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Úvodní slovo
První  letošní  číslo  letí  do  vašich  emailových  schránek  opět  s  výběrem  toho,  co  se  děje  v MAS.  Těšíme  se  na
reakce.  

J. Schneiderová

Pozvánka na výstavu  již pouze do 29.3.2015
Ve spolupráci s partnery a zejména autorkou, pí Jarmilou Kocourkovou,  jsme připravili výstavu Kudy teče
řeka Rokytná k moři. V galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově  lze do konce března 2015 zhlédnout
fotografie  Jarmily  Kocourkové  a  Jaroslava  Horáka,  které  dokumentují  krásy  okolí  řek  Oslavy,  Rokytné,
Jihlavy  a  Dyje.    Fotografie  pořízené  v  období  60.    90.  let  20.  století  navíc  přináší  svědectví  o  ztrátě
estetického a ekologického bohatství  jižní Moravy v souvislosti  s  vybudováním vodního díla Nové Mlýny.
Součástí výstavy je promítání diafonu o řece Jihlavě před výstavbou Dalešické přehrady.  K zakoupení jsou
rovněž dvě jedinečné publikace autorky: Kraj schovaných řek a Ztracený luh pod Pálavou.

Publikace Jarmily Kocourkové lze také objednat u kanceláře MAS kontakt: office@zivepomezi.cz
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Výstava byla zahájena vernisáží za účasti autorky fotografií. Paní Kocourková přítomné seznámila se svými zážitky
z fotografování a popsala postupnou proměnu krajiny v blízkém okolí dokumentovaných řek.

Přijela k nám návštěva z Francie

V únoru jsme na území MAS přivítali přátele z Francie. Cílem mise bylo poznání historie našeho regionu. Zájem se
točil zejména kolem středověkých lochů a podzemí a proto i program byl nasměrován spíš do podzemních prostor.
Na  KrumlovskuJevišovicku  byli  hosté  přivítáni  představiteli  samospráv.  Do  programu  byly  zařazeny  i  “poměrně
mladé  (co do zpřístupnění,  nikoliv  vlastní historií)  podzemí v Brně a Znojemské podzemí.   Našim milým hostům
jsme  se  snažili  prezentovat  to  nejlepší  z  historie,  ale  i  služeb  regionu MAS,  nicméně  za  4denní  únorový  pobyt
zkrátka vše krásné ukázat nejde. Věříme, že i my uspořádáme výpravu do podzemních a znovuobjevovaných lochů
nedaleko města  Vichy  a  že  naše  spolupráce  se  svazky  obcí  a  francouzskými  MAS  se  bude  stále  prohlubovat.
Mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností je jedním z důležitých aktivit MAS a  je cenná všem, kteří se otevírají
partnerství a poznání.

Na nově zrekonstruovaném náměstí v Blížkovích byla vyznačena 49. rovnoběžka, která náměstím prochází. Tato
rovnoběžka byla vždy brána jako severní výspa pěstování vín. Je to speciální terroir pro bílá přívlastková vína. Tato
vína se vyznačují nejen líbivou kyselinkou, ale hlavně bohatou vůní.



…...stojící na 49. (Vinařské) rovnoběžce v Blížkovicích

Projekt spolupráce
Naše MAS  se  zapojila  do  realizace  projektu  spolupráce Transparentní  regionální  rozvoj  na principu metody
LEADER v rámci 22. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Projekt  je realizován s ostatními 9 MAS z
Jihomoravského kraje a společnými tématy jsou: uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS,  proces
výběru projektů, práce s neziskovým, podnikatelským a veřejným sektorem, monitoring projektů, práce s hodnotiteli,
administrativní postupy a etický kodex MAS.

Na projektu se dále podílejí:

Místní akční skupina Společná cesta, o.s.

"Strážnicko" Místní Akční Skupina

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Místní akční skupina Dolní Morava

OS MAS Za humnama

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

MAS Hustopečsko, o.s.

Místní akční skupina Vinařská

MAS Hrušovansko, z.s.

Setkání ve Strážnici, 14.1.2015

http://www.masvyskovsko.cz/
http://www.znojemskevinarstvi.cz/
http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/
http://www.hribecihory.cz/
http://www.mashrusovansko.cz/
http://www.mas-vinarska.cz/
http://www.mashustopecsko.cz/
http://www.straznicko-mas.cz/
http://www.mas-dolnimorava.cz/


Dokončené projekty SPL                      
V 9.  výzvě  realizace Strategického  plánu  Leader  byla  podpořena modernizace  vnitřního  a  sportovního  vybavení
mateřských, základních a středních škol v území.

Projekt ,,Modernizace vnitřního vybavení MŠ v Petrovicích,,

Cílem projektu bylo vybavit herny a šatny mateřské školy novým nábytkem tak, aby odpovídal hygienickým normám
a  bezpečnostním  opatřením  ve  vztahu  k  dětem  a  současně  zmodernizoval  stávající  prostředí  školy.  Nedílnou
součástí  projektu  bylo  i  vybavení  školy  učebními  pomůckami  (digitální  piano,  interaktivní  sada  pro  MŠ,  LCD
televize).

Celkové náklady projektu: 198 240 Kč
Výše dotace: 178 416 Kč

Projekt ,,Na gymnáziu už nejen aktivně, ale i interaktivně,,

Cílem  projektu bylo zkvalitnit výuku na Gymnáziu v Moravském Krumlově vybavením učebny pro interaktivní výuku
chemie (interaktivní tabule se SW, pylonová keramická tabule) a učebny všeobecných předmětů dataprojektorem s
ultrakrátkou  projekční  vzdáleností,  promítacím  plátnem,  ozvučením,  notebookem  a  uzamykatelným  stolem    pro
využití ICT techniky při výuce.

Celkové náklady projektu: 153 186 Kč
Výše dotace: 138 240 Kč

Projekt ,,Sportujeme společně,,

Cílem  projektu  bylo  zajistit  materiálně  technické  zázemí  pro  sportovní  aktivity  v  Městysi  Mikulovice.  Sportovní
vybavení (stoly na stolní tennis, posilovací věže, žíněnky, lavičky, hrazdy a tréningové kužely) bude využívat ZŠ a
MŠ Mikulovice  v  rámci  tělesné  výchovy  a  zájmové  činnosti,  nové  sportovní  vybavení  budou moci  využívat  také
spolky v obci.

Celkové náklady projektu: 200 739 Kč

Výše dotace: 180 000 Kč



Projekt ,,Zlepšení materiálního vybavení ZŠ Dolní Dubňany,,

V rámci projektu byl pořízen nový nábytek do dvou tříd, skříně na chodbu v 1. poschodí, drátěné sušáky na výkresy
do všech tří tříd a keyboard.

Celkové náklady projektu: 182 216 Kč

Výše dotace: 163 170 Kč

Projekt ,,Společným jednáním s žákovským parlamentem a školskou radou k výchově
demokratického občana"
Projekt zahrnoval rekonstrukci místnosti, která bude sloužit k jednáním žákovského parlamentu, rady školy a vedení
školy. V místnosti byla vyměněna podlahová krytina, místnost byla nově vymalována a vybavena nábytkem (židle,
kancelářské křeslo, skřínky, kontejner, pracovní stůl ) a sestavou PC.

Celkové náklady projektu: 162 394 Kč

Výše dotace: 136 170 Kč

Projekt ,,Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Vémyslice''

Cílem  projektu  byla  rekonstrukce  školní  zahrady    rozšíření  stávajícího  hřiště  a  upravení  hrací  plochy  a  využití
plochy  kolem  hřiště  na  další  odpočinkové  aktivity      zastřešení  pergoly  a  vytvoření  zde  prostor  pro  letní  výuku,



výsadba  trávníku,  dřevin  a  bylinek.  Realizací  projektu  se  vytvořilo  příjemné  odpočinkové  prostředí  pro  žáky  ZŠ
Vémyslice,  prostor  pro  letní  environmentální  výuku  a  pro mimoškolní  zájmové  sportovní  odpolední  aktivity  i  pro
školní družinu.

Celkové náklady projektu: 338 989 Kč

Výše dotace: 180 000 Kč

“ZNOJEMSKO regionální produkt”  
V úterý 24. 3. 2015 v sídle MAS, koordinátora regionálního značení, proběhlo jednání certifikační komise regionální
značky „ZNOJEMSKOregionální produkt“.  

Komise  posuzovala  žádosti  3  producentů  a  všichni  v  hodnocení  získali  potřebné  bodové  hodnocení  a  bude  jim
uděleno právo používat značku “ZNOJEMSKO regionální produkt” na svých  jedinečných výrobcích. Jako vždy se
komise přiučila a obohatila své poznání o informace z praxe přihlášených výrobců.

Certifikáty budou uděleny:

Vínu, vinnému moštu a želé vinařství Perla vín (zastupuje Jan Rozek)

Druhovému medu rodinného vinařství pana Petra Sapáka z Hrušovan nad Jevišovkou

Vínu z produkce rodinné firmy Víno Tichý s.r.o. z Rybníků.

Blahopřejeme výrobcům a přejeme hodně sil v jejich podnikání!

Více informací o regionální značce naleznete zde: ZNOJEMSKO regionální produkt
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Zástavková galerie aneb 52 dní v MAS
Představujeme partnerský projekt MAS a spolku OKALESK

 





Více na: https://plus.google.com/+MichalSchneider40/posts/597aGHtsf7e

Informace z NS MAS  NS MAS má nové vedení
Na valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. 11. 3. 2015 v Zábřehu na Moravě,
kterou  zahájil  ministr  zemědělství  Marian  Jurečka,  byly  poprvé  přímou  volbou  zvoleny  předsednická  a
místopředsednické místní akční skupiny. Předsednickou organizací se stalo Posázaví o.p.s. zastoupená ředitelem
Václavem Pošmurným. Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Opavsko v čele s předsedou Jiřím Kristem
a Český Západ – Místní partnerství, o.s. prostřednictvím Jana Floriana.

 

 

Více informací o valné hromadě  odkaz
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