi lokality středoevropského významu. V podkroví
muzea je i malý přednáškový sál a další nezbytné doprovodné
prostory. Součástí objektu budou prostory turistického
informačního centra, zřejmě zatím jediného zřízeného malou
obcí na Znojemsku. Informační centrum nabídne propagaci
mikroregionu a atraktivit Znojemska a rovněž možnost
samostatného vyhledání turistických informací na internetu
anebo prostřednictvím odborného pracovníka muzea a IC.
Na své si přijdou i občané Vedrovic, kteří uvítají obnovenou
knihovnu a veřejný internet.
V prostorách dvora najdou zázemí turisté i cykloturisté, pro něž
je v sezóně připraveno základní zázemí v podobě

krytého posezení, sociálního zařízení, stání pro kola v klidném
prostředí dvora.
Na projektu se podílí několik partnerů: odborným garantem
a zpracovatelem expozic je Moravské zemské muzeum Brno
a zejména paní RNDr. Marta Dočkalová. Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko zajišťuje podporu propagace projektu,
bude se také podílet na fungování informačního centra, případně
jako konzultant či iniciátor rozvojových projektů a akcí.
Projekt muzea a informačního centra je komplexním projektem
realizovaným s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu
v regionu. O obsahu a rozsahu projektu informovalo 1. číslo
Zpravodaje MAS v roce 2008.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS 2 Jihovýchod, z oblasti
podpory 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Vyrábíte místní nebo regionální produkt?

Zabýváte se košíkářstvím, kovářstvím, drátkováním, háčkováním, keramikou, výrobou dřevěných produktů, zpracováním
zemědělských produktů, vinařstvím, včelařstvím nebo jinými řemesly a činnostmi? 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko nabízí zpracovatelům, výrobcům a provozovatelům služeb na Znojemsku (zejména
v území působnosti místní akční skupiny) spolupráci a možnost prezentace prostřednictvím propagačních materiálů, výstav
a prezentačních akcí reprezentující území Znojemska.

Pro potřeby připravovaných aktivit Vás prosíme o kontakt a informování o vaší činnosti či výrobě.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu, osobně i telefonicky, poštou.
Informace o činnostech a produktech budou rovněž součástí interní databáze, která umožní vzájemnou užší spolupráci
a informovanost.

Informace o vás by měly obsahovat:
název (právnické nebo fyzické osoby), právní forma, kontaktní osoba, IČ (pokud máte registrovanou živnost), adresa, telefon,
e-mail, webové stránky, oblast podnikání a popis vaší činnosti, fotografie produktů případně vaše vlastní propagační materiály,
vizitky apod. Informace zasílejte do 31. 8. 2010

Kontaktujte nás: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov,

e-mail: office@zivepomezi.cz, tel: 515 230 240, 607 179 049, www.zivepomezi.cz
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NNSS  MMAASS  ČČRR,,  OO..SS..

V předchozím čísle Zpravodaje
jsme informovali o projektu
regenerace a stavební obnovy
kulturně-historické památky
kaple sv. Markéty na Topanově
a jejího okolí.
V těchto dnech jsou
dokončovány práce na malé
expozici dokumentující význam
této lokality a celý průběh
stavební obnovy. Na několika
panelech se návštěvník může
seznámit s celkovou pohnutou
historií zaniklé středověké
vesnice a na vlastní oči
porovnat stav před obnovou a po obnově. Panely krátce
dokumentují specializované průzkumy, které probíhaly
souběžně s realizací celé obnovy.
V samotné kapli je umístěna replika (fotokopie) pozdně
gotického obrazu Korunování Panny Marie, jejíž originál je
majetkem Moravské galerie v Brně. Fotokopie má velikost
původní malby a určitě návštěvníky svým půvabem nezklame.
Projekt je dobrým příkladem uchování celkového rázu staveb
a úpravy hřbitova a okolí.
Návštěva Topanova je dobrým typem na procházku či výlet
s načerpáním nových vlastivědných poznatků
a znovuobjevením genia loci na uzemí severního Znojemska.

Projekt je financován Evropskou unií, Evropským zemědělským
fondem pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova
ČR na období 2007-2013.
Návštěva expozice a kaple bude prozatím na základě domluvy
na obecním úřadu.

OOÚÚ  RRyybbnnííkkyy,,  RRyybbnnííkkyy  5599,,  667722  0011
ourybniky@tiscali.cz, tel.: 515 323 478

starostka Ing. Hana Kunčáková

tel.: 724 835 636

www.obecrybniky.cz

Občanské sdružení Národní síť Místních akčních skupin České
republiky (NS MAS ČR, o.s.) bylo založeno začátkem dubna
roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu
roku 2005, jako neformální uskupení místních akčních skupin
pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV). Cílem NS
MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních
skupin, rozvíjet jejich spolupráci a přenos zkušeností. Činnost
sítě je řízena Výborem, který tvoří zástupci místních akčních
skupin z jednotlivých krajů. NS MAS ČR, o.s. je partnerem pro
spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká
rozvoje venkova.

Cílem Národní sítě MAS ČR je:

• zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého
a integrovaného místního rozvoje,

• zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy
sítě, na úrovni spolupráce tak mezi členskými zeměmi
Evropské unie a jejich MAS,

• podporovat spolupráci s dalšími zeměmi, které ve venkovském
prostoru chtějí používat metodu LEADER.

Hlavní úkoly NS MAS ČR jsou:

• zastupovat a reprezentovat MAS při jednání se státními
a profesními orgány,

• vytvářet prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení
zkušeností MAS a příkladů dobré praxe,

• propagovat činnost MAS, 
• dávat podněty svým partnerům pro zaměření odborné činnosti,
• každoročně pořádat národní konferenci MAS s výročním

shromážděním členů NS MAS ČR a programovou diskusí,

• spolupracovat s dalšími institucemi působícími ve venkovském
prostoru,

• podporovat a rozvíjet spolupráci a partnerství obyvatel
venkova a zemědělců.

Národní síť MAS ČR řídí třináctičlenný Výbor, zvolený zástupci
všech členských MAS dle příslušných krajů. Výbor se setkává
pravidelně jednou měsíčně, většinou první pátek v měsíci. Členy
Národní sítě MAS ČR jsou místní akční skupiny (MAS) pracující
na základě metody LEADER. Současná členská základna
pokrývá většinu venkovského území.
Díky širokému zastoupení MAS v sobě Národní síť v podstatě
sdružuje všechny významné aktéry rozvoje venkova na místní
úrovni a je partnerem pro jednání se státními institucemi
(ministerstva, kraje, aj.) i dalšími celostátními organizacemi
(Agrární komora ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, apod.).
V oblasti vzdělávání spolupracuje NS MAS ČR s Národní
observatoří venkova o.p.s. Již v počátcích existence sítě byl
navázán kontakt s Evropskou asociací LEADER pro rozvoj
venkova (ELARD) a dalšími obdobnými organizacemi v Evropě.

Od roku 2007 je členem i Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.
V září 2009 byla založena v Jihomoravském kraji Krajská
organizace, která sdružuje místní akční skupiny. Národní
i krajská síť připravuje 

Věříme, že činnost Národní sítě MAS ČR povede k rozšíření,
zkvalitnění a zviditelnění metody LEADER při rozvoji
venkovských oblastí České republiky, přispěje k navázání mnoha
nových kontaktů na regionální, národní i mezinárodní úrovni
a umožní vznik řady úspěšných projektů.

Více o Národní sítě a iniciativě LEADER na www. leaderplus.cz



3. května - 30. června 2010

výstava fotografií Petra Kudláčka:  "Tam, kde oči sní", studovna
knihovny v Moravském Krumlově, vstup zdarma

8. května 2010

Lampionový průvod obcí Dolní Dubňany

8. - 9. května 2010

8. května Pouťová zábava, pořádá Orel jednota Pavlice
9. května - druhé pouťové veselí v sokolovně Pavlice, od 10:00 do
12:00 hraje malá dechová hudba, od 12 do 13 hodin proběhne pouťový
oběd, na který se můžou lidé nahlásit na tel. 737 413 341 a odpoledne
hrají k poslechu bratři Kremličkovi, atrakce u sokolovny, Pavlice

9. května 2010 

Den matek v obci Trstěnice

19. května 2010

autorské čtení spisovatele Jiřího Kratochvila.  Beseda se současným
regionálním prozaikem, esejistou, dramatikem a fejetonistou spojená se
čtením z nejnovějšího autorova románu Femme Fatale, který vyjde na
podzim v nakladatelství Druhé město. Hudební doprovod žáci ZUŠ.
Galerie Knížecí dům 17,30 hod., vstupné 30,-Kč.  Více o autorovi na:
http://www.ipetrov.cz/autor.py/W9 (dopoledne pro SŠ čtení z knihy
povídek a fejetonů: O kocourovi s geniálním sluchem)

22. května 2010  

Soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce Křepice

22. května 2010 

Volejbalový turnaj amaterských družstev na kurtech u Orlovny v
Pavlicích, družstva se můžou nahlásit na tel. 604 333 858, pořádá Orel
jednota Pavlice.

29. května 2010

Den dětí, pořádá obec Dolní Dubňany

6. června 2010

24. festival dechových hudeb - představí se soubory - Straňanka,
Bučkovanka, Blatnička, Polanka, Dubňanka. Vstupné 100Kč. Začátek ve
13 hodin v areálu místního fotbalového hřiště, obec Dolní Dubňany

12. června 2010

Tradiční Vítání léta v Orlovně v Rakšicích, občerstvení, tombola,
pořádá SPOT.
Program: 
15,00 hod. - Velká šmoulí diskoshow - zábavné odpoledne, soutěže
pro děti i rodiče, soutěž o nejhezčí masku Šmoulíka, tentokrát o plyšové
Šmoulinky a jiné šmoulí odměny
19,00 hod. - Letní módní show v podání Dancing Models
20,00 hod. - taneční zábava se skupinou Dreams
Výtěžek akce bude předán dětem s multifunkčním handicapem při ZŠ
Ivančická M. Krumlov.

12. června 2010 

Soutěž hasičů o pohár starostky obce Trstěnice

18. - 20. června  

Oslava 100 let od založení TJ Mikulovice, pořádá TJ Mikulovice

červen

Už jsem čtenář -  Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování čtenářů
a předání knihy Jiřího Kahouna a Jiřího Fixla: "Legrační dům" žákům
1. tříd základních škol zúčastněným v rámci projektu. 
Více na: http://www.npkk.cz/npkk/kniha_prvnacek_09.php, Městská
knihovna Moravský Krumlov

19. června 2010

Hektoriáda - sraz traktorů domácí výroby, Křepice

3. července 2010

Závod koloběžek na hřišti TJ Mikulovice

5. července 2010 

Taneček pod lipami v obci Trstěnice - taneční zábava se skupinou
Víkend.

10. července 2010

Soutěž v požárním sportu, obec Újezd

12. června 2010

Den dětí aneb Zaparkujte s dětmi v parku - účast knihovny na jednom
z pohádkových stanovišť Domu dětí a mládeže, zámecký park
Moravský Krumlov

17. července 2010  

Noční soutěž v požárním sportu O putovní pohár Starosty obce  Křepice

17. července 2010 

Akce na koupališti v Trstěnicích - Cyklisté vítáme Vás u nás! Soutěže,
zábava a občerstvení. K poslechu a tanci hraje skupina Květinka,
obec Trstěnice.

27. červena 2010

Pouť, oslava 760 let obce, svěcení obecního praporu, Dolní Dubňany

10. července 2010

Dětský den a výlet, Kadov   

21. srpna 2010

Svěcení Božích muk a hody Kadov

28. srpna 2010 

Volejbalový turnaj amaterských družstev na kurtech u Orlovny
v Pavlicích, družstva se můžou nahlásit na tel.: 604 333 858,
pořádá Orel jednota Pavlice

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

Kulturní akce v regionu


