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ÚVOD, ZÁKLůDNÍ ÚDůJE 

Vznik spolku 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s. je neziskovou organizací 
místního partnerství hájící místní soukromé a veUejné socioekonomické zájmy. Je tvoUena 
zástupci soukromé podnikatelské sféry, neziskových organizací, skupin dobrovolník], 
občan], subjekt] veUejné správy, obcí, svazku obcí za účelem rozvoje venkova vedoucího  
ke zvýšení konkurenceschopnosti území a snížení rozdíl] mezi jednotlivými regiony. Jádrem 
činnosti je podpora a aktivní spolupodílení se na koordinovaném a smysluplném rozvoji 
území místní akční skupiny Živé pomezí.  

Zapsaný spolek MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko byl registrován Ministerstvem 
vnitra České republiky dne 2Ř. 6. 2006 pod č. j. VS/1-1/64567/06-R nejdUíve jako občanské 
sdružení. Sdružení bylo založeno na základE dílčích i společných setkání zástupc] fyzických 
osob, aktivních podnikatel], organizací a 4 mikroregion] za účelem společného postupu pUi 
rozvoji území. Ustavující Valná hromada probEhla dne 31. srpna 2006 v Rybníkách, kde byla 
zahájena aktivní činnost místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.  
V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo v r. 2015 k transformaci místní akční 
skupiny Živé pomezí z občanského sdružení na zapsaný spolek. K 30. 4. 2015 byla zmEna 
formy automaticky zaznamenána ve Spolkovém rejstUíku. Transformace obnášela zmEnu 
názvu, aktualizaci zakládací listiny, úpravu stanov. V pr]bEhu roku 2015 byly nutné zmEny 
schváleny Valnou hromadou. Orgány spolku - nejvyšším orgánem MAS Živé pomezí je 
Valná hromada, rozhodovacím orgánem je Výkonná rada, kterou zastupuje pUedseda zvolený 
z jejich člen]. PUedseda je v současné dobE statutárním orgánem. Kontrolním orgánem je 
Revizní komise. Dne 01. 12. 2015 obdržela Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - 
Jevišovicko, z .s. z Ministerstva zemEdElství ČR osvEdčení o splnEní standard] MAS na 
období 2014 – 2020 (standardizace je jednou z podmínek pro umožnEní čerpání evropských 
dotačních prostUedk] na území p]sobnosti MAS v rámci komunitnE vedeného místního 
rozvoje). V pr]bEhu roku 2016 již k dalším zmEnám nedošlo.  

Spolek Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko je otevUeným 
partnerstvím zamEUeným na realizaci integrované rozvojové strategie podporující rozvoj 
vymezeného území západního Znojemska metodou LEADER, pracuje s respektem ke 
specifickým rys]m daného území, v souladu s evropsky ovEUenými metodami a postupy, za 
respektování trvale udržitelného rozvoje venkovského prostoru.  

 

Logo spolku 

Logo spolku vzniklo redesignem p]vodního logotypu a symbolizuje 
významné vodní toky v území, které regionu vtiskly ojedinElý 
charakter a p]vab.   

Aktuální podoba logotypu je používána jako označení spolku a je zpracována rovnEž 
v podobE černobílé a inverzní. Použití loga jinými subjekty podléhá souhlasu spolku a 
schválení výsledného použití pUed zveUejnEním.  
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Živnostenská oprávnEní 
K zajištEní své činnosti a služeb je spolek zaregistrován u Živnostenského úUadu pUi MEst-
ském úUadu Moravský Krumlov pro volnou živnost, a to od 19. 5. 2008. 

PUedmEtem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

Kontaktní údaje 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. 
Okružní 3ř4  
672 01 Moravský Krumlov 
IČ: 270 37 215 
BEžný účet: 2974790329/0800 vedený u ČS 
BEžný účet: 13ř1ř143řř/0Ř00 vedený u ČS 
e-mail: office@zivepomezi.cz 
tel: +420 515 230 240, +420 724 702 722 
office@zivepomezi.cz, www.zivepomezi.cz 
 
 
Personální obsazení kanceláUe: 
Manažer MAS a manažer SCLLD 
10/2017 - doposud 
Ing. Petr Krška 
Kontakt: +420 515 230 240, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz  
 
Od 1. 1. 2018  
Projektový manažer 
1/2018 - doposud 
Ing. Lenka Tezáčová 
Kontakt: 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz  
 
Administrativní pracovník MAS 
09/2017 - doposud 
Dominik Pot]ček 
Kontakt: +420 515 230 240 
 
Propagace, animace strategie 
Martin Vyžrálek 
10/2017 - doposud 
Kontakt: +420  724 953 624, propagace@zivepomezi.cz 
 
Účetní 
Helena Pot]čková 
Kontakt: +420  603 859 489, ucetni@zivepomezi.cz 
 

mailto:office@zivepomezi.cz
http://www.zivepomezi.cz/
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ZůMDTENÍ ČINNOSTI 
Poslání spolku 

Posláním spolku je vytváUet podmínky pro ekonomickou stabilitu regionu, vytváUet kvalitní 
podmínky pro plnohodnotný život v území, podmínky pro udržení života na venkovE, pUi 
uchování historického a kulturního dEdictví, pUi rozvoji odkazu pUedk], ochranE životního 
prostUedí a udržitelného rozvoje území. Spolek je otevUen všem, kteUí se plnE s posláním 
místní akční skupiny ztotožOují. PatUí sem sdružení zástupc] spolk], podnikatelských 
subjekt], škol, odborných institucí, veUejné správy, aktivních občan] a zástupc] neziskového 
sektoru. Jde o partnerství a vzájemnou spolupráci všech aktér] ve spravovaném území.  

 

Cíle spolku 

Cílem spolku je vytvoUení integrované strategie komunitnE vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) na podporu všestranného rozvoje vnitUního potenciálu území místní akční skupiny 
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Integrovaná strategie CLLD byla již zpracovávána 
na programové období 2007 – 2013. Nyní je nové znEní strategie CLLD pro programové 
období 2014 – 2020 ve fázi hodnocení Uídících a kontrolních orgán] České republiky.  

Na základE výsledk] SWOT analýzy a s pUihlédnutím ke specifik]m území MAS zjištEným v 
rámci tvorby analýzy území, byla navržena základní strategická linie daná dokumentem, byly 
definovány základní strategické cíle, jejichž uskutečnEní by mElo pUispEt k naplnEní poslání a 
vize místní akční skupiny Živé pomezí.  

- Rozvoj ekonomiky 

- Obce a infrastruktura 

- Rozvoj cestovního ruchu 

- Regionální identita 

- Impulsy pro občany a zdravou společnost 

- Krajina a životní prostUedí 

- Impulsy pro partnerství a územní soudržnost.  

 



6 

 

ČLENOVÉ ů ORGÁNY SPOLKU MůS ŽIVÉ POMEZÍ K 31. 12. 2019 

Členská základna k 31. 12. 2019 

 

VeUejný sektor  

Mikroregiony, obce DSO Jevišovicka  
Moravskokrumlovsko 
Svazek obcí pUi formanské cestE 
Svazek obcí Sever Znojemska   
Plenkovice 
Výrovice 

  
Školy, organizace Základní umElecká škola a DDM Moravský Krumlov  

ZŠ a MŠ Jevišovice 
ZŠ Vedrovice 

 
 
Soukromý sektor  

Fyzické osoby Mgr. Anna Gigimovová 
ZdeOka BUezinová 
Jana Mašová 
Ing. Petr Š[astný 
    

Právnické osoby Agro Jevišovice, a.s. 
   HOL-AGRO, spol. s.r.o. 
      
        
OSVČ    Stanislav Chvátal 
   JiUí Klouda 
   Ing. JiUí NEmec 
   Jaroslav Tichý 
   Mgr. Jan Rozek 
   JiUí Hrdina 
    
 
NNO   AC Moravský Krumlov, z.s.   

Orel jednota Pavlice 
   SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC 
   ALMA, z. s. 
   Kulturní spolek Husákovy dEti 

Kolpingova rodina 
Spolek pUátel tradic a vína Vedrovice 
Orel jednota Vémyslice 
   

Novými členy se staly Spolek pUátel tradic a vína p]sobící ve Vedrovicích a Orel jednota 
Vémyslice. 
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Obsazení orgán] MůS a organizační struktura k 31. 12. 2019  

Výkonná rada 
člen:     zastupuje: 
Moravskokrumlovsko   Richard Janderka – pUedseda 
Obec Výrovice    Pavel Vlček 
JiUí Hrdina 
Stanislav Chvátal 
Občanské sdružení ALMA   Marek Pečer 
Kolpingova rodina                             Drahomíra Nečasová 
 

VýbErová komise 

člen:     zastupuje: 
Obec Plenkovice   Ing. Alois Vybíral 
Svazek obcí pUi Formanské cestE Bc. Šárka Ježková – pUedseda 
Ing. JiUí NEmec 
Jaroslav Tichý 
ZdeOka BUezinová 
Mgr. Anna Gigimovová 

 

Revizní komise 

člen:     zastupuje: 
Svazek obcí Sever Znojemska Karel KUíž 
Mgr. Jan Rozek    
Jana Mašová    
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Organizační struktura k 31. 12. 2019  
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ČLENSTVÍ V ORGůNIZůCÍCH, PůRTNETI  

Členství 

Národní sí[ místních akčních skupin ČR 

 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je členem od počátku 
vzniku Národní sítE, tj. od roku 200ř.  

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje 

Krajská sí[ je organizací založenou roku 200ř. Od svého 
vzniku funguje jako podp]rné sdružení, které hájí společné 
zájmy MAS a propaguje se společnE na r]zných akcích na 
krajské či národní úrovni. Krajské sdružení je nositelem 
vzdElávacích a jiných společných projekt].  Od roku 2010 
do 2011 realizuje vzdElávací projekt Tradice a inovace ve 
venkovském cestovním ruchu na jižní MoravE 

prostUednictvím místních akčních skupin v Jihomoravském kraji. Od roku 2016  KS MAS 
realizuje iniciativu zamEUenou na výsadby ovocných strom] v krajinE. 

 

Celostátní sí[ pro venkov Jihomoravského kraje 

Byla zUízena Ministerstvem zemEdElství jako komunikační 
platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Činnost Uídí 
a koordinuje Tídící orgán PRV pUi Mze ČR. Sí[ je rozdElena do 
krajských a okresních sítí, které sdružují subjekty p]sobící ve 

venkovském prostoru. Činnost Krajských a regionálních sítí koordinují Agentury pro 
zemEdElství a venkov. Cílem sítE je zabezpečit setkávání aktér], kteUí se aktivnE podílejí na 
rozvoji venkova, zpracování informací o vývoji venkovských oblastí, sbEr dat o nejlepší praxi 
s cílem identifikovat, šíUit a upevOovat nejefektivnEjší nástroje rozvoje venkova a zemEdElství.  

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je partnerem SítE. VýmEna zkušeností a setkávání 
probíhá zejména na úrovni setkávání člen] Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského 
kraje.  

Partnerství 

Obec Vedrovice – partnerská smlouva ve vazbE na podporu 
spolupráce v rámci provozu informačního centra pUi Muzeu 

Vedrovice a vzájemné podpora propagace partner]. 
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JEDNÁNÍ ORGÁN¥ MůS ŽIVÉ POMEZÍ  

Valná hromada 

Valná hromada se v roce 2019 uskutečnila: 1x 

Z obsahu jednání: 

Valná hromada – konaná dne 25. 2. 2019 

VH schválila znEní Výroční zprávy za rok 2017. Paní účetní informovala ohlednE financí za 
rok 2017. Valnou hromadou byli schválené členské pUíspEvky pro rok 201ř ve stejné výši 
jako v uplynulém roce 201Ř. VH zmEnila obsazení výkonné rady a revizní komise, p. 
Stanislav Chvátal zaujal místo ve výkonné radE a p. Mgr. Jan Rozek v revizní komisi. Ing. 
Petr Krška informoval členy o postupu administrace 1. výzvy PRV a pUedložil seznam 
aktuálního stavu administrace projekt]. Dále informoval o pr]bEhu projekt] z výzvy OPZ a 
sdElil plán výzev pro rok 201ř. VH schválila zmEnu programového rámce IROP dle 
pUedloženého znEní a zmEny finančního plánu. Ing. Lenka Tezáčová informovala o nových 
produktech a aktivitách v regionální značce Znojemsko. Manažer informoval o nové dotační 
oblasti MALÝ LEADER. Pan Janderka navrhl sdílení automobilu MAS s mikroregionem a 
účetní MAS dostala za úkol pUipravit smlouvu o sdílení automobilu.  

Výkonná rada 

Výkonná rada se v roce 2019 uskutečnila: 7x 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 22. 01. 2019 

Ing. Petr Krška informoval VR o postupu administrace vyhlášených výzev. VR schválila 
harmonogram výzev IROP a plnEní strategie v období 1.7. - 31. 12.201Ř. Výkonná rada vzala 
na vEdomí zmEny ve smErnici pro práci s osobními údaji. KanceláU MAS upozornila, že 
výzvu IROP – Bezpečnost dopravy lze vyhlásit, až po zmEnE strategie, ale nelze pUesnE určit 
časové vyhlášení výzvy.  Dále bylo kanceláUi doporučeno na snížení intervalu za vybudovaný 
nový úsek cyklostezky s ohledem na vysoké náklady na výstavbu. VR navrhla termín konání 
VH na 25. 2.201ř, pUedevším kv]li zvolení orgán] MAS, schválení členských pUíspEvk] pro 
rok 201ř a seznámení člen] s posunem administrace projekt]. Manažer MAS pUednesl výčet 
výzev, které plánuje MAS vyhlásit v roce 201ř, o plánovaném 3. kole semináU] Klimagreen a 
plánované certifikační komisi 21. 2.201ř, kv]li značce Znojemsko regionální produkt. VR 
schválila Interní postupy IROP v pUedloženém znEní, Ing. Lenku Tezáčovou jako zástupce 
MAS v Tídícím výboru MAP II ORP Moravský Krumlov, Ing. Petra Kršku jako zástupce 
MAS v Tídícím výboru MAP II ORP Znojmo. Dále byla výkonnou radou schválena výzva č. 
2 IROP – VzdElávání v pUedloženém znEní a kritéria vEcného hodnocení, formálních 
náležitostí a pUijatelnosti výzvy IROP – VzdElávání.  
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Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 25. 02. 2019 

VR zvolila pana Richarda Janderku za svého pUedsedu. 

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 25. 04. 2019 

VR schválila znEní preferenčních kritérií pro Fiche 5 a 7 pro 2. výzvu PRV. KanceláU MAS 
navrhla a VR schválila alokace pro jednotlivé Fiche, F1 – 1 900 000 Kč, F2 – 2 000 000 Kč, 
F3 – 1 290 000 Kč, F5 – 5 700 000 Kč, F6 – 3 000 000 Kč, F7 – 750 000 Kč. VR schválila 
znEní 2. výzvy PRV. MAS pUedstavila VR článek 20 programového rámce PRV, na který 
doposud nemohla vyhlašovat fiche. Podpora by mEla být zamEUena na MŠ a ZŠ, vybrané 
kulturní památky, kulturní a spolková zaUízení včetnE knihoven. VR vzala na vEdomí 
informace k zajištEní provozu kanceláUe MAS a informace k Malému LEADERU a povEUila 
kanceláU MAS pUípravou programu. 

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 16. 07. 2019 

Ing. Petr Krška seznámil pUítomné s pr]bEhem 2. výzvy PRV. Zaregistrováno bylo 1ř 
projekt]. V F1 bylo zaregistrováno 10 projekt], 4 projekty v F2 a 5 projekt] v F6. VR byl 
pUedložen seznam vybraných projekt] s výší bodového hodnocení a požadovanou výši 
podpory. V F1 projekty dosáhly min. požadovaného počtu bod], byla však pUekročena 
alokace. VR byla seznámena se sestaveným poUadím projekt] v pUípadE rovnosti bod]. VR 
schválila 7 projekt] v F1 celkové podpoUe 1 867 950 Kč, 3 projekty F2 v celkové podpoUe 
720 000 Kč a 5 projekt] F6 celkové podpoUe 1 417 581 Kč. Pan JiUí Hrdina se zdržel 
hlasování v souvislosti se stUetem zájm] pUi schvalování projekt] v F6. VR schválila pUijetí 
Jednoty Orel Vémyslice zastoupené Janem Holým za člena MAS, do veUejného sektoru. 

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 1ř. 0Ř. 2019 

Manažer seznámil VR s pr]bEhem programu výzvy Malý LEADER, bylo zaregistrováno 11 
projekt]. VR provedla bodové hodnocení projekt] a byl sestaven sestupný seznam projekt]. 
Výkonná rada schválila projekty v poUadí 1.-10. k podpoUe v plné výši. Člen]m VR byla 
pUedložena zpráva o plnEní strategie za období 1. 1.201ř – 30. 6.201ř. VR tuto zprávu 
schválila.   
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Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 2ř. 0Ř. 2019 

Manažer seznámil pUítomné s Etickým kodexem a poučil členy VR ohlednE stUetu zájm]. 
Dále pak popsal pr]bEh 2. výzvy IROP – vzdElávání. Celkem byly zaregistrovány 3 projekty, 
které splnily podmínky vEcného hodnocení. VR byl pUedložen zápis výbErové komise 
s výsledným hodnocením projektu. VR schválila výbEr 2 projekt] ve 2. výzvE IROP – 
vzdElávání v celkové alokaci 3 500 000 Kč dle pUedloženého seznamu. 

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 2Ř. 11. 2019 

VR schválila výzvu č. 1 IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava v pUedloženém znEní 
s pUíjmem žádostí od ř. 12.201ř – 28. 2 2020 23:59 s lokací výzvy 15 534 730 Kč. Manažer 
popsal pr]bEh 1. výzvy OPZ – Sociální a komunitní služby, do které byl pUedložen 1 projekt, 
který splnil podmínky FN a P, nesplnil však podmínky vEcného hodnocení a nebyl výbErovou 
komisí doporučen. Ing. Lenka Tezáčová popsala pr]bEh 3. výzvy OPZ – Prorodinná opatUení, 
do které byl pUedložen 1 projekt, který splnil všechny podmínky a byl doložen zápisem 
z jednání výbErové komise. VR tento projekt schválila. Spolek pUátel tradic a vína Vedrovice 
zastoupený Mgr. Ivetou Novotnou byl pUijat za člena MAS, do soukromého neziskového 
sektoru, po schválení VR. V listopadu byla MAS schválena Uídícím orgánem Evaluační 
zpráva s navrženými opatUení reflektující aktuální potUeby území a zájem žadatel] o 
jednotlivá opatUení. VR schválila navržená opatUení a povEUila MAS k jejich plnEní. Výkonné 
radE byly sdEleny nutné body k jednání na VH. VR vzala na vEdomí body k jednání a navrhla 
termín konání VH na 7. 1.2020.  Manažer informoval členy VR o situaci v projektu ,,Cesta 
Vedrovice,, z 1. výzvy 1/201Ř PRV. Dále pak informoval o administraci projekt] již 
vyhlášených výzev PRV, OPZ, IROP a Malý LEADER. Na závEr informoval VR o fungování 
a složení kanceláUe, financování a navýšení pracovního úvazku pro Ing. Lenku Tezáčovou a 
to až do výše úvazku 1,0. VR vzala na vEdomí provozní informace k fungování kanceláUe 
MAS.   
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REůLIZůCE STRůTEGIE KOMUNITND VEDENÉHO MÍSTNÍHO 
ROZVOJE 
 

PRV – Vyhlášená 2. výzva na celkovou alokaci 14 640 000 Kč. Celkem bylo na MAS podáno 
1ř žádostí, doposud nejvEtší zájem ze strany žadatel]. Schváleno ze strany MAS bylo 15 
projekt]. Pokračovala administrace 1. výzvy PRV, ke konci roku bylo proplaceno 5 projekt] 
žadatel]m. Ostatní projekty v realizaci a postupnE byly pUedkládány žádosti o platbu. Oproti 
1. výzvE byl tentokrát nejvEtší zájem o Fichi č. 1 Podpora zemEdElských podnik]. Z d]vodu 
vyčerpání alokace pro celé období na tuto fichi MAS bohužel nemohla podpoUit všechny 
pUedložené projekty. Výkonná rada rozhodla o pUesunu části alokace na toto opatUení 
v souvislosti s úpravou strategie, aby bylo možné v roce 2021 ještE vyhlásit opatUení pro 
zemEdElské podnikatele. 

 

IROP - dokončena administrace žádostí 2. výzvy VzdElávání na MAS. ÚspEšnE provedeno 
závErečné ovEUení zp]sobilosti u 3 podaných projekt] a vydán právní akt. Výzva svým 
zamEUením naplOuje strategický cíl Impulsy pro občany a zdravou společnost - opatUení Pro 
mladou generaci. PozdEji došlo k odstoupení žadatele MEstys Blížkovice z d]vodu 
duplicitního projektu na vzdElávání – obci byla po dvou letech nečekanE schválena dotace ve 
velkém IROP, tento projekt byl částečnE totožný s projektem pUedloženým na MAS. 

V prosinci 201ř byla vyhlášena výzva na opatUení Bezpečnost a udržitelná doprava v celkové 
alokaci 15 534 730 Kč. Jedná se o nejvEtší výzvu, kterou MAS vyhlásila. Celkem bylo 
pUedloženo ř projekt]. Zaregistrované projekty pUevýšily prostUedky výzvy. 

 

OPZ - U 1. výzvy Sociální služby dokončeno vEcné hodnocení. Podaný projekt nesplnil 
podmínky vEcného hodnocení. Do 2. výzvy Prorodinná opatUení nebyl pUedložen žádný 
projekt. U 3. výzvy Prorodinná opatUení dokončen výbEr projekt] na MAS - podaný projekt 
schválen k financování na MAS. 
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PUíklady projekt] 1. a 2. výzvy PRV, které byly již proplaceny: 

PALÁNOVI s.r.o. - Obnova technologie dojírny 

Dotace: 247 000 Kč 

 
Cíl / výsledek: Nové dojení má deset dojících souprav 
s čerpáním mléka pUímo do chladícího tanku. Součástí 
dojení je automatický proplach, který udržuje dojení v 
čistotE.  VývEva dojení je Uízena frekvenčním mEničem 
tím dochází k úspoUe el. energie. Projektem došlo k 
zefektivnEní dojení úspoUe času, zvýšení hygieny 
dojení. Do budoucna je možné navýšit počet koz. 
 

 

 

 

JITÍ HRDINA - Modernizace truhl. dílny - zpracování 
odpadu 

Dotace: 751 348 Kč 

 
Cíl / výsledek: Díky nové, vysoce kvalitní technologii se 
snižuje spotUeba energie, zvyšuje se komfort obsluhy stroje 
a zároveO se zvýší výkon - cca 300 - 500 kg briket za 
hodinu. Brikety jsou lisovány tlakem, bez jakéhokoliv 
pUidaného pojiva, takže jsou šetrné k životnímu prostUedí, 
stejnE jako provoz stroje. Na tuto technologii navazuje 
balicí linka, která je rovnEž součástí projektu, což pUináší 
úsporu lidské práce, skladovacích prostor, brikety se 
nebudou drobit a nebudou podléhat vlhku. 
 

 

Obec Vedrovice - Úprava místní komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa 

Dotace: 1 466 593 Kč 

 
Cíl / výsledek: Projekt Ueší úpravu účelové 
komunikace. Komunikace slouží k obsluze pily a 
zemEdElské p]dy. Celková délka komunikace - 551,12 
metr]. Byl obnoven pr]leh k zasakování. Bylo 
vysázeno 56 ks nízkokmenných ovocných strom]. 
Bylo vybudováno 5 ks sjezd] k pozemk]m, 1 ks sjezd 
k nemovitosti. Byl rekonstruován jeden propustek a 
vybudováno jedno napojení s propustkem na sousední 
účelovou komunikaci. 
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DůLŠÍ AKTIVITY MAS 

Realizace semináU], konzultační činnost 
K vyhlašovaným výzvám MAS uspoUádala 
v roce 2019 semináUe pro žadatele. Kde 
pracovníci pUedstavili základní podmínky 
výzev, informace k práci s portálem farmáUe a 
systétem MS 2014+, náležitosti žádostí o 
dotaci, podmínky výbErových Uízení. Po celou 
dobu administrace projekt] je kanceláU 
k dispozici pro žadatele a pUíjemce v pUípadE 
potUeby – doplOování žádosti na základE 
výzvy Uídícího orgánu, zmEnová hlášení 
k projekt]m. 

 

 

 

Spolupráce, pUedávání dobré praxe 

• V roce 201ř jsme se starosty mikroregionu Moravskokrumlovsko navštívili vítEzné 
obce soutEže Vesnice roku. Cílem akce bylo motivovat obce k účasti v této soutEži a 
nasbírat inspiraci u úspEšných obcí. 

• S ostatními koordinátory regionálních značek ČR a zástupci Asociace regionálních 
značek jsme absolvovali exkurzi zamEUenou na podporu regionálního značení 
v Jeseníkách. 

• PravidelnE se setkáváme s ostatními MAS z Jihomoravského kraje za účelem 
pUedávání dobré praxe. 
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Milion strom] / Klimagreen 

 

 

Plenkovice 

Dne 16. 03.201ř probEhla komunitní výsadba 
zelenE v rámci projektu ATCZ142 – Klimatická 
zeleO, v obci Plenkovice na Znojemsku. Vlastní 
výsadba probEhla ve spolupráci obce s místními 
hasiči v sobotu dopoledne. Občané Plenkovic si 
vysázeli novou ovocnou alej kolem rybníka. 
Celkem bylo vysázeno 46 ovocných strom], 
pUevážnE hrušní. 

 

 

Vedrovice 

Dne 23. 03.201ř probEhla komunitní výsadba 
zelenE v rámci projektu ATCZ142 – 
Klimatická zeleO, v obci Vedrovice na 
Znojemsku. Obec za pomoci asi padesátky 
dobrovolník] vysázela 115 strom] v 5 alejích. 
Z místních spolk] pUiložili ruku k dílu 
myslivci, holubáUi, hasiči, fotbalisti a rybáUi. 
Jednu alej, která vede k sousední obci, si 
dokonce pUišli zasadit dobrovolníci ze 
sousedních Kubšic. 
 

 

 

Vémyslice 

Dne 30. 03.201ř probEhla komunitní výsadba 
zelenE v rámci projektu ATCZ142 – 
Klimatická zeleO, v obci Vémyslice na 
Znojemsku. Celkem bylo vysázeno 157ks 
strom], z toho 46ks hrušní, 42ks jabloní, 4Řks 
moruší bílých a 21ks oUešák]. 
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Regionální značka 

Dne 21. 02. 2019 se uskutečnilo zasedání certifikační komise značky 
ZNOJEMSKO regionální produkt®. PUedloženo bylo 5 žádostí s pUíslušnými 
dokumenty a vzorky výrobk]. Na základE splnEní všech daných pUedpoklad] a 
rozhodnutí certifikační komise byly vybrány výrobky tEchto žadatel] sídlících na území 
Znojemska: Bouda 1ŘŘ3 (Džemy, sirupy a sterilovaná zelenina), Roman TesaU (Pivo Tesák), 
Sýrárna JezeUany - Maršovice (kozí a kravské sýry), Šefferová Radomíra (Dobelické máslové 
trubičky) a Šeffer Jan (med). 

  

 

Čtvrtletník 

Od roku 2019 kanceláU MAS také pravidelnE pUispívá do 
čtvrtletníku Asociace regionálních značek. Čtvrtletník je 
rozdElen dle ročních období a podle toho nese také sv]j název 
(Jaro v regionu, Léto v regionu, Podzim v regionu, Zima 
v regionu). Ve čtvrtletníku MAS propaguje znojemský 
region, upozorOuje na zajímavé akce a v neposlední UadE 
propaguje držitele regionální značky a jejich produkty. 

 

Exkurze "Podpora regionálních produkt] – Jeseníky 2019" 

6. – 7. 5. se zástupci kanceláUe MAS účastnili Exkurze, 
kterou poUádala Asociace regionálních značek. Akce se 

konala díky Celostátní síti pro venkov. Cílem exkurze bylo pUedávání dobré praxe a 
prohloubení spolupráce mezi koordinátory regionálních značek. V rámci akce probEhla 
návštEva u 4 držitel] značky Jeseníky regionální produkt (Mlýn PRO-BIO, Staré MEsto, 
Pivovar HOLBA, Hanušovice, Levandulový statek, BezdEkov u Úsova a VIA DELICIA, 
ZábUeh). V rámci akce probEhl také workshop na téma „Jak prezentovat sv]j lokální produkt 
online“. 
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Malý LEůDER 
Mimo opatUení financovaná z fond] EU byl realizován ,,mini program MAS,, Malý LEADER 
podporující komunitní život a tradiční venkovské události. ProstUednictvím malých projekt] 
bylo realizováno na 11 akcí sportovního, kulturního, vzdElávacího zamEUení. Aktivita MAS za 
podpory Jihomoravského kraje podporuje budování partnerství v území a udržuje tradiční 
aktivity ve venkovských oblastech. 

 

Krumlovský bEh 

Krumlovský bEh je tradiční podzimní sportovní událost V Mor. KrumlovE již 2ř let, který  
poUádá atletický klub AC Moravský Krumlov, z.s. 1ř. 10.201ř se v areálu Orlovny Rakšice 
sešlo 360 startujících ze všech kategorií. Bylo to setkání sportovc], fandících divák] z Uad 
rodič], ale i mimosportovních divák]. 
 

PUedvánoční setkání spoluobčan] s Chrámovým sborem 
Dolní DubOany a Dechovou hudbou DubOanka – 
rozsvícení vánočního stromku. 
Tradiční pUedvánoční setkání spoluobčan], jejich pUátel a 
pUedávání tradic mladým. PUi této akci se každoročnE 
rozsvítil vánoční strom, dEtem byly rozdány adventní 
kalendáUe a v místnostech OÚ byla pUipravena malá 
výstavka betlém] a starých vánočních ozdob. 
Významem malé vánoční výstavky je ukázka, jaké 
ozdoby tehdy zdobily vánoční stromečky 
v domácnostech. 

 
PUenosný aktivní reproduktor 

Požadovaný reproduktor i s mikrofonem poslouží na všechny kulturní a sportovní akce 
poUádané v MEstysi Vémyslice, jak na pUenos mluveného slova, tak na pUenos písní a muziky.  
 

Expedice za sousedy 7. ročník 

Akce se konala 24. 8.2019 v obci Kubšice a okolních obcí, zúčastnilo se 2ř0 cyklist] nebo 
pEších turist]. Účastníci se seznámili se zajímavými místy v jednotlivých obcích, mEli 
možnost ochutnat místní vína a jiné regionální produkty. V cíli akce čekal na cyklisty kulturní 
program a vyhodnocení akce. V rámci projektu probíhala výstava Obnova kroje na 
Moravskokrumlovsku, na níž si zájemci mohli prohlédnout p]vodní i obnovené kroje regionu. 
 

Dovybavení sportovního areálu Orla jednoty Pavlice pUenosnými skládacími sety 3ks. 
DoplnEní stávajících set] dalšími by mElo výraznE pomoci k dalšímu rozvoji spolku, výraznE 
dopom]že ke zkvalitnEní a atraktivitE r]zných sportovních či kulturních akcí konaných 
v areálu. 
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Nákup pivních set] pro akce poUádané TJ Pavlice 

Vybavení bude využíváno na akcích poUádaných TJ Pavlice, To je DEtský den, turnaj v malé 
kopané, nohejbalový turnaj, venkovní zábavy a fotbalová utkání. Cílem je poskytnout 
návštEvník]m na akcích vEtší komfort. 
 

Oslava 100 let TJ Sokol Blížkovice 

Dne 20. 7. 2019 oslavila tElovýchovná jednota TJ 
Sokol Blížkovice výročí 100 let od svého založení. 
PUi této pUíležitosti byl uspoUádán na fotbalovém 
hUišti Turnaj v chodícím fotbale a v prostorách ZŠ 
Blížkovice výstava mapující uplynulých 100 let 
naší bohaté historie. 21. 9. 2019 se konal 
volejbalový turnaj smíšených družstev a 16. 
11.2019 se uskutečnil již tradiční halový turnaj 
v Hostimi. V sobotu 30. 11.2019 se v tElocvičnE 
ZŠ Blížkovice odehrával turnaj ve stolním tenise. 
Každý účastník obdržel pamEtní medaili a tUi 
nejlepší poháry. 
 

Pohádkové Vánoce 2019 
Dne 30. 11.201ř probEhl 14. ročník Pohádkových Vánoc. Celodenního programu se účastnili 
místní i okolní základní, mateUské i obE stUední školy se svým dnem otevUených dveUí, taktéž i 
ZUŠ a D]m dEtí a mládeže. Žáci a studenti se aktivnE zapojili do programu a účastnili se 
jarmarku se svými výrobky. Celý den se konala r]zná hudební i divadelní vystoupení. Celá 
akce byla ukončena slavnostním rozsvícením vánočního stromu a závErečným ohOostrojem.  
 

Rozloučení s prázdninami 
V odpoledních hodinách probíhaly aktivity 
vEnované menším dEtem, kde byli seznámeni 
s pravidly národní házené. NávštEvníci zde mEli 
možnost ochutnat kromE pokrm] z regionálních 
potravin také víno od místních vinaU] a pálenku 
z vémyslického ovoce. Večer se konala taneční 
zábava se skupinou Rockstring.  

Letní kino Výrovice 
ProbEhlo promítání čtyU českých film]. Akce byla spolupoUádána s SDH Výrovice. Promítání 
se uskutečnilo ve venkovních prostorách na ploše u hospody. 

Angličtina pro každého (kurzy pro dEti, rodiče a seniory v obci Vedrovice) 
Jedná se o volnočasovou aktivitu kroužek anglického jazyka, cílovou skupinu tvoUí jak dEti 
tak dospElí i senioUi. Kroužky jsou rozdEleny podle úrovnE jednotlivých účastník] a jednotlivé 
lekce budou probíhat podle zájm] občan] v budovE školy. Cílem je vytvoUit komunitní školu, 
kde se budou mít možnost potkávat lidé.  
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ůnimace škol 

Za MAS Živé pomezí poskytuje potUebnou 
pomoc základním a mateUským školám Ing. 
Petr Krška. Školy využívají metodickou 
podporu pUedevším pro práci v systému 
MS2014 + a IS ESF. Domlouvají si metodickou 
podporu, kdy pracovník pUijede pUímo do školy 
a také nEkteré problémy Ueší telefonicky pUi 
práci s monitorovacími systémy. 

V roce 2019 školy podávaly zprávy o realizaci 
a žádosti o platbu do 2. vlny šablon. Díky spolupráci školy realizovaly projekty, které zvyšují 
kvalitu vzdElávání, posilují personální kapacity škol a zvyšují kompetence pedagogických a 
vedoucích pracovník] školy. 

 
Realizace Strategie komunitnE vedeného místního rozvoje MůS Živé pomezí 
Krumlovsko-Jevišovicko 

Projekt, který odstartoval 1. 1. 2019 a jeho podstatou je realizace činností MAS vedoucí k 
naplOování Strategie komunitnE vedeného místního rozvoje. Z projektu jsou financovány 
veškeré provozní náklady kanceláUe. V roce 2019 pokračoval plný provoz kanceláUe, MAS 
vyhlašovala výzvy ze všech 3 dotačních program]. Výdaje projektu byly proplaceny v 5 
pr]bEžných platbách a celkové náklady projektu za 1. etapu - tj. rok 2029 činily 1 502 536 
Kč. MAS se podílí na spolufinancování projektu ve výši 5 %, což pUedstavuje pro rok 2019 
pUibližnE 75 127 Kč. 

 

 

 

 

 

Propagace území MůS 

KanceláU propaguje území MAS a regionální 
producenty pUi nejr]znEjších pUíležitostech – 
napU. na p]dE Jihomoravského kraje, pUi 
setkání MAS a pracovník] Krajského úUadu. 

 

 


















