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Vážení přátelé, milí čtenáři!
Dříve jste byli zvyklí dostávat dvě
vydání našeho Zpravodaje ročně.
Jedno číslo vycházelo koncem jara
a byla v něm uveřejněna výzva na
podávání projektů, druhé
vycházelo v zimě a seznamovali
jsme vás v něm s podanými
a uskutečněnými projekty. Nyní
dostáváte do rukou letní číslo
Zpravodaje. Budete tak lépe
informováni o naší činnosti a dění
v regionu.

V letošní první výzvě se sešlo celkem 7 projektů s požadavkem
na dotaci v celkové výši 3,4 mil. Kč. Pro letošní rok máme
možnost rozdělit ještě dalších 3,8 mil. Kč. Proto součástí tohoto
vydání Zpravodaje je vyhlášení další výzvy na předkládání
projektů. Jsem velmi rád, že konečně dostáváme také projekty
od podnikatelů. Věřím, že těchto projektů bude přibývat.
Je důležité, abyste své záměry konzultovali s pracovníky MAS.
Mohou vám poradit, zda má váš záměr šanci uspět, případně
poradit, jak váš projekt upravit.
Někteří z vás jsou po dovolené, někoho možná dovolená teprve
čeká. Přeji všem, aby po prázdninách byli zotaveni a dařilo se jim
v jejich práci a podnikání.

Ing. Jiří Němec
Předseda MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
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Zpravodaj místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
číslo 5 - 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.

Domeček v Moravském Krumlově 
DDM Moravský Krumlov je školská příspěvková organizace
Jihomoravského kraje zřízená pro činnost ve volném čase.
Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí,
mládeže i dospělých. V zařízení pracují tři pedagogové, kteří
připravují veškerou činnost. Vedoucí zájmových kroužků jsou
nejrůznější nadšenci, ochotni předávat ve svém volném čase
dětem své znalosti a zkušenosti. Bohužel je takových obětavých
lidí stále méně. Naše akce by se neobešly bez stovky
dobrovolníků, kteří nám pomáhají při organizaci a bez
nezištných sponzorů, kteří rádi podpoří smysluplné aktivity.
Zájemci u nás najdou kvalitní, zajímavé a pestré programy za
přijatelnou cenu. Naši pracovníci se neustále vzdělávají a tak
drží krok s překotně se rozvíjející dobou.

Poslání Domečku, aneb co nabízíme
Chceme nabízet klientům všech věkových kategorií dostatek
zájmových činností pro aktivní trávení jejich volného času.
Rozvíjet osobnost dětí a mládeže a vychovávat je ke zdravému
životnímu stylu. Chceme uspokojovat potřeby celoživotního
vzdělávání klientů.

Každoročně nabízíme
v pravidelné činnosti, tedy
v zájmových kroužcích,
bohatý program v oblastech
sportu, uměleckých aktivit
a techniky. Pořádáme
příměstské i letní tábory
a pobytové akce pro mladší
i starší děti. Dále máme
v nabídce různé soutěže
a tradiční akce pro veřejnost.

Pro školy a školská zařízení nabízíme dopravní výchovu,
přírodovědné a výtvarné výukové programy. Nejznámější akce
jako Krumlovské kolečko, Střelnice Cross nebo Dny bez úrazu
jsou mezi žáky i učitel velmi oblíbené.
Podílíme se na Komplexním programu primární prevence
Znojemského regionu.
Důležitá pro nás je vstřícná komunikace s klienty
a prohloubení spolupráce se státními (školskými)
i neziskovými organizacemi ve městě i okolí a s vedením
města.

Na co jsme hrdi
Máme stabilní, kvalitní a kvalifikovaný tým pracovníků, kteří tvoří
každoroční nabídku činnosti podle přání našich klientů. Domeček
se nachází v samotném centru dění Moravského Krumlova,
obklopený základní školou, gymnáziem a střední školou. Klienti
se zde cítí bezpečně a příjemně, jelikož stále zvelebujeme naše
skromné prostory. Oceňujeme, že se k nám lidé rádi vrací.
Poskytujeme velký výběr kvalitních sportovních a pohybových
aktivit pro děti i veřejnost, o které je nemalý zájem ze širokého
okolí našeho regionu. V naší keramické dílně vznikají umělecké
skvosty, které zdobí nejednu domácnost. Naší chloubou jsou
také plesová taneční vystoupení na společenských akcích ve
městě. Aerobik Team byl vždy pojmem ve světě sportu. Škoda
jen, že zájem o něj mezi děvčaty klesá. Pochlubit se můžeme
také kvalitními programy pro
školy. Za velmi zdařilou akci
považujeme každoroční
Zaparkujte s dětmi v parku. Je
to příležitost pro celé rodiny,
jak příjemně strávit s dětmi
odpoledne v přírodě. Pro
mnoho lidí je čest s námi
spolupracovat a my si toho
nesmírně vážíme.

Pozvánka na nový školní rok
Letos začínáme trochu netradičně. V týdnu od 13. do 17. 9. jsme
pro veřejnost připravili dny otevřených dveří na Domečku.
Zájemci si mohou vyzkoušet aktivity a činnosti, na které se
můžete hned přihlásit. Vstup bude zdarma podle rozvrhu, který
můžeme upravovat podle zájmu tak, aby byli všichni klienti
uspokojeni. A na co se můžete letos těšit? Kromě tradičních
kroužků (keramika, šperkařská dílna, florbal, Free Dance Group,
receptík, Hejbej se, Super Jump, Let's Dance, Dance Aerobic,
sebeobrany, Jawahir, žonglování či Air Soft) nabídneme nové
aktivity jako kurz inline bruslení, taneční Step mania, klub
stolního fotbalu, holčičí klub, pěvecky sboreček Broučci, klub
rotleskávaček nebo bubínky Djembe. Na školní rok 2010/2011
chystáme celou řadu novinek. Jednou z nich je slosování
přihlášek do zájmových kroužků podaných do konce října
a možnost výhry koloběžky. 
Chcete-li být v centru dění, mít čerstvé informace, kouknout se
na fotky nebo si prohlédnout kompletní nabídku, jděte na
www,domecekmk.cz 

Za DDM Moravský Krumlov Yvona Žáková
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Orel jednota Pavlice
Orel jednota Pavlice byla založena dne 6.10.1995 a navázala
tímto na tradici našich předků, kteří u Orla dlouhá léta působili.
Totalitními režimy, kterým se činnost Orla znelíbila, byl Orel
několikrát zrušen. Avšak my jsme chtěli na tyto základy navázat
a pokračovat v nich. S hlavními cíli a informacemi o činnosti Orla
nás na 1. ustanovující schůzi seznámil starosta Kosmákovy župy
pan Čapoun, jejímiž členem se jednota stala.
Počáteční stav jednoty byl 26 členů, dnes už máme členů 40.
Členství přijala nejen mládež, ale i starší, kteří zažili činnost Orla
v minulosti a předávali nám své cenné zkušenosti.
Naše počáteční schůze se konaly v místnosti mateřské školky,
ale naší snahou bylo vybudovat vlastní zázemí pro naši kulturní,
sportovní a vzdělávací činnost. V cestě nám stál nemalý problém
v podobě nedostatku peněz. Nepatrné finance jsme získávali
především z kulturních akcí, které Orel pořádá (besídky, plesy,
posvícenské a pouťové zábavy, karnevaly...), ale ty nám nestačili
k výstavbě sportovního areálu a budovy. Začátkem roku 2002,
kdy nám byla přidělena investiční dotace od Ústředí Orla, jsme
učinili první krok a pustili jsme se do výstavby víceúčelového
sportovního areálu s umělým povrchem. Díky těmto dotacím
a přízní některých sponzorů byl objekt koncem roku 2002
dokončen a zkolaudován. Na své si přišli příznivci různých
sportů, jako je např. tenis, volejbal, florbal, basketbal…
Tímto však naše záměry neskončily, poněvadž nám stále
chyběla naše vysněná Orlovna. K našemu štěstí jsme opět
obdrželi dotace a ke konci roku 2003 byla budova předána
k užívání. Tato stavba nebyla jednoduchá, jelikož čas určený
k proinvestování dotací byl velmi krátký a nepočítalo se
s některými stavebními problémy, které nastaly až při samotné
práci a musely být co nejrychleji odstraněny. O to větší radost
jsme měli, když se naše záměry a cíle uskutečnili.
Sportovní areál využíváme především k různým tělovýchovným
aktivitám. Naší předností je organizace florbalového, tenisového
a v neposlední řadě volejbalového turnaje, který se stal již
tradicí. Na těchto utkání poměřují své sportovní dovednosti
amatérští hráči z různých jednot. Nechybí zde sportovní duch
a soutěživost, která se vede ruku v ruce s dobrou a přátelskou
náladou. Pro děti připravujeme Dny dětí, kde plní různé úkoly jak
sportovní tak vědomostní. V dopoledních hodinách poskytujeme
areál žákům ZŠ, kteří jej využívají k hodinám tělesné výchovy
a při pobytu v družině.
Snažíme se, aby v naší vesnici našli vyžití děti, mládež i dospělí,
aby sportovní areál sloužil ku zdraví, radosti, relaxaci a pohodě
všech. Zamrzet nás může pouze to, že nemalý počet nás dá
přednost počítači či televizi.
Orlovna, jejíž součástí je tělocvična, posilovna a sociální zařízení
slouží k sportovním a zájmovým aktivitám. Tělocvična slouží
především k aktivnímu pohybu, využívají ji ženy k cvičení.
Pravidelně dojíždí lektorka aerobiku, která přizpůsobuje

předcvičování možnostem přítomných. Tento prostor využívají
také matky s dětmi, které si plánují různé aktivity dle zájmů dětí.
Asi 3 roky se v tělocvičně zdokonalovali členové Orla ve stolním
tenise. V rámci jejich přípravy také trénovali malé děti. Jelikož
většina trénujících změnila své bydliště, v činnosti
nepokračujeme, poněvadž nemáme nástupce.
Tato místnost není využívána pouze ke sportovnímu vyžití.
Ve vánočním čase organizujeme netradiční advent ‚,Vánoce na
vsi‘‘ s výstavami betlémů, vánočních ozdob, cukroví,

starodávných nástrojů.
Nechybí také zajímavé besedy
s tématikou zaměřenou
na tento čas.
Posilovna, která je vybavena
moderními posilovacími stroji
je využívána muži i ženami
různých věkových kategorii
k udržení fyzické kondice.
Orel dostatečně využívá své

prostory, ale pořádá také akce mimo naše zázemí. Můžeme
jmenovat zájezdy na Strahovský klášter, duchovní obnovu
v Koclířově a v neposlední řadě divadelní představení Babička
a Noc pastýřů v Boleradicích. V posledních letech se podílíme na
přípravě duchovní obnovy v naší farnosti.
Každoročně pořádáme tradiční ples Orla, který se těší stále
velké návštěvnosti. Rovněž posvícenskou a pouťovou zábavu si
nemůžeme nechat ujít. V posledních dvou letech se naše
pouťová neděle proměňuje ve společně strávený den, při
dobrém obědě a příjemné zábavě. Pro děti se pořádá
mikulášská besídka a karneval.

Cílem naší jednoty je co
nejvíce obohatit život na
venkově, dát možnost strávit
více času s našimi blízkými
sousedy, které často pro
vytíženost a nedostatek
volného času ani neznáme.
Kulturně a sportovně plánovat
aktivity tak, aby se v nich našla
každá z generací. Naším cílem

není vrcholový sport, nýbrž pouhá radost a zdraví, které nám
přináší. Našim heslem je hra ,,fair play“, která platí ve sportu
i v životě. Nehodnotíme výsledky, ale oceňujeme účast
a možnost se setkat a prožít spolu hezké chvíle.
Pro nás pořadatele je jedinou a dostačující odměnou
spokojenost a radost v očích zúčastněných. 
Doufejme, že se nám podaří získat další příznivce, kteří přijdou
s novými nápady a elánem do práce, a že nám starším zůstane.

Za Orel jednota Pavlice, Mgr. Jarmila Myslíková 

AC Moravský Krumlov
Vás zve na

20. ročník Krumlovského krosu - silniční běh
pořádaný dne 23. října 2010

Start všech kategorií v Orlovně v Rakšicích u Moravského Krumlova
Kategorie: od 3letých dětí až po veterány a veteránky. Tratě: od 100 m až po 10 km

Vítězové kategorií obdrží věcné ceny. Proběhne losování startovních čísel, každý vylosovaný obdrží cenu

Doprovodné akce: • představení sportovní firmy New line a Mizuno se stánky se sportovními oděvy a obuví obou značek
• ochutnávka vín s následným prodejem - Jaroslav Tichý, Rybníky
• prezentace MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko
• prezentace fotografiií AC Moravský Krumlov

Hlavní sponzor: Město Moravský Krumlov. Mediální partneři: Čtrnáctideník Zrcadlo, Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko
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SELSKÝ DVŮR SKALICE

V Petrovicích byla v roce 1973 uvedena do provozu víceúčelová
budova kulturního domu. Jednalo se v té době o často stavěnou
montovanou dřevostavbu, které tehdy dodával podnik
v Uherčicích. 
Za dobu své existence byl kulturní dům místem konání spousty
tanečních zábav, společenských událostí a poté co byl
dovybaven kuchyňkou, i mnoho rodinných oslav. Vzhledem
k jeho vzrůstajícímu opotřebení a dnes již naprosto
nedostatečné termoizolaci, rozhodlo obecní zastupitelstvo po
vzoru sousední obce Kadov přistoupit k rekonstrukci této
významné obecní budovy. Bylo zadáno vypracování projektové
dokumentace architektu Ing. Čeledovi ze Znojma a současně
zjišťovány možnosti získání dotace pro tuto finančně náročnou
akci. Jako nejschůdnější se ukázala možnost, po projednání
a za pomoci vedení MAS Živé pomezi, získání dotace právě
prostřednictvím této MAS z dotačního titulu Program rozvoje
venkova ČR, IV. 1.2. LEADER. 

Po získání stavebního povolení a podání žádosti na MAS v září
2009 byla vedením MAS naše žádost podpořena a přidělena
dotace ve výši 988.077 Kč. V zimních měsících letošního roku
provedla obec Petrovice výběrové řízení na zhotovitele stavby
a z oslovených stavebních firem byla vybrána OSP Moravský
Krumlov s nejnižší nabídnutou cenou. 
Staveniště bylo předáno k datu 1.4.2010 s tím, že stavba bude
dokončena do 15.8.2010. Stavební práce postupují velmi rychle
a vzhledem k jejich hladkému průběhu se jeví tento termín jako
bezproblémově dosažitelný, což dokumentují snímky.

Ing. Roman Hájek, místostarosta obce Petrovice

I. etapa „vstupní objekt“
Projekt je zaměřen na rekonstrukci a společenské využití jedné
ze tří částí zemědělské usedlosti, vstupní objekt a část dvorního
traktu. S ohledem na stavebně technický stav objektu se muselo
přistoupit ke generální rekonstrukci, zahrnující stavební práce,
rozvody inženýrských sítí, napojení na rozvod plynu, vody,
elektrické energie a vybudování samostatmé jímky na
splaškovou kanalizaci. 
Tento projekt vyřeší deficit prostor pro společenské a neformální
setkávání občanů naší obce a připraví základ pro další rozvoj
areálu selského dvora. Při vstupu do objektu po pravé straně se
nachází prostory, které budou sloužit stabilně maminkám
s dětmi a ženám k setkávání v klubu žen. Po levé straně jsou
prostory pro setkávání seniorů, občanských sdružení
a zájmových spolků. Projekt podpoří rozvoj komunikace
a vzájemných vazeb mezi lidmi v obci a přispěje k řešení
sociálně patologických jevů.
Projekt přispívá k zachování chátrajícího a architektonicky
zachovalého celku zemědělské usedlosti v centru obce.
Vzhledem k celkové nákladnosti rekonstrukce a adaptace
celého objektu v souladu s komplexní dokumentací jsme
rozhodli realizaci projektu řešit po etapách a to dle získání peněz
z dotací a možnosti dofinancování z vlastních zdrojů.

II. etapa bude zahrnovat investici do rekonstrukce dvorního
traktu, nového společenského centra obce pro shromažďování
obyvatel a jejich rodinné slavnosti a akce s kapacitou cca. 95 lidí.
Přístavby venkovního posezení, podia pro hudbu, taneční parket
a sociálního zařízení pro venkovní akce.
III. etapa bude zahrnovat venkovní úpravy včetně revitalizace
zeleně, víceúčelové hřiště, dětský mobiliář, lavičky, nezbytné
úpravy pro naplnění vize kompletního využití areálu v souladu
s potřebami obce a zájmových spolků. 
IV. etapa zahrnuje rekonstrukci stodoly a oprava obvodové zdi
areálu.
Jako inovativní a příkladné je maximální zachování původního
dispozičního uspořádání domu a jeho nezbytná modernizace ke
společenskému využití, společenských a spolkových aktivit na
venkově. Modernizace venkovského domu pro veřejné účely
bude vhodným a příkladným vzorem pro soukromé i veřejné
investory v území MAS a okolí.
Postup prací:
Dne 17. 2. 2010 proběhlo předání a převzetí staveniště a od
1. 3. 2010 se zahájilo s realizací projektu.
Dne 23. 7. 2010 proběhlo kolaudační řízení „I. Etapa vstupní
objekt “ 

Antonín Buchta, starosta obce Skalice

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu v obci
Petrovice

Žadatel: Obec Petrovice
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV. 1.2.

LEADER
Fiche: 8 Obnova a rozvoj vesnic
Celkové náklady projektu: 2.261.177 Kč
Požadovaná dotace: 988.077 Kč
Spolufinancování příjemcem: 1.273.100 Kč
Doba realizace: 4/2010 – 8/2010

Název projektu: Selský dvůr  Skalice – centrum volného
času „vstupní objekt“

Žadatel:            Obec Skalice
Opatření:          Program rozvoje venkova ČR, IV. 1.2.

LEADER
Fiche: 8 Obnova a rozvoj vesnic
Celkové náklady projektu: 4.000.000 Kč
Požadovaná dotace: 1.800.000 Kč
Spolufinancování příjemcem: 2.200.000 Kč
Doba realizace:    2/2010 - 7/2010
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Realizace tohoto projektu měla dva pozitivní přínosy pro obec
Vedrovice. Jednak byla vyřešena rekonstrukce budovy obecního
úřadu ve smyslu zateplení pomocí výměny oken a vstupních
dveří a dále byla opraveno 2. podlaží budovy, kde vznikl prostor
pro aktivity místního Mateřského centra ČTYŘLÍSTEK. Centrum
bylo z dotačních prostředků vybaveno i nábytkem, hracími prvky
pro děti, zázemím pro rodiče a odpočinkovým koutem pro děti. 
Komplexní řešení projektu se setkalo s kladným ohlasem
obyvatel, především rodičů s dětmi, kteří si zformovali svůj
záměr založení centra a obrátili se na obec Vedrovice, která se
rozhodla jim vyjít vstříc. Mateřské centrum je založeno na
svépomoci, solidaritě, otevřenosti všem generacím, sociálním
vrstvám a má neformální charakter. Děti zde přicházejí do styku
s vrstevníky a zvykají si na společnost. Rodiny zde mohou trávit
volný čas. Centrum se zapojí do společenského a kulturního
dění v obci. Důležitou roli bude hrát centrum i v udržení a obnově
místních tradic a kultury. Slavnostní otevření Mateřského centra
proběhlo 21. června 2010 a setkalo se s nečekaným zájmem

maminek s dětmi, pro který byl připraven zajímavý a inspirující
program. Maminky si stanovily provozní řád, nasměrovaly
zajímavou, podnětnou, poučnou i zábavnou činnost pro letní
i zimní měsíce. Vše je ve stadiu rozjezdu a je důležité,
že současný zájem je dobrým ukazatelem do budoucna.
Samotný projektový záměr se postupně vyvíjel. Byla připravena
projektová dokumentace k zateplení objektu a začalo se
uvažovat co s nevyužitým prostorem. Impulsem byla iniciativa
rodičů na mateřských dovolených s dětmi, kterých je ve
Vedrovicích hodně a měli společné přání mít prostor, kde by se
mohli scházet a společně vytvářet různé aktivity. Projekt nabral
konkrétní podoby ve chvíli, kde představitelé obce začali hledat
finanční zdroj na realizaci. Jediným programem, který
umožňoval podpořit komplexně celý obsah projektu, byl
Program rozvoje venkova - opatření IV. 1.2. Programu rozvoje
venkova ČR v rámci Strategického plánu Leader „Živé pomezí –
atraktivita a udržitelnost pro budoucnost“. Žádost byla podána
do 3. výzvy a podporu získala. V současné době se připravuje
žádost o proplacení dotace. 

Mgr. Anna Gigimovová, starostka obce Vedrovice
a Ing. Lucie Bartesová, projektová manažerka

Název projektu: I. etapa rekonstrukce Obecního úřadu
Vedrovice s rozšířením jeho využití

Žadatel: Obec Vedrovice
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2.

LEADER
Fiche: 8 Obnova a rozvoj vesnic
Celkové náklady projektu: 604.927 Kč
Požadovaná dotace: 379.665 Kč
Spolufinancování příjemcem: 225.262 Kč
Doba realizace: podzim 2009

KOSTEL V PAVLICÍCH

Záměr realizovat daný projekt vznikl již před lety, kdy se ukázala
jako naprosto nevhodně řešená předchozí rekonstrukce oken.
V tehdejší době byla zvolena novodobá, kovová okna zasklená
barevným sklem, z hlediska památkové péče naprosto
nevyhovující pro danou stavbu. 
Farní kostel sv. Filipa a Jakuba v Pavlicích je nemovitou kulturní
památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních
památek. Stavba je pozdně barokní a byla vystavěna hrabětem
Raduitem de Souches jako špitální v 2. polovině 17. stolení,
následně se stála kostelem farním. Samotná stavba tvoří
výraznou dominantu nejen Pavlic, ale i blízkého okolí.
Stávající okna v počtu 9-ti kusů byla vyměněna za dřevěná
(dubová) s vitráží včetně pocínovaného kování a byla upravena
omítka v okolí těchto oken, která jsou replikami původních
v době vzniku kostela. K této rekonstrukci bylo vydáno kladné
stanovisko Městského úřadu Znojmo, odboru školství, kultury
a památkové péče v souladu s vyjádřením Národního
památkového ústavu Brno.
Projekt byl plánován jako součást celkové rekonstrukce kostela
postupně probíhající v posledních několika letech. Stav oken byl
již naprosto nevyhovující a také nevhodný vzhledem k významu
této kulturní památky. Problémem realizace záměru však byl

nedostatek finančních prostředků na straně Římskokatolické
farnosti Pavlice. Jako dostupný zdroj financí se nabídla fiche 9 -
Kulturní dědictví venkova, opatření IV.1.2. Programu rozvoje
venkova ČR v rámci Strategického plánu Leader „Živé pomezí –
atraktivita a udržitelnost pro budoucnost“. Na základě konzultací
s pracovníky MAS byla připravena žádost o podporu, která
získala dostatečný počet bodů, které rozhodly o úspěchu
projektu. Po nezbytných administrativních krocích a realizaci
výběrového řízení na dodavatele, byl projekt zahájen. Dílo bylo
dokončeno ve stanoveném termínu konec května 2010
a následně byla podána žádost o proplacení dotace.
Realizace projektu významně přispěla  k obnově původní
podoby kostela a má velký přínos pro místní obyvatele
i návštěvníky obce. Kostel je místem pro setkávání nejen
věřících, ale i místem pro pořádání koncertů a kulturních akcí
v obci. 
Díky finančním prostředkům Programu rozvoje venkova ČR,
finančním příspěvků věřících na kofinancování projektu, kvalitní
práci dodavatele, vstřícné spolupráci s MAS a v neposlední řadě
trpělivé práci pana starosty Pavlic Josefa Myslíka, můžeme dnes
obdivovat poutavou kulturní památku a dominantu obce…kostel
sv. Filipa a Jakuba v Pavlicích…

Josef Myslík, starosta obce Pavlice
a Ing. Lucie Bartesová, projektová manažerka

Název projektu: Obnova oken kostela sv. Filipa a Jakuba
v Pavlicích

Žadatel: Římskokatolická farnost Pavlice
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV. 1.2.

LEADER
Fiche: 9 Kulturní dědictví venkova
Celkové náklady projektu: 650.564 Kč
Požadovaná dotace: 585.507 Kč
Spolufinancování příjemcem: 65.057 Kč
Doba realizace: 4/2010 – 6/2010



6 OPRAVA ZVONIČKY VE STUPEŠICÍCH

Projekt se zaměřoval na obnovu zvoničky, která je trvalou
součástí návsi obce Stupešice - místní části obce Běhařovice.
První zmínka o zvoničce pochází z roku 1921, kdy obecní kronika
hovoří o její výstavbě  v roce 1902. Tato drobná sakrální stavba je
tedy přirozeným historickým i kulturním dědictví vesnice. 
Zvonička je postavena v tradiční technologii – smíšené zdivo
kamene a cihly, nad střechou je lucerna se zvonem.
Stav zvoničky byl již dlouhou dobu velmi neutěšený a vyžadoval
zásadní rekonstrukci. Stavba byla ve velmi zchátralém stavu,
sedlová střecha zvětralá, vlivem zatékání dešťové vody shnilá
konstrukce krovu a vnitřní i vnější omítky byly silně vlhké. Obec
připravila projekt rekonstrukce a začala hledat vhodný dotační
program, který by akci finančně podpořil.
Celý průběh projektu velmi pozitivně ovlivnilo členství obec
Běhařovice v MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Jako
člen MAS podala obec žádost o finanční prostředky do 3. výzvy
příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2.
Programu rozvoje venkova ČR v rámci Strategického plánu

Leader „Živé pomezí –
atraktivita a udržitelnost pro
budoucnost“. Projekt byl
v rámci fiche 9 Kulturní
dědictví venkova vysoce
bodově ohodnocen a finanční
podporu získal.
Realizace projektu započala
v květnu 2010 a žádost
o proplacení dotace bude
podána v říjnu 2010. 
Realizace vyřešila komplexní
rekonstrukci zvoničky,
odvlhčení stěn, výměnu
střechy a krovů, obnovu dveří i
omítek. Ze zvoničky byla
sejmuta v celém rozsahu krytina a byl zkonstruován krov, který
byl zhotoven z dřevěných trámů a střecha z měděného plechu.
Na stěnách byla osekána omítka přibližně do výšky cca 1m. Byl
proveden výkop, do kterého jsou vsunuty desky a trubky na
odvětrávání a na nich je položena cihelná dlažba. Omítka byla
zvolena štuková a dveře jsou nově natřeny.
Projekt jednoznačně přispěl k zachování historického dědictví obce
Stupešice. Důležitým milníkem projektu byla samozřejmě
všestranná podpora ze strany MASky a finanční podpora
Programu rozvoje venkova, což značně urychlilo realizaci projektu. 

Ing. Václav Filipec, starosta Městys Běhařovice
a Ing. Lucie Bartesová, projektová manažerka

Název projektu: Oprava zvoničky ve Stupešicích
Žadatel: Obec Běhařovice
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV. 1.2.

LEADER
Fiche: 9 Kulturní dědictví venkova
Celkové náklady projektu: 204 373,- Kč
Požadovaná dotace: 150 786,- Kč
Spolufinancování příjemcem: 53 587,- Kč  
Doba realizace: 5/2010-10/2010

NATURA
SEVERNÍHO ZNOJEMSKA

a další chráněná území v regionu

Výstava prezentující území evropské soustavy NATURA  2000 na severním Znojemsku
k vidění 

V MUZEU A INFORMAČNÍM CENTRU VEDROVICE
od 1. srpna do 30.října 2010

Pořádá Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, občanské sdružení ve spolupráci s obcí Vedrovice
www.muzeumvedrovice.cz/www.zivepomezi.cz 

„Projekt  “Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji“ je realizován 
za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihomoravského kraje.“



75. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

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.

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.

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 / 2010. Dokumenty jsou
k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

II. Výše dotace
Minimální výše dotace 100.000,- Kč. (u FICHE 8 - 50 000,- Kč)
Maximální výše dotace 2.000.000,- Kč.

III. Finanční alokace pro 5. výzvu
Předpokládaná celková výše alokace (bez vlastních prostředků

příjemce) je Předpokládaná celková výše alokace (bez vlastních
prostředků příjemce) je 3,87 mil. Kč

tj. Z toho EAFRD 80% 3,09 mil.Kč
tj. Státní rozpočet 20% 0,77 mil.Kč

IV. Termín výzvy
Vyhlášení 20.8. 2010, od 9 hodin
Ukončení 27.9. 2010, 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.

Místní akční skupina 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 20. 8. 2010

5. 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



8 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

SEMINÁŘ a KONZULTACE

k 5. výzvě příjmu žádostí o finanční podporu projektů
v rámci realizace Strategického plánu Leader

STŘEDA 1. září 2010, 14 - 17 hodin, Muzeum a informační centrum Vedrovice

Program:
• Program Leader a Strategický plán Leader 2007 - 2013

• 5. Výzva, harmonogram výzvy
• Oblasti podpory

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

• Diskuse

KONZULTACE od 20. srpna do 27. září (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

Mgr. Adéla Bartesová, asistentka místní akční skupiny, office@zivepomezi.cz, tel: 607 179 049, 515 230 240

V. Místo podání žádostí
Kancelář a sídlo místní akční skupiny: 
Ulice Palackého č. 57 v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá

po předchozí domluvě alespoň 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.

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 březen – duben 2011.

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.

 • 5. výzva
 • Strategický plán Leader 2007 -2013 
 • Fiche (oblasti podpory) č. 1, 5, 8, 9
 • Harmonogram výzvy

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz v sekci
Strategický plán LEADER 2007 – 2013   Dokumenty a složka „2010“,
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, 
manager@zivepomezi.cz.
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Jevišovické historické slavnosti potřetí
V sobotu 28. 8. 2010 od 13 hodin proběhnou v Jevišovicích již
třetí Jevišovické historické slavnosti. Město se touto akcí snaží
oživit a přiblížit historické události Jevišovic a velkolepou
celodenní akcí zakončit letní kulturní sezónu.
Na tento den je připraven program pro malé i velké, mladší
i starší návštěvníky, spousta hudby, atrakce pro děti, historická
řemesla i stánkový prodej. Hlavním bodem odpoledního
programu je historický průvod, který vychází od kostela
sv. Josefa v 15.00 hodin směrem k radnici, kde na pódiu
následuje historická scénka s námětem vítězné bitvy Hynka
z Kunštátu, zvaného Suchý čert, u Znojma.
Večer vystoupí skupina TEAM revival. Chybět nebude
každoroční ohňostroj a letos nově i taneční zábava se skupinou
Klaxon do ranních hodin.
Pro děti jsou připravena pohádková představení v zámecké
zahradě nebo u pódia, skákací hrady, pouťové atrakce.
Doprovodným programem letošního ročníku je i prodejní výstava
výtvarných prací jevišovické rodačky Ivy Chovancové, jejíž

doménou se stala
malba na sklo.
Připravena je
spousta zábavy
i občerstvení. 

Proměny Jevišovic
Jevišovice se v poslední době mění. Opravuje se, přestavuje se,
buduje se. Za poslední dva roky se podařilo zrealizovat několik
významných akcí, mezi nimi například vybudování fotbalového
hřiště s umělým povrchem, nový autobusový terminál, sběrný
dvůr pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka,
podařilo se vyčistit tzv. jezírko v horní části města, upravuje se
místní knihovna - rozšiřuje se její kapacita o dětské oddělení,
kde budou dětské knihy, časopisy, počítačová pracoviště
a čítárna, to vše v prostředí, které bude dětem blízké, příjemné.
I proto se budou děti podílet na výzdobě této "své" knihovny.
V současné době se začínají, zatím však pouze "papírově",
rozbíhat i další akce, a to zateplení radnice nebo úpravy prostoru
u bývalé zastávky autobusu u kruhového objezdu.
Je však jedna z akcí, kterou by snad všichni jevišovičtí viděli ze
všeho nejraději už hotovou a která zatím nebyla realizována
a nebyla na ni přiznána dotace, protože bez finanční pomoci EU
či státu nelze tuto akci v rámci rozpočtu města Jevišovice
zrealizovat. Je to vyčištění a odbahnění jevišovické přehrady.
Je zpracovaná projektová dokumentace i rozpočet akce.
Ale... Na jaře tohoto roku byla již podána žádost o dotaci
k vyčištění přehrady. Bohužel, nebyli jsme mezi těmi, jimž byla
dotace přiznána. Proto jsme vyčkali a začátkem srpna zkusili
podat žádost do další výzvy Státního fondu životního prostředí.
Zda budeme tentokrát úspěšní, na to si ještě nějakou chvíli
musíme počkat. Takže kostky jsou vrženy a teď už zbývá jen
doufat, abychom prošli výběrem úspěšných žadatelů a aby i tato
„největší bolest Jevišovic“ doznala v dohledné době změnu
k lepšímu.

za DSO Jevišovicka Marie Straková

MORAVSKOKRUMLOVSKO

Festival dechových hudeb v Dolních Dubňanech
V neděli 6.6.2010 se uskutečnil již 24. ročník festivalu dechových
hudeb v Dolních Dubňanech.
Za krásného počasí, které nám v letošním roce přálo, se nám
představilo pět dechových souborů a mažoretky ze ZŠ Dolní
Dubňany v počtu více jak 100 účinkujících.Tento výjimečný
festivalový svátek přišlo zhlédnout na 800 milovníků lidové hudby.
Smyslem festivalu vždy byla a je láska k lidové hudbě a písni.

Troufáme si říci, že každý z doposud pořádaných ročníků, měl
příznivý ohlas u veřejnosti, která má dechovou hudbu ráda a soudě
podle návštěvnosti a potlesku, tomu nebylo jinak i v letošním roce.
Věříme, že tomu tak bude i v letech příštích. Touto cestou děkuji
mikroregionu Moravskokrulovsko za podporu našeho festivalového
svátku. 

Jana Mašová, starostka obce Dolní Dubňany

Dobřínský Dechfest
V sobotu 3. července se v Dobřínsku u Moravského Krumlova
uskutečnil již pátý ročník festivalu Dobřínský dechfest. 
Do prosluněného, nově zrekontruovaného kulturního areálu si
našlo tento rok cestu přes čtyřista návštěvníků, a to nejen z České
republiky, ale i ze vzdáleného Nizozemí. Letos v Dobřínsku zahrála
populární brněnská Moravěnka s Jirkou Helánem, Dubňanka,
cimbálová muzika Lália z Velkých Bílovic, která doprovodila zpěváka
Karla Hegera a závěr patřil královně české dechovky Moravance
Jana Slabáka. Po skončení hlavního programu se v Dobřínsku, již
tradičně, pokračovalo v taneční zábavě, na které až do půlnoci
vyhrávala Dubňanka z Dolních Dubňan. V průběhu festivalu se
návštěvníkům představilo vinařství Lahofer z Dobšic formou
prodejní ochutnávky. 
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Malý festival loutky 2010
Posledních sedm dní prázdnin se rozjedou po městečkách a obcích
Jižní Moravy loutkové divadelní soubory, které odehrájí celkem 54
představení 16 loutkových souborů ve 44 obcích. Je to již čtvrtý
ročník festivalu loutkového divadla „Malý festival loutky“. Festival
má obrovský úspěch u malých i velkých diváků. Generálním
partnerem tohoto festivalu je Skupina ČEZ, která prostřednictvím
mikroregionu Moravskokrumlovsko celou akci z velké části
financuje.
„Malý festival loutky“ se nechce omezovat na jedno město či místo,
jak je tomu u ostatních festivalů, ale po vzoru starých kočovných
divadélek, chce přijít přímo za divákem. Malý dětský divák je cílovou
skupinou našich aktivit. V době přetechnizovaného světa, v době
počítačů a velkého počtu televizních kanálů chceme oslovit malého
dětského diváka, chceme přijít s pohádkami přímo do jeho světa,
do světa, který důvěrně zná a nabídnout mu jinou, než televizní
pohádku. Všichni víme, jak velký vliv má na malého človíčka,
hudební a výtvarná výchova, neméně důležitá pro rozvoj dítěte, je
však i výchova dramatická. Loutková představení jsou ideálním
prostředkem k probuzení zájmu dítěte o divadlo a literaturu
všeobecně. Zkušenosti z minulého 3. ročníku festivalu dokazují, že
ani dospělý divák nepohrdne hezkým loutkovým představením.
Přijďte se za námi podívat na loutkové představení. Více na
www.moravskokrumlovsko.cz
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Dubňanka: Bavit se s přáteli…
Vážení čtenáři zpravodaje, ochotně využívám nabídku redakce
a jsem rád, že Vám mohu touto cestou představit náš orchestr –
dechovou hudbu Dubňanka.
Dubňanka – je pravá moravská dechovka z Dolních Dubňan
u Moravského Krumlova. To, že jsme doma v Dolních
Dubňanech na Znojemsku, na pomezí krajů Jihomoravského
a Vysočiny bych rád zdůraznil, protože je to častý omyl našich
posluchačů, kteří nás zařadí do Dubňan u Hodonína. 
Historie kapely se píše nepřetržitě již od roku 1981. Počátky
existence kapely jsou spojeny se jménem výborného muzikanta
Milana PETŘÍČKA. Pod jeho vedením si kapela brzy získala
jméno a své posluchače nejen ve znojemském regionu.
Na pozici kapelníka se postupně vystřídali jeho synové – Milan
(tenorista) a Petr (trumpetista). Po jejich úspěšném působení
jsem na podzim roku 2001 převzal kapelnickou řeholi já. Jmenuji
se Petr KADAŇKA a kapelu řídím dodnes. 
U uměleckého vývoje kapely stál dlouhá léta výborný muzikant,
kapelník a hudební skladatel Antonín MICHNA – stryc z Vrbice.
Pod jeho uměleckým vedením jsme natočili dva hudební nosiče
- Dubňanským stárkům (1997) a Rodný dům (1998). Spolupráci
ukončil jeho náhlý skon na konci roku 2000. 
Uměleckého vedení se posléze na čas ujal konzervatorista
Pavel JECH, moderátor, zpěvák a hráč na tenor. Kromě
zvýšeného úsilí o větší kvalitu hudebního projevu dochází ke
změnám v repertoáru, ale také k výměně některých muzikantů
vedoucí i k celkovému omlazení souboru. 
Pavel samozřejmě v kapele i nadále výrazně působí, nicméně
svůj post rád předal našemu současnému uměleckému
vedoucímu – panu Bohumíru Kameníkovi. Bohumír KAMENÍK
působil v mnoha kapelách jako hráč na křídlovku či umělecký
vedoucí, připomenu namátkou kapely Moravanka, Moravěnka,
Kameníkovi muzikanti a Túfaranka. Spolupráce s tímto
zkušeným brněnským muzikantem, skladatelem a pedagogem
jde kapele velmi k duhu. Hmatatelným výsledkem spolupráce je
prozatím poslední CD kapely s názvem „Já tě dobře znám…?“
(2008). Působení Bohumíra Kameníka výrazně profiluje kapelu
a kapela tak získává svou osobitou tvář. 
O tom, zda je nastoupili správný směr se můžete přesvědčit
sami na vlastní oči i uši při našich vystoupeních. Těžiště našich
vystoupení je při tradičních hodových či plesových zábavách,
ale rádi se podílíme i na programu výjimečných příležitostí, jako
jsou oslavy výročí založení obcí a spolků či svěcení praporů
apod. Můžete nás také slyšet na hudebních festivalech
a přehlídkách a to nejen v našem regionu. Rádi reprezentujeme

náš kraj v různých koutech naší vlasti či v zahraničí. Kromě
pravidelného vystupování na domácím Festivalu dechových
hudeb v Dolních Dubňanech (letos se konal již 24.ročník) –
namátkou vzpomenu pražské vystoupení na festivalu Hraj
kapelo hraj, festival Kubešova Soběslav, folklórní festival
v Tvrdonicích, dobřínský Dechfest, festivaly v Moravských
Budějovicích, Znojmě, Tavíkovicích, Miroslavi a mnohé jiné. 
Mezi významné úspěchy kapely z poslední doby patří i 1. místo
s vyznamenáním CUM LAUDE na mezinárodní soutěžní
přehlídce „Dychovky v Preši“ v roce 2009, či 3.místo se ziskem
zlatého pásma v MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DECHOVÝCH HUDEB – ZLATÁ KŘÍDLOVKA 2010 navíc
okořeněné Cenou za největší sympatie diváků... 
Tyto úspěchy jsou pro nás zavazující a nutí nás k další práci při
přípravě našich vystoupení.
Repertoár kapely je tvořen nejen skladbami v rytmu polky
a valčíku. Spolupracujeme s předními moravskými autory
(B.Kameník, J.Slabák, A.Michna, V.Maňas, Z.Gurský,
M.R.Procházka, V.Pfeffer).
Kapela má 16 členů - 13 muzikantů a 3 zpěváky - Anna
Šilingrová, Marta Jelínková a Jiří Sobol. Ke zpěvákům se občas
přidá i Pavel Jech anebo celý sbor Dubňanky. Předpokladem
úspěchu kapely je kvalitní zvuk. Profesionální ozvučení kapely je
zásluhou mistra zvuku – Františka Sázavského.
Informace o nás, obsazení, kalendář vystoupení, fotky
z vystoupení, diskuzní fórum apod. jsou Vám všem k dispozici na
našich webových stránkách www.dubnanka.cz. Souběžně
provozujeme i stránky na facebooku.
Nadšení a dobrá nálada byly a jsou stále hybnou silou celé
kapely. Rádi Vás přivítáme na některém z našich vystoupení.
Věřím, že poslech našich písniček u Vás navodí příjemnou
náladu, zapomenete na starosti všedního dne a prožijete s námi
hezké chvíle zcela v duchu našeho hesla „Bavit se s přáteli…“

S díky za Vaši pozornost za celou kapelu Ing. Petr Kadaňka 

Jamolice Cup 2010
Ve dnech 26. – 27. června 2010 se v areálu „Pod Teplštýnem“
uskutečnil 12. ročník nohejbalového turnaje amatérských
družstev s názvem „Jamolice cup“ o pohár starosty obce. 
Tento turnaj je jedním z největších turnajů amatérských družstev
v ČR a jeho pořadatelem, je Tělovýchovná jednota
Jamolice.V letošním roce se ho zúčastnilo 63 tříčlenných
družstev z různých koutů celé republiky a vítězem se stalo
družstvo s názvem Vladislav, na druhém místě se umístilo
družstvo s názvem Řízci a třetí skončilo družstvo Mytři. 
Na tento nohejbalový turnaj se dnes už sjíždějí nejenom hráči, ale i jejich celé rodiny, které jsou ubytované v chatkách areálu nebo
svých stanech. Celé dva dny bylo krásné počasí, takže návštěvníci mohli využít i bazénů ke koupání. Pro všechny přítomné bylo
připraveno bohaté občerstvení, největší pochoutkou bylo prase na rožni. Spokojenost přítomných byla tou nejlepší pochvalou pro
organizátory, kteří s přípravou turnaje mají nemalé starosti. Letošní účast byla opět rekordní, turnaje se zúčastnilo cca 600
návštěvníků. Všichni si přejeme, aby se vydařil i ročník příští a přišli se podívat i další noví návštěvníci.
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Ctidružice jsou malá obec, jediná tohoto jména v České
republice, ležící při západním okraji znojemského okresu. Název
sice na první pohled připomíná kosmický program konce
padesátých let minulého století, ale takhle mladá naše obec
skutečně není. První písemná zmínka o Ctidružicích je datovaná
do roku 1365 a jejich jméno je odvozováno od hrdého osobního
jména Ctidruh, tedy lid Ctidruhův, nebo také družina Ctidruhova.
Ještě v 70. letech, tedy v době dětství dnešní střední generace,
obývalo ves kolem pětistovky obyvatel, byla tu dvoutřídní
základní škola pro 1. až 5. ročník a mateřská školka. Dnes ve
zhruba 135 domech žije průměrně 330 obyvatel, mateřská škola
byla po zrušení přebudována na obecní byt a budova školní se
přeměnila na kulturní zařízení, u kterého chvíli zůstaneme.
Projekt na jeho opravy a přebudování v moderní kulturní
centrum byl již několikrát přepracován a rozeslán spolu
s žádostmi o dotaci do všech možných stran. Zatím se podařilo
ze získaných peněz budovu odvlhčit a zrekonstruovat sociální
zařízení a podlahu v přísálí. Doufáme, že také za pomoci MAS
se nám postupně podaří opravit sál, vytvořit důstojné umístění
pro knihovnu a veřejný internet a dát bývalé škole nový kabát. 
Přestože pokles počtu obyvatel byl v minulosti dosti zásadní,
jsme nyní plni optimismu, neboť každoročně se u nás narodí
několik dětí a dříve opuštěné domy opět získávají nové
obyvatele. Pro děti se nám podařilo vybudovat dětské hřiště a již
několik let fungující Klub maminek vymýšlí po celý rok spoustu
akcí, jako jsou karnevaly, indiánské stezky, drakyády, nacvičují
malá divadelní představení a podobně. Při mikulášských
besídkách náš chatrný sál doslova praská ve švech.

Ani hasiči nezůstávají pozadu, snaží se dění v obci všemožně
podporovat a nechybí u žádné větší akce.V loňském roce se
nám s pomocí dotace z JMK podařilo pro ně pořídit menší auto
a letos jsme společnými silami dali opět do provozu naši
chloubu – veterán TATRU 805, důvěrně nazývanou Kačena.
Velké okrskové cvičení u nás proběhlo právě v době, kdy byl
tento zpravodaj v tisku.
Ctidružice se pomalu stávají v širokém okolí známými také díky
jezdeckému klubu Gracie. Jimi pořádané závody v parkurovém
skákání, mnohdy i s mezinárodní účastí, mají vynikající úroveň.
Obec jim pro tento účel pronajala, bohužel k nelibosti několika
občanů, víceúčelové hřiště, které sportovci nevyužívali.

Sportovní klub se nám také postupně probírá z letargie
a volejbalové turnaje jsou teď přes léto v plném proudu.
HC Ctidružice býval před lety v hokeji poměrně úspěšný, těšíme
se tedy, že nás letos opět něčím příjemným překvapí.
Kromě spolků jsou u nás ovšem i výrazné osobnosti.
Pomineme-li historicky slavné rodáky, jako plukovník Karel Kopal
(jeho pomník stojí ve Znojmě na Komenského náměstí), či
významný český lingvista PhDr. Miloš Dokulil, připomeňme dva
nejvýznamnější žijící. Jsou jimi dva skvělí malíři pan Karel Holík
a pan Zdeněk Adámek. Díky jejich úsilí se podařilo obnovit tradici
výstav obrazů, které mají vždy obrovský úspěch.
Ctidružice jsou malá obec bez vlastní farnosti a bez kostela. O to
důležitější jsou pro křesťanskou část obyvatel tradiční poutní
mše, konané dvakrát ročně u kaple sv. Jana Nepomuckého.
První bývá o pouti, v polovině května, a druhá o posvícení,
počátkem září. Pouť i posvícení mívají několikadenní program,
na kterém se úspěšně podílejí všichni výše zmínění. V současné
době jsme před dokončením generální opravy kaple, naší jediné
kulturní památky, a je zde na místě poděkovat pracovnicím MAS
za ochotu a pomoc při získání chybějící poloviny dotace. 
Ctidružice jsou malá obec s malým rozpočtem. Přesto se
v minulosti podařil vybudovat vodovod a zavést plyn. Zahájení
stavby kanalizace prostřednictvím společného projektu Svazku
obcí při formanské cestě je na spadnutí. Po té se nám snad také
podaří opravit místní komunikace a chodníky. I přes některé
nedostatky je naše vesnička úhledná a upravená. 
A hlavně: ve Ctidružicích to žije! Přijeďte se přesvědčit! Třeba
brzy „zprovozněné“ Páteřní cyklostezce Krumlovsko –
Jevišovicko. 

Ing. Jarmila Kratochvílová, starostka obce Ctidružic 

Obec Ctidružice
Ctidružice 66
671 54 Hostim
515 258 340
obec.ctidruzice@tiscali.cz
www.ctidruzice.cz
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Horní Kounice
Horní Kounice jsou na první pohled malá klidná vesnička, ale jak
všichni víme, první dojem může být klamný. A tak je tomu
i v tomto případě. Během celého roku se u nás koná hned
několik akcí, které stojí za to zmínit – mezi nejoblíbenější
a nejnavštěvovanější patří například tradiční hasičský ples, který
zahajují žáci základní školy Višňové polonézou. Velice oblíbený je
i každoroční ples myslivců, který otevírá taneční sezónu
v Horních Kounicích. Jeho veselý program a bohatá tombola
lákají návštěvníky i z okolních obcí. Důležitým bodem letních
měsícům zcela určitě „Letní noc“. Tuto akci pořádají naši
sportovci v pěkném sportovním areálu. Letos byla připravena
známá hudební skupina Dreams, ale natěšení příznivci zábavy
se museli pro nepřízeň počasí brzy rozejít. 

Kulturní život vesnice obohacuje spolek Ochotníků Horních
Kounic, který slaví úspěchy nejen doma. V dubnu letošního roku
představili ochotníci svůj program v chorvatské Končanici a ve
Velkém Zdenci, kde žijí již po několik generací Chorvaté
původem z Čech. Po té, co s nadšením zhlédli vystoupení našich
zpěváků, slíbili přijet na návštěvu do Horních Kounic, zazpívat si
s námi a poznat krásu našeho kraje.
Dominantní událostí je pro některé obyvatele Horních Kounic
rekonstrukce našeho kostela. Kostel sv. Michaela Archanděla byl
založen v polovině 13. století rytířským řádem johanitů, kteří dali
vzniknout i naší obci. Původně byl kostel nejspíše plochostropou
stavbou bez věže, která je dnes dochována v úrovni zdí jeho
západní části. V průběhu století prošel kostel různými stavebními
úpravami. V 15. století byla přistavěna věž. V 2. polovině
18. století se majiteli kounického statku stali hrabata z Daunů,
kteří nechali církevní stavbu projít hned několika úpravami.
V letech 1785 – 1790 byl kostel nově zaklenut a stará věž byla

nahrazena novou. V ní se nachází starobylý zvon o průměru
93 cm, vážící 436 kg s latinským nápisem a letopočtem 1476.
O ostatní zvony přišli farníci v průběhu světovým válek. Nové
zvony byly ulity a posvěceny v roce 1970, hlavním iniciátorem byl
hornokounický farář P. Antonín Němčanský. Velmi cennou
památkou je i velký lidově řezaný kříž, který roku 1856 věnoval
kostelu místní občan Jan Prkna. Kříž zakoupil ze zrušeného
františkánského kláštera ve Znojmě a byl prý už tehdy 317 let
starý, takže pochází z roku 1539.
Během posledních let se farníci snažili kostel v rámci možností
zrekonstruovat. Před pár lety proběhly opravy vnější části
kostela, jako je nová střecha nebo nová fasáda. Dnes se opravy
soustřeďují převážně na vnitřní prostory. Původně měly být
renovovány pouze stropní malby, jejichž poslední renovace
proběhla v 60. letech 20. století. Konečný verdikt místního faráře
P. Jaromíra Gargoše byl však jasný – je nutné opravit nejen
stropní malby, ale i nechat vybudovat nové elektrické vedení,
nové topení a zabezpečení. To ale není levná záležitost.
P. Gargoš se však ujal iniciativy. V průběhu několika měsíců
uspořádal v místním kostele 2 velké sbírky na opravy kostela,
a ačkoliv byli farníci velice štědří, vybraná částka nebyla ani
zdaleka dostačující. Proto musela farnost zažádat o finanční
pomoc sponzory a ministerstvo kultury České republiky. Před
několika dny proběhla brigáda, jejíž náplní byla příprava kostela
na opravy – vyklizení kostela, postavení lešení, oprava oken –
a nakonec i kopání kolem vnějších zdí kvůli izolaci. Zúčastnilo se

opravdu hodně lidí a nebyli to jen věřící, jak by si mohl leckdo
myslet, ale svou pomoc nabídli i ostatní občané. Velký kus práce
také odvedli kouničtí fotbalisté. Protože se vše nestihlo udělat,
koncem července se dobrovolníci opět sejdou před kostelními
dveřmi, aby spojili své síly pro dobrou věc.

Naše obec je malá. Postrádá školu, školku, poštu, kino i lékaře,
ale přesto v ní žijí lidé, kteří svým elánem a organizačními
schopnostmi dokážou vnést do vesnice humor, zpěv a zábavu. 

Za obec Horní Kounice, starosta Petr Karbaš

Svazek obcí sever Znojemska má nového předsedu. Inženýra
Václava Filipce nahradil dosavadní místopředseda Karel Kříž,
který s výborem svazku podpořil některé projekty. Mezi ně patří
bezpečnost na silnicích v obcích prostřednictvím ukazatelů
rychlostí, které svazek zakoupí do každé členské obce. Dále
podpoří kulturní akce v Mikulovicích, kde oslaví 100 let od
založení místní tělovýchovné jednoty a v Ratíškovicích soutěž
o pohár starosty městyse Běhařovice v požárním sportu.
Svazek obcí Sever Znojemska byl úspěšný i v podaných
žádostech na Jihomoravský krajský úřad, kde žádal o podporu
na značení a propagaci páteřní cyklostezky vedoucí přes území
mikroregionu.

Karel Kříž, předseda Svazku obcí Sever Znojemska

Svazek obcí Sever Znojemska 
671 39 Běhařovice č. 43
www.severznojemska.cz
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V neděli 1. 8. 2010 bylo slavnostně otevřeno Muzeum
a informační centrum ve Vedrovicích. Ačkoliv se mnohé části
expozic, vybavení a provoz ještě doplňují a utvářejí, návštěvníci
již mohou expozice a zázemí navštívit. 

Otevírací doba:
Květen - Říjen
Úterý: 07:00 – 15:00 
Středa - Pátek: 10:00 – 18:00
Sobota - Neděle: 14:00 – 18:00

Listopad - Duben
Úterý - Pátek: 10:00 – 18:00
Sobota - Neděle: 14:00 – 17:00

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327
671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
+420 515 294 656, +420 723 605 865
info@muzeumvedrovice.cz
www.muzeumvedrovice.cz

VÝZVA
Sbírka z dob minulých 

Prosíme touto cestou, občany Znojemska i z jiných koutů země,
aby se ohlédly po půdách,  dvorech, stodolách a zapomenutých
koutech svého obydlí. Pokud najdete staré předměty, nástroje
a stroje z doby 19. století a přelomu 20. století, které jsou vám
na obtíž a zasluhovali by si uchování a zveřejnění, předejte je
pro prezentaci do nově otevřeného muzea a vznikajících expozic
tradičního života na venkově. Jedná se především o předměty
ze světnic domů, hospodářského dvora a chléva a potřeby
a nástroje venkovských řemesel – mlynář, kovář, řezbář, truhlář,
kovář, hrnčíř, včelař, krejčí a jiných. 
Naše sbírka není ucelená a uspokojivě početná. Pomozte nám ji
rozšířit! Předměty máme zájem vystavit a uchovávat pro další
generace. Původ předmětů i dárce rádi zveřejníme. 
Děkujeme za pomoc a váš zájem!
Předměty lze předávat přímo v Muzeu ve Vedrovicích (na návsi),
případně kontaktujte pracovnici muzea Hanu Ivanovičovou,
tel: +420 515 294 656, +420 515 337 332,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz

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.



• 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

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:

Dobrý den, 

váš dotaz se vztahuje k technickému řešení výstavby komunikace na úrovni technické dokumentace. Dle našich informací (konzultace s projektantem dopravních
staveb) dokumentace řešící rekonstrukci místní komunikace bez řešení povrchového odtoku (včetně dimenzování množství odtoku vody a následnému
dimenzování potrubí na tuto vodu) je dílo nefunkční a obvykle by nemělo projít přes vyjádření dotčených správců sítí nebo dotčených orgánů státní správy.
V území existuje, jak píšete, nově vybudovaná kanalizace splašková, která není projektována ani vybudována jako smíšená? Pokud tedy existuje pouze splašová
a není vybudována síť pro odtok povrchové vody je to špatně a zřejmě by takový projekt neměl kladně projít územním ani stavebním řízením? Toto by však měl
vědět každý projektant dopravních staveb. Faktem je, že pokud je v rámci projektu zamýšleno povrchovou vodu svést z části povrchovým odtokem a nechat
vsakovat do podpovrchového vsaku (výkod pod lesem), opět toto musí být nadimenzováno a obhájeno projektantem (resp.specialistou). Pokud je však tento vsak
(který je mmj. stavbou) projektován na pozemku cizího vlastníka, měl by tento vlastník o této stavbě vědět a souhlasit s ní. Nakolik je naddimenzována
či poddimenzována kanalizace nebo odtok povrchové vody, nelze z naší strany posoudit? Odvolacím orgánem je příslušný stavební úřad. 
Ve vztahu k budování technických sítí a následnému řešení rekonstrukce komunikací je běžnou praxí vybudování spalškové kanalizace a příprava dokumentace
na rekonstrukci komunikací včetně řešení odvodnění (pokud není kam - nelze zaústit povrchové vody do splaškové kanalizace a dešťová chybí, řeší se současně
dokumentace na kanalizaci dešťovou - dimenzování potrbí musí někdo spočítat dle předpokládaného množství vody, kde se bere v úvahu plocha střech
a zpevněných povrchů, množství srážek, atd.)

Příklad dotazu:
Otázka:

Vážení, 
opět vznáším dotaz, nyní ve věci povinnosti městského úřadu zřídit kanalizaci na povrchovou vodu. V roce 2008 byla na naši ulici Pod Hájkem, Alexovicích -
Ivančice, zbudovaná kanalizace na odpadní vodu. Nyní se chystá projektová dokumentace nové zbudování celé komunikace. Stále v projektové dokumnetaci chybí
projekt na kanalizaci povrchové vody. Pracovníci měsktého úřadu nás odbývají nějakým výkopem pod lesem. Tato uprava je zcela nedostačující, na komunikaci je
svedená veškerá voda ze střech domu, při menším dešti se ulice mění v potok. Je k uvedenému problému nějaký právní předpis??
Děkuji.

"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

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
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Srpen 2010
Koupaliště s kempem, každý týden taneční večery, Vémyslice

25. – 31. srpna 2010
IV. ročník – Malý festival loutky, pořádá mikroregion Moravskokrumlovsko,
program představení na www.moravskokrumlovsko.cz, výstava loutek
v rámci festivalu v Galerii Knížecí dům Moravský Krumlov

28. srpna 2010
Zájezd – POHOŘÍ ÖTSCHER – RAKOUSKO, informace a přihlášky
na Městském kulturním středisku (515 322 330)

28. srpna 2010
Zájezd na Země Živitelka do Českých Budějovic, obec Jamolice

28. srpna 2010 
Volejbalový turnaj, Pavlice

29. srpna 2010
Loučení s prázdninami – areál Základní školy Olbramovice

29. srpna 2010
Loučení s prázdninami, Základní škola Rybníky

31. srpna 2010
Ukončení prázdnin, Vedrovice

září 2010
Svěcení opravených Božích muk, Kadov

září 2010
Vítání občánků, Horní Dubňany

září 2010
Varri cross – soutěž malotraktorů, Rešice

září 2010
Dny Maďarské kuchyně, Cimbálka a ochutnávka vín, hotel Epopej
Moravský Krumlov

4. září 2010
Tradiční hody, Rybníky

4. září 2010
Tradiční rozmarýnové hody

4. - 5. září 2010
Rozmarýnové hody – Moravský Krumlov - Polánka

8. září 2010
„SVĚTLUŠKA“ – celostátní sbírka pro nevidomé, DDM Moravský
Krumlov

12. září 2010
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ:
- prohlídka kaple sv. Floriána – Floriánek nad Moravským Krumlovem

(14 – 16 hodin)
- Varhanní koncert u příležitosti 100 let varhan, vystoupí Pěvecký sbor

Lukáše Havla a hosté, začátek v 16 hodin, kostel sv. Vavřince Rakšice

13. – 17. září 2010
Dny otevřených dveří v DDM Moravský Krumlov

17. – 18. září 2010
50 let vzniku školy, SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov

po 20. září 2010
„KANÁRSKÉ OSTROVY“ – cestopisná přednáška s promítáním,
přednáší - Mgr. Jana Puchegger Chadalíková, začátek: 14 hodin,
Městská knihovna Moravský Krumlov

21. září 2010
Loučení s prázdninami

24. září 2010
NOC NA DOMEČKU, DDM Moravský Krumlov

24. - 25. září 2010
Václavské hody, Rakšice

25. září 2010
Dýňobraní – Mateřská škola a ČSŽ Dobřínsko

25. - 26. září 2010
Tradiční krojované posvícení, hraje dechová kapela SKALÁCI, Skalice

25. - 26. září 2010
Svatováclavské krojované hody, Jezeřany - Maršovice

25. - 27. září 2010
Tradiční Václavské hody, Dolní Dubňany

25. - 27. září 2010
Tradiční krojované Václavské hody, Vémyslice

16. října 2010 
Posvícenská zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Víkend, Pavlice

25. října 2010
Zábavný pořad s Jitkou Asterovou a Hanou Čížkovou „MLÁDÍ
NEPRCHEJ“, začátek v 19 hodin, kinosál Moravský Krumlov,
předprodej vstupenek zajišťuje IC Moravský Krumlov

listopad 2010
Beseda s důchodci, Horní Dubňany

listopad 2010
Drakiáda pro děti – venku, účastní se žáci, Skalice
Poslední leč – pořádá MS Skalice – Míšovice, Skalice
Rozsvícení adventního stromu, Skalice

1. listopadu 2010
Výstava dýní v místním parku, Skalice

4. listopadu 2010
Cestopisná přednáška „PŘES PŮL EVROPY ZA VELBLOUDY“, začátek
v 18 hodin,  galerie Knížecí dům Moravský Krumlov

10. listopadu 2010
Koncert „SPIRITUÁL KVINTET“ – 50 let na scéně, začátek v 19 hodin,
kinosál Mor. Krumlov, předprodej vstupenek IC Moravský Krumlov

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

Kulturní akce v regionu


