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O činnosti místní akční skupiny

Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
na úvod si Vás dovolujeme srdečně pozdravit!

Menhartické posípky
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Regionem renesance zdravě
Již v předchozích číslech jsme Vás informovali o novém projektu spolupráce,
který je zaměřený na zdravý styl života obyvatelstva v regionu.
V rámci projektu již proběhla exkurze ve dnech 20.2. – 22.2.2014, kterou
pořádala Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. Exkurze se zúčastnilo na
54 účastníků. Cílem výjezdního semináře bylo načerpat nové zkušenosti
zaměřené na kompostování a třídění odpadu.
První zastávka byla v Ratibořících, kde proběhla prohlídka kozí farmy a následně
ochutnávka domácích výrobků.

Ve Strachotíně nám byl představen systém třídění odpadu.

Večer se účastníci sešli ve společenské místnosti v hotelu Vinohrad, kde proběhla
přednáška na téma Kompostování zbytků jídla a přednáška Energetické agentury
Vysočiny – konkrétní kroky. Následně proběhlo setkání s místními starosty.

3
Druhý den začal exkurzí Milotic – návštěva komunitního centra, ve kterém se
konají různé společenské akce obcí Mikroregionu Nový Dvůr. Následovala
prohlídka knihovny a drezíny v Ratíškovicích. Také jsme navštívili sběrný dvůr ve
Valenovicích.

Navštívili jsme rovněž Obecní muzeum ve Skoronicích, kde jsme si prohlédli
Expozici jízdy králů a lidového bydlení na Slovácku.

4
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Kyjova, kde sídlí MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu, kde nám byla přednesena prezentace o projektech a
pokrocích MAS.

Večerní přednáška Věry Peichlové byla zaměřena na meziobecní spolupráci.
Poslední den cestou domů jsme se zastavili v Hnanicích, kde pro nás byla
připravena příjemná Muzikoterapie.

Po chvilce relaxu jsme vyrazili směr Rakousko – Mold u Hornu, kde nás seznámili
s tradicí zelených slavností.

5
Druhou akcí, která se uskutečnila v rámci projektu Regionem renesance zdravě,
byly přednášky pro školy. Na území naší MAS se uskutečnily dvě divadelní
přednášky, jedna v Jemnici a druhá ve Slavonicích.
Výukové divadelní představení zajistila firma Ekodomov, o.s. se vzdělávacím
programem Vivat Kompostela, aneb jak se jádřinec Rubín vrátil tam,
odkud přišel. Divadlo bylo zaměřeno na kompostování. Divadelní představení
trvalo 45 minut, poté následovaly 4 tématické workshopy. Na každé divadelní
představení přišlo cca 80 dětí ze základních škol a předškoláci. Z pohledů dětí
mělo divadlo velký úspěch.
Výukové divadlo v Jemnici

Výukové divadlo ve Slavonicích

6
Rovněž proběhlo výběrové řízení na Pořízení dřevěných stánků pro farmářské
trhy, které jsou součástí projektu. Ze čtyř přijatých nabídek, nebyla žádná dle
hodnotících kritérií vyřazena. Vyhrála nabídka pana Martina Pavlíčka z Telče.
Čínská medicína v naší zahrádce
Kurz je zaměřen na léčivé rostliny a domácí využití tradiční čínské medicíny. Kurz
obsahuje 6 přednášek, které se konají 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek. První
přednáška proběhla 6. února 2014 v Městské knihovně v Jemnici. Do kurzu se
přihlásilo celkem 10 studentů z Jemnice, Police a Korolup.
Zlatá jeřabina
Naše sochy, které byly vytvořeny v rámci projektu Za sochami regionem
Renesance, byly zařazeny do ankety Zlatá jeřabina v kategorii Kulturní aktivita
roku 2013. Hlasování probíhá do 16.4.2014 na stránkách http://extranet.krvysocina.cz/zlata-jerabina/. Pokud se Vám projekt Za sochami regionem
Renesance líbil, prosíme o Váš hlas.
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Informace a bezplatné konzultace:
Ing. Lenka Gliganičová, manager SPL MAS Jemnicko, o.p.s., tel. 602 779 923,
elektronická pošta MasJemnicko@seznam.cz, masjemnicko@jemnice.cz;

Sídlo MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 103, 675 31 Jemnice
Adresa kanceláře MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 2, 675 31 JEMNICE
(budova Podnikatelského inkubátoru)

Webové stránky MAS Jemnicko, o. p. s.
www.jemnicko.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Gliganičová, manager SPL
Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@seznam.cz
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