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Úvodní slovo
Vážení,  rok  2014  dospěl  již  do  2.poloviny  svého  běhu.  Je  neuvěřitelné,  jak  první  polovina  roku  uběhla.  ...to  asi
proto,  že  tomuto  vládne  (pádící)  Kůň.    V  tomto  roce  se  činnost  místní  akční  skupiny  ocitá  na  jakémsi  pomezí
končícího  plánovacího  období  a  období  nového;  ve  spolupráci  se  žadateli  se  dokončují  projekty  podpořené
Strategickým  plánem  Leader  20072013  a  připravujeme  novou  strategii  na  programové  období  20142020.
Připravujeme  se  rovněž  na  tzv. Standardizaci MAS,  která mí  nastavit  základní  jednotné  transparentní  fungování
MAS  v  České  republice.    Rovněž  realizujeme  poslední  projekty  podpořené  v  programovém  období  20072013.
Blížící  se  rok  2015  bude  ve  znamení  příprav  a  dokončování  strategie,  ale  také  očekávání  na  první  výzvy  k
předkládání projektů.. Rok 2015 a zřejmě i 2016 bude pro MAS velmi kritický z hlediska financování a také zajištění
předchozích  závazků  z  projektů  minulých  let.    Pevně  doufám,  že  se  nám  podaří  “přežít”  plánovací  mezidobí  a
připravit se na další čerpání finančních prostředků do regionu a podporu dobrých projektů. Jedinou jistotou je fakt,
že program Leader a způsob dosavadního rozsahu podpor  různým projektům a žadatelům bude  jiný, stejně  jako
způsob  financování  MAS.  To  znamená  že  nebude  možné  opakovat  model  podpory  jakéhokoliv  projektu,  byť
skvělého  pro  obec,  podnikatele  nebo  region.    To,  co  je  však  podstatné,  je  nastartování  nebo  pokračování  ve
strategickém a udržitelném  rozvoji  regionu prostřednictvím  realizace místních, mikroregionálních a  integrovaných
strategií MAS. To, kam se bude zaměření MAS ubírat, naznačuje i pilotní verze strategie, kterou má každý možnost
průběžně připomínkovat a doplnit svými náměty. Ve vztahu ke strategii podnětů není nikdy dost.  

Na závěr si Vás co nejsrdečněji dovoluji pozvat na malý  festival věnovaný  lidové kultuře a  identitě  regionů, který
jsme nazvali  “Doteky  folkloru a  tradic”, kterým uzavíráme realizaci měkkých aktivit pro veřejnost v  rámci projektu
“Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy”.  Na návštěvníky čeká, domnívám se, bohatý program. Pozvánku najdete
v tomto zpravodaji.

Jitka Schneiderová, manažerka místní akční skupiny

Strategie  výstupy a výzva k připomínkování
MAS dokončila analytickou a návrhovou část strategie. Analýzy pro nejrůznější oblasti hodnotí vývojové tendence
na území MAS. Zajímá Vás, která obec nejvíce stárne, kde  je největší problém s nezaměstnaností,  jaké přírodní
zajímavosti se nachází na území vaší obce, kde za poslední desetiletí vyrostlo nejvíce nových domů a bytů? To vše
shrnuje analytická část rozvojové strategie. Zveřejněná návrhová část definuje vize a konkrétní rozvojové cíle. Tyto
a spoustu dalších informací naleznete ve zveřejněné části strategie na webových stránkách MAS.

Odkaz na strategii:

http://zivepomezi.cz/projekty/strategie2014/analytickacastkonceptkpripominkovani/

Jakékoliv  připomínky  ke  zpracovanému  strategickému  dokumentu  nám  můžete  předat  prostřednictvím
elektronického  formuláře.  Vaše  připomínky  zhodnotíme  a  případně  zapracujeme  do  Územní  rozvojové  strategie
MAS. Připomínky budou zveřejněny.

Odkaz na formulář pro Vaše připomínky:

https://docs.google.com/forms/d/1WOjbOlaqwck9pvjWhxamtyXE7zvLETtV6zyYM27ztA/viewform
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Info o realizaci SPL  dokončené projekty
V průběhu letních měsíců se průběžně dokončovaly projekty 8. výzvy SPL. Jedním z nich byl projekt “Kulturní dům
ve Střelicích   centrum společenského dění v obci”,  žadatel Obec Střelice. Projekt byl zaměřen na etapizovanou
rekonstrukci kulturního domu s rozšířením využití pro zázemí obecního úřadu. V této etapě projektu byla provedena
kompletní rekonstrukce střechy celého víceúčelového objektu a opraveny nevyužité prostory objektu. Společenská
místnost bude sloužit pro prezentaci obce, soustředění kulturních a historických hodnot obce, pro veřejná jednání
zastupitelstev  obce  a  jako  zázemí  pro  spolkovou  činnost  (Sbor  dobrovolných  hasičů).  Nevyužité  prostory  byly
modernizovány dobudováním veškerých rozvodů, doplněny o nezbytné zázemí (kuchyňka, WC, úklidová místnost),
 rekonstruovány a doplněny novým vybavením. Současně  proběhlo dokončení rekonstrukce pánského WC v rámci
kulturního sálu a pohostinství.

 

Před realizací                                                                              Po realizaci

Projekt "Síť dalšího vzdělávání na venkově"

Projekt  "Síť  dalšího  vzdělávání  na  venkově"  se  zaměřuje  na  vzdělávání  ekonomicky  aktivního  obyvatelstva
(zaměstnaní  i  nezaměstnaní)  z  obcí  do  2  000  obyvatel  na  území  Jihomoravského,  Jihočeského  kraje  a  Kraje
Vysočina.  Konkrétně  v  regionech místních  akčních  skupin  Živé  pomezí  KrumlovskoJevišovicko,  Společnost  pro
rozvoj Humpolecka, o.s. a Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s..



Prostřednictvím  série  unikátních  vzdělávacích  akcí  zaměřených  na  finanční  gramotnost,  spotřebitelskou
gramotnost, ICT dovednosti a základy podnikání se jejich účastníci proškolí v základních dovednostech potřebných
nejen pro osobní život, ale  i pro  lepší uplatnitelnost na  trhu práce. Termíny seminářů  jsou uvedeny na stránkách
MAS.

Na  vzdělávací  akce  se  není  třeba  přihlašovat.  Po  absolvování  jednoho  semináře  získá  účastník  osvědčení,  po
absolvování celého cyklu získá účastník certifikát a malý dárek. Přednášky jsou pro účastníky bezplatné, zpáteční
jízdné hromadnou dopravou bude proplaceno. Občerstvení je zajištěno.

Bližší  organizační  informace  získáte  u  koordinátora  projektu:  Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko, Okružní  394,
672 01 Moravský Krumlov, kontaktní osoba: Ing. Hana Kunčáková, kuncakova@zivepomezi.cz, tel: 513 036 340

 

Nejbližší semináře:
Základní ICT dovednosti  (práce s počítačem)

Datum:             12. 11., 19.11., 26.11., 3.12.  a 10.12.2014 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:    Ctidružice, kulturní dům

Vzdělávací  moduly:  1.  základy  používání  PC  a  správa  souborů,  2.  textové  kancelářské  programy,  3.  tabulkové
kancelářské programy, 4. počítačová grafika a multimédia, 5. internet, email, počítačová bezpečnost.

 
Základy podnikání

Datum:             7.1., 14.1., 21.1. a 28.1. a 4.2. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:    Jevišovice, městský úřad, přízemí

Vzdělávací  moduly:  1.  formy  podnikání,  založení  firmy,  podnikatelský  plán,  zakladatelský  rozpočet,  2.  finanční
řízení, 3. řízení lidských zdrojů a daňový systém, 4. marketing podniku, 5. management podniku

 

DOTEKY folkloru a tradic
… takto  jsme nazvali  akci  pro  veřejnost  spojenou s  realizací  projektu  “Oživení  folkloru a  tradic”. Prostřednictvím
našeho malého festiválku máme záměr prezentovat a propagovat kulturní a místní hodnoty západního Znojemska a
stejně tak s velkou hrdostí i folklórně protřelý podlužácký region, tj. region a území partnerské MAS Dolní Morava.
Na akci se pokusíme skloubit folklor v hudbě, zpěvu a tanci s tradičním jídlem a pitím. Proto jsme také přizvali ke
spolupráci mladičké Sdružení moravských vinařů a profesionální  vinařství  ze  severní  části Znojemska.  Jedním z
partnerů akce je také Hotel Ryšavý, který bude vařit vybrané menu pokrmů sesbíraných z regionu.  Podvečer akci
oživí  skupina Natalika, která se zdánlivě tradičnímu folkloru vymyká, ale k lidové hudbě má velmi blízko.

Na akci dáváme prostor ještě jednomu zajímavému projektu spolku Okalesk “52 týdnů v MASce”. Tento projekt je
pilotní a má potenciál výrazně přispět k soudržnosti a sebereflexi území MAS a také k jeho propagaci.

Smyslem naší akce je upozornit na to, že i Znojemsko má své hodnoty vetknuté do lidových tradic a kultury a že jen
na  lidech  a  společnosti,  zda  tyto  hodnoty  uchovává,  žije  s  nimi  a  rozvíjí  je,  nebo  je  k  nim  netečná.  Projektem
samozřejmě hodláme povzbudit regionální identitu a předávání hodnot dalším generacím! Pozvání je pro všechny
milovníky tradic, vína a také těm, kterým zvědavost nedá….  

 

Pozvánka a podrobný program najdete zde a na našem webu.
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Podrobný program:

10:00               úvod a zahájení akce

10:15 – 10:45   představení projektu a výstupů (publikace, film, expozice)

10:45 – 11:00   Cimbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova

11:00  11:20    „U Muziky“  DFS Kordulka, Starý Poddvorov

11:20 – 11:40   1.vstup – vaření pokrmů (Hotel Ryšavý)



11:40 – 12:00   Mužáci z Hrušek

12:00  –  12:30      2.vstup  –  vaření  pokrmů  (Hotel  Ryšavý)12:30  –  13:00      smyčky  filmů  o  tradicích  (Podluží,

Znojemsko)

13:00 – 14:30   Cimbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova

„Kyjovské skočné“   DFS Kordulka, Starý Poddvorov

Mužáci z Hrušek

14:30 – 14:45   3.vstup – vaření pokrmů (Hotel Ryšavý)

14:45 – 15:45   Pásmo verbuňků a vrtěných – DFS Kordulka, Starý Poddvorov

Mužáci z Hrušek

15:45 – 16:30   Folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic

17:30 – 18:30   Natalika

19:00               oficiální ukončení programu

PŘEDSTAVUJEME
Projekt obce Boskovštejn a ZO ČSOP Kněžice
V  prosinci  2013  jsme  společně  s  obcí  zahájili  v  pořadí  druhý  komunitní  projekt  v  Boskovštejně  realizovaný
neziskovou organizací ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice s názvem "Návrat k tradičnímu hospodaření a
využívání  přírodně  cenných  míst  významných  pro  místní  komunitu  v  Boskovštejně"  a  podpořený  Nadací  VIA  v
rámci  programu  „ČSOB a Era  pro  podporu  regionu“. Projekt  začal  sérií  populárněnaučných přednášek  v místní
knihovně, kam nás přijeli navštívit odborníci ze Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě, aby nám
vyprávěli  o  přírodních  zajímavostech Boskovštejna  a  jeho  blízkého  i  vzdálenějšího  okolí.  Těsně  před  příchodem
jara  zahájili  pracovníci  ZO  ČSOP  Kněžice  letošní  práce  v  Boskovštejně  redukcí  dřevin  a  křovin  na  stepi  na
Měchounčném kopci, aby tak uvolnili další prostor vzácným a přísně chráněným druhům rostlin vyskytujícím se na
této výjimečné lokalitě. A to už tu bylo jaro a s ním první pracovní dobrovolnická akce, která se konala 15. 3. 2014 v
boskovštejnském  třešňovém  sadu  a  jeho  přilehlém  okolí.  Sešlo  se  13  dobrovolníků,  kteří  během  sobotního
dopoledne vyřezali na přístupové ploše k sadu trnky a šípky, pokosili a shrabali stařinu, odstranili v sadu popadané
a ulámané větve po zimě a uložili  je na broukoviště a vysázeli dalších 10 ks mladých stromků třešní.  V červenci
vypásalo plochu sadu po dobu tří týdnů stejné stádo ovcí plemene Zwartbles letos i s jehňaty. Stádo 19 ovcí a 10
jehňat chodili navštěvovat a krmit nejen místní obyvatelé. Na přelomu července a srpna se ovečky přesunuly na
Měchounčný  kopec,  kde  zůstanou  až  do  září.  Stejně  jako  loni  a  předloni  se  o  stádo  příkladně  starají  místní
obyvatelé,  pomáhají  s  napájením a  kontrolou  ohrad. Druhou  dobrovolnickou  pracovní  akcí  byl  úklid  po  pastvě  v
třešňovém sadu, čištění kamenné zídky od náletu akátu a ochrana mladých stromků, na které se dne 29.8.2014
sešlo 5 dobrovolníků. Před námi jsou ještě 3 měsíce projektu (končí 1. 12. 2014), ve kterých bychom rádi stihli ještě
postavit hadník (líhniště pro užovku hladkou) vedle již existujícího broukoviště v sadu.

Jednou ze společných aktivit ZO ČSOP Kněžice a obce Boskovštejn byla i osvětová akce pro veřejnost s názvem
„Návrat  oveček  do  Boskovštejna“,  která  se  konala  v  sobotu  13.9.2014  od  14  h  na  různých  místech  obce
Boskovštejn  a  na  obou  lokalitách,  které  jsou  v  naší  péči. Hosté mohli  vidět  na  promítání,  fotografickou  výstavu,
plstění vlny, přadlenu s kolovrátkem, ukázku práce ovčáckého psa se stádem okusit mléčné výrobky, biojehněčí
klobásy,  pohybové  hry  pro  děti,  malování,  absolvovat  přírodovědnou  stezku  a  odbornou  exkurzi.  Informace  o
aktivitách najdete na www.boskovstejn.cz nebo www.csopknezice.cz.
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