ZPRAVODAJ
Mikroregion Moravskokrumlovsko

MIKROREGION

MORAVSKOKRUMLOVSKO

Číslo 1/2016

www.moravskokrumlovsko.cz

Úvodní slovo předsedy DSO
Milé kolegyně starostky, kolegové starostové, Vážení
spoluobčané,
obec Vedrovice byla v roce 2004 jednou z devatenácti
zakládajících
obcí
Dobrovolného
svazku
obcí
Moravskokrumlovsko (zkráceně mikroregion) a vzhledem
ke své velikosti (druhá, po městu Moravský Krumlov) byla
také tou nejaktivnější v tom, jak svazek obcí v okolí města
Moravský Krumlov fungoval.
Od svého nástupu do funkce starosty obce (v roce 2010)
jsem se snažil jako člen předsednictva mikroregionu
přispívat k tomu, aby se region a jeho obce nadále
rozvíjely, spolupracovaly spolu a aby se prosazovaly naše
společné zájmy. Vzhledem k tomu, že jsem byl od roku
2010 také zástupcem okresu Znojmo v Komoře obcí Svazu
měst a obcí České republiky (SMO ČR), mohl jsem
ovlivňovat formy spolupráce obcí na celostátní úrovni
právě prostřednictvím SMO ČR. Bylo pro mne zajímavé
sledovat příklady spolupráce mých kolegů a kolegyň
z různých koutů naší země a přenášet je sem na
Moravskokrumlovsko. Rád jsem se na půdě SMO ČR
zapojoval do debat o možné spolupráci obcí, kterou by
trvale finančně podporoval stát ze svého rozpočtu,
podobně, jako je tomu u obcí samotných, a věřil, že to tak
jednou bude.
Jako současný předseda mikroregionu jsem nebývale
šťastný, že se tak opravdu stalo a náš mikroregion se mohl
zapojit mezi 86 svazků obcí v celé ČR, které navázaly na
úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od
května 2013 do listopadu 2015, a díky projektu SMO ČR
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní
spolupráce,
reg.
č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017“, zkráceně „Centra
společných služeb“ (CSS), si do našeho území zajistily,
přes MPSV a Evropský sociální fond, na tři roky

financování provozu kanceláře mikroregionu. Mohlo tak
vzniknout
Centrum
společných
služeb
Moravskokrumlovsko, které bude zajišťovat servisní služby
nejen obcím, ale v omezené míře také občanům celého
regionu. Kancelář CSS bychom rádi v chodu udrželi také po
skončení dotační podpory.
Hlavní náplní práce kanceláře CSS bude poradenství pro
obce mikroregionu v oblasti vydávání vyhlášek a
provozních řádů, při tvorbě kupních smluv, organizace
společných akcí a projektů dvou a více obcí, organizace
akcí Mikroregionu, organizace a administrativa grantů z
Nadace ČEZ a organizace výběrových řízení. Tyto služby
ocení především obce, kde není starosta uvolněný a
funguje při zaměstnání. Chceme, aby se tímto právě
starostovi i zastupitelstvu malé obce práce zjednodušila a
byla více efektivní pro obec samotnou.
Kancelář CSS by měla fungovat také jako dotační
poradna pro obce a občany mikroregionu. V případě
občanů bychom chtěli nabízet možnost zjištění dotací pro
fyzické osoby, pomoc při vyplňování formulářů a ostatních
dokumentů k žádosti o dotace, pomoc při samotném
podávání dotací. Jako příklad bych mohl uvést dotace v
dotačním programu na výměnu kotlů v Jihomoravském
kraji tzv. „Kotlíkové dotace“.
V oblasti rozšíření služeb pro občany budeme ještě vést
další debaty, aby byla činnost kanceláře v této oblasti
komplexní, ale zároveň kapacitně možná.
Více
informací
obdržíte
www.moravskokrumlovsko.cz.

na

oficiálním

webu

Richard Janderka
předseda DSO Moravskokrumlovsko

Centrum společných služeb
Dne 1. 8. 2016 zahájilo v rámci DSO Moravskokrumlovsko
provoz Centrum společných služeb obcí. Jedná se o nový
projekt Svazu měst a obcí, který má název „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní

spolupráce“, zkráceně také „Centrum společných služeb“
(CSS). Tento projekt je financovaný z evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
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Strategickým cílem projektu je zvýšení profesionality
výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných
služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit
jednotlivých obcí sdružených do DSO. Neméně důležitým
cílem je zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k
poskytovaným veřejným službám a zlepšení jejich
informovanosti.



Kancelář nového Centra společných služeb
Ing. Pavla Jelínková - manažer CSS
Ing. Lenka Kačírková - specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Martin Procházka - specialista pro rozvoj mikroregionu
Zaměstnanci prošli vstupním školením. Obsah školení byl
rozdělen do čtyř tematických bloků – projektová oblast,
veřejná správa, manažerské schopnosti a problematika
nového občanského zákoníku.

Centrum společných služeb pro občany
Činnost Centra společných služeb se zaměřuje také na
pomoc občanům, a to v oblasti poskytování informací o
dotačních titulech pro fyzické osoby. Občané se mohou na
nás obracet s problémy při vyplňování žádostí o dotace
apod.
Občané nás mohou kontaktovat telefonicky, e-mailem či
osobně.
Telefon: 720 032 418
E-mail: manager@moravskokrumlovsko.cz
Adresa: Centrum společných služeb
Moravskokrumlovsko
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

Hlavní činnosti Centra společných služeb:
 Zajištění právních služeb obcím.
 Příprava obecně závazných vyhlášek.
 Příprava, řízení a administrace projektů obcí.
 Monitoring dotačních titulů.
 Příprava, řízení a administrace výběrového řízení
zakázek malého rozsahu.

Příprava pravidelných hlášení pro orgány státní
správy.
 Pomoc s propagací obcí a mikroregionu.
Centrum plánuje realizaci projektů meziobecní spolupráce
jako např. Moravskokrumlovsko na kole, Expedice za
sousedy či projekty Oranžový rok a Po oranžové
podporovaný organizací ČEZ aj.

Ing. Pavla Jelínková

Moravskokrumlovsko a akce pro cyklisty
V letošním roce se mohli příznivci cyklistiky v našem
regionu zúčastnit dvou akcí.
První akcí pořádanou v červnu byl 1. ročník „
Moravskokrumlovsko na kole“. Do této akce se zapojily
všechny obce DSO Moravskokrumlovska. Cyklisté měli
příležitost projet si území mikroregionu po čtyřech
trasách, které všechny končily v Moravském Krumlově na
Vrabčím hájku. Na zastávkách v obcích účastníci sbírali
razítka do cyklopasů. Členské obce se snažily v tento den
ukázat cyklistům své zajímavosti a cyklisty pohostit. Tak
cyklisté navštívili například v Rešicích kostel sv. Kunhůty,
v Petrovicích doškovou chalupu, v Jamolicích hrad
Templštýn, ve Vedrovicích muzeum a podobně. Také
hospůdky a vinařství v jednotlivých obcích připravili pro
cyklisty občerstvení anebo ochutnávku vín. V Rybníkách

to bylo vinařství Tichý, v Jezeřanech-Maršovicích Penzion
u Musilů. V Kubšicích byla otevřena v sokolovně Cukrárna
pod břízkami, kde místní ženy nachystaly pro unavené
cyklisty koláče, zákusky a kávu. V cíli cesty v Moravském
Krumlově na Vrabčím Hájku k dobré pohodě hrála country
kapela Paroháči a proběhlo zde slosování cyklopasů.
Výtěžek kubšické Cukrárny pod břízkami spolu
s finančními dary účastníků akce Moravskokrumlovsko na
kole byl věnován na operaci Honzíka Novotného
z Olbramovic. Celkem na transparentní účet zřízený pro
Honzíka bylo díky této mikroregionové akci a štědrosti
účastníků převedeno 10 tisíc korun.
Ing. Lenka Kačírková

Expedice za sousedy – ohlédnutí za cyklistickou sezonou s ČEZ
Dne 20. 8. 2016 se v obci Kubšice uskutečnil čtvrtý ročník
cykloakce“ Expedice za sousedy“. Jedná se společnou
cykloakci okolních obcí na hranici okresu Znojmo a okresu
Brno – venkov. Akce probíhá také díky příspěvku od
Nadace ČEZ.

V letošním roce se do akce zapojily obce Kubšice,
Vedrovice,
Olbramovice,
Branišovice,
Bohutice,
Miroslavské Knínice a město Miroslav. Akce se zúčastnilo
150 cyklistů a nechyběli ani stateční účastníci z řad dětí a
seniorů. Nejstarší účastnici bylo 76 let a nejmladší 5 let.
Pro cyklisty byly připraveny dvě trasy - 45km a 30 km a
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jedna trasa pro pěší. Nakonec ale záleželo na silách
každého, jak si cestu uzpůsobil.
Start proběhl po 9. hodině v Kubšicích, kde účastníci
obdrželi mapky, cyklopasy a dospělí skleničku na víno.

Z Kubšic se cyklisté hromadně rozjeli vstříc zážitkům.
Každá obec na trase zpřístupnila zajímavosti ve svém
katastru a unavené cyklisty pohostili místní vinaři.
Účastníci akce mohli navštívit v Olbramovicích vinný sklep
paní Lenky Pálkovičové. V Branišovicích pan Fučík ve svém
vinném sklípku nabízel mimo vín i první burčák. V této obci
byla zastávka ještě v místním kostele sv. Vavřince.
Z Branišovic vedla trasa přímo na zámek do Bohutic.
Cyklisty zde očekával vinař Zdeněk Dřevo s ochutnávkou
svých vín a v bohutickém zámku byla také možnost
prohlídnout si Expozici křížové cesty. Druhá zastávka
v obci Bohutice byla ve vinařství Sedmerovi. Po tomto

občerstvení nastala nejnáročnější část cesty přes
bohutický les kolem lurdské jeskyně. Všichni byli ale za
vynaloženou námahu odměněni nádherným výhledem od
bohutické hájenky na Pálavu. Jak krásně se potom všem
sjíždělo na skvělé víno a občerstvení do vinného sklípku u
Hanzlů v Miroslavských Knínicích. V této obci někteří
účastníci expedice využili krásného počasí a před další
cestou se osvěžili v místním obecním koupališti.
V Miroslavi navštívili cyklisté zámek, prohlédli si výstavu
puzzlí s tématem Slovanská epopej a výstavu lega. Druhou
zastávkou v Miroslavi bylo krásné Vinařství Hanzel.
Posledními zastávkami na trase Expedice za sousedy byl
vinný sklep u Machálků na olbramovické samotě a
muzeum ve Vedrovicích. Do cíle v Kubšicích vjížděli
unavení cyklisté nabytí endorfiny a s přímo bláznivým
úsměvem na rtech, který chápe každý zapálený cyklistický
nadšenec. V Kubšicích u sokolovny proběhlo vylosování
cyklopasů, ocenění nejmladších a nejstarších účastníků.
Akce Expedice za sousedy pokračovala i v nočních
hodinách venkovní zábavou ve stylu country. K tanci hrála
skupina Paroháči a všechny přítomné roztancovali Naši
sousedé z Chvalovic.
Všem sponzorům, dobrovolným pořadatelům a
účastníkům 4. ročníku Expedice za sousedy děkujeme a
těšíme se na příští cyklistickou sezonu.
Ing. Lenka Kačírková

Projekt Po oranžové s Nadací ČEZ
Tak jako v minulých letech tak také v letošním roce
přispěla Nadace ČEZ k pořízení vybavení na pořádání
společenských kulturních nebo sportovních akcí v obcích
mikroregionu Moravskokrumlovsko. V roce 2016 bylo dle

přání jednotlivých obcí nakoupeno z prostředků Nadace
ČEZ 20 zahradních setů, 6 venkovních plynových topidel a
12 párty stanů 3x6m.
Ing. Lenka Kačírková

Projekt Oranžový rok s Nadací ČEZ
Za podpory Nadace ČEZ se v letošním roce uskutečnily
kulturní, společenské nebo sportovní akce v každé
členské obci Moravskokrumlovska. Jednalo se o dětské
dny, sportovní soutěže, akce na ukončení prázdnin
apod.
Tak jako v předchozích letech Nadace ČEZ v našem
regionu podpořila také několik vybraných stěžejních
akcí Moravskokrumlovska. Patří k nim tyto akce:
 Dobřínsko – Pytlácko-vodácká slavnost.









Dolní Dubňany – XXX. Festival dechových hudeb.
Jamolice – Jamolice cup (nohejbalový turnaj).
Kubšice – IV. ročník cykloakce Expedice za sousedy.
Petrovice – Setkání seniorů 6 obcí.
Skalice – výstava chovatelů.
Trstěnice
–
tradiční
řemeslný
jarmark
mikroregionu.
Vémyslice – cyklistický závod Kolkolem.
Ing. Lenka Kačírková
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Příloha – seznam služeb v jednotlivých obcích
Název obce
Čermákovice
Dobelice
Dobřínsko

Veřejná služba

Kontakt na veřejnou službu

Další vybavení obce

Knihovna
Knihovna
Mateřská škola

Fotbalové hřiště, dětské hřiště

Dolní Dubňany
Džbánice

Základní škola a Mateřská škola

Čermákovice 52, 671 73 Tulešice
Dobelice 77, 672 01 Moravský Krumlov
Dobřínsko 121, 672 01 Dobřínsko,
msdobrinsko@seznam.cz
Dolní Dubňany 74, 671 73 Tulešice

Horní Dubňany
Jamolice

Knihovna
Mateřská škola

Horní Dubňany 41, 671 73 Tulešice

JezeřanyMaršovice

Základní škola a Mateřská škola

Jezeřany – Maršovice 143, 671 75 Loděnice,
zs.jezerany@zn.orgman.cz

Knihovna

Jezeřany-Maršovice 165, 671 75 Loděnice,
knihovnamarsovice@tiscali.cz

Kadov
Kubšice
Městská knihovna

Nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský
Krumlov, knihovnamk@quick.cz

Mateřská škola

Husova 299, Moravský Krumlov,
mskoly.mkrumlov@volny.cz

Základní škola

Ivančická 218, Moravský Krumlov,
zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz

Základní škola

Klášterní náměstí 134, Moravský Krumlov
zsklast@mboxzn.cz

Gymnázium

Smetanova 168, Moravský Krumlov,
gmk@mboxzn.cz

Střední škola dopravy, obchodu a
služeb

Klášterní náměstí 127, Moravský Krumlov,
sou.mkrumlov@zn.orgman.cz

Výchovný ústav, dětský domov se
školou, středisko výchovné péče,
střední škola a základní škola

Nádražní 698, Moravský Krumlov,
vudds@seznam.cz

Dům dětí a mládeže Moravský
Krumlov

Náměstí T. G. M. 35, Moravský Krumlov,
info@domecekmk.cz

Základní umělecká škola

Školní 139, Moravský Krumlov,
zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

Dům s pečovatelskou službou
Místní knihovna

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, 515 322 329
Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov

Mateřská škola

Petrovice 74, 67201 Moravský Krumlov

Rešice
Rybníky

Základní škola a Mateřská škola

Skalice

Základní škola a Mateřská škola

Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov, www.zsrybniky.webnode.cz
Skalice 108, 671 71 Hostěradice,
zsskalice@seznam.cz

Moravský
Krumlov

Petrovice

Domov pro seniory

Skalice 1, 671 71, Hostěradice,
info@domovskalice.cz
Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice,
zs.trstenice@zn.orgman.cz

Trstěnice

Základní škola a Mateřská škola

Tulešice
Vedrovice

Mateřská škola a Základní škola

Vedrovice 325, 671 76 Olbramovice

Muzeum a informační centrum

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice,
info@muzeumvedrovice.cz
Vémyslice 213, 671 42 Vémyslice

Vémyslice

Základní škola

Fotbalové hřiště, tenisový kurt, dětské hřiště
Víceúčelové hřiště, dětské hřiště, kulturní dům
– tělocvična, posilovna, koupaliště
Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, dětské
hřiště
Fotbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště

Víceúčelové hřiště, kulturní dům
Fotbalové hřiště, dětské hřiště, víceúčelové
hřiště, hřiště se stolem na stolní tenis
sokolovna, kulturní dům
Fotbalová hřiště 3x
tenisové kurty 2x
víceúčelové hřiště
sportovní hala
víceúčelová tělocvična
tělocvična “Sokolovna“
Orlovna Rakšice
tělocvičny při základních školách 3x
hřiště při ZŠ Ivančická
sportcentrum OSP
wellness Bonita
fitness Mallorca
discgolfové hřiště v zámeckém parku
letní koupaliště

Hřiště na kopanou, tenisový kurt, venkovní
hřiště s ruskými kuželkami a stolem na pingpong, dětské venkovní hřiště, knihovna,
kulturní dům
Tenisový kurt, fotbalové hřiště
Hřiště
Fotbalové a dětské hřiště

Fotbalové hřiště, koupaliště
Multifunkční hřiště
Sokolovna, víceúčelové hřiště, tenisový kurt,
fotbalové hřiště, dětské hřiště, kulturní dům
Koupaliště s kempem, víceúčelové dětské
hřiště, hřiště na malou kopanou a národní
házenou, sokolovna
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