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O činnosti místní akční skupiny

Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních a
pracovních úspěchů!
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Projekt Za sochami Regionem Renesance
Již v předchozích číslech jsme Vás informovali o průběhu projektu spolupráce s Místní akční
skupinou Mikroregionu Telčsko a Místní akční skupinou Třešťsko. Projekt byl úspěšně ukončen a
měl velký ohlas.

Sv. Florián v Třebelovicích

Sluneční hodiny v Dudíně

Na uvítanou – Dešná

Tři králové v Třešti
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Sv. Prokop ve Zdeňkově

Zvonička ve Slaviboři

Virtuální univerzity třetího věku
Jak jsme Vás informovali v předchozím čísle našeho zpravodaje, na území Místní akční skupiny
bylo vytvořeno konzultační středisko, kde se mohou studenti (senioři se statutem důchodce,
invalidní důchodce bez ohledu na věk a osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/
vzdělávat.
Jedná se o moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií a internetu, má
prvky dálkového vzdělávání a e-learningu. Kurz zahrnuje skupinové přednášky, vypracování testů
společně s ostatními studenty po přednášce a diskuzi k danému tématu. Poté si student sám
musí vypracovat test /doma, v knihovně, kdekoli, kde je přístup k internetu/, který se vztahuje
k dané přednášce. K ukončení semestru je nutné vypracovat závěrečný test, na který má uchazeč
pouze jeden pokus.
V konzultačním středisku v Jemnici již proběhl první, Pilotní kurz Astronomie. Do kurzu se
přihlásilo celkem 6 studentů, kteří úspěšně kurz absolvovali.
S dalším kurzem, který obsahuje 6 přednášek, začínáme začátkem února na téma Čínská
medicína v naší zahrádce. V kurzu budou představeny tradiční léčivé rostliny, které využívalo
lidstvo od pradávna. S léčivkami se seznámíme nejen z hlediska botanického, ale také
pěstitelského, uživatelského a zpracovatelského. Cena celého kurzu je 300 Kč.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, neváhejte se přihlásit do
31.1.2014 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v Podnikatelském
inkubátoru (Husova 2, Jemnice – 2. patro) nebo na e-mailu MasJemnicko@seznam.cz či na
telefonu 602 77 99 23.
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Nový projekt spolupráce – Regionem renesance zdravě
Jedná se o další společný projekt s MAS Telčsko a MAS Třešťsko zaměřený na zdravý styl života –
budou se konat farmářské trhy, závod dračích lodí, zelené slavnosti, zdravý den, hry bez hranic,
přednášky pro školy, exkurze do rakouské MAS a MAS Kyjovské Slovácko, kde načerpáme
zkušenosti k zeleným slavnostem, které jsou zde tradicí.
V současné době probíhá výběr dodavatele na cvičební prvky nejen pro seniory. Na území
Jemnicka budou tyto prvky umístěny ve městě Slavonice a Jemnice.
Rovněž probíhá výběr vhodného dodavatele pro představení pro 1. třídy, které je zaměřeno na
environmentální vzdělávání dětí a proběhne formou výukového divadla a následných workshopů
na téma třídění odpadu a kompostování. Děti z okolních škol budou dovezeny do Jemnice, kde se
bude konat jedno představení a ostatní děti do Slavonic, kde proběhne další představení.
O dalším průběhu projektu Vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ

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

Informace MAS Jemnicko, o.p.s., vydává MAS Jemnicko o.p.s., Husova 103, 675 31 JEMNICE. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod evidenčním číslem Ministerstva kultury MK ČR 17713. Redakce vydání Ing. Lenka
Gliganičová, Jana Karásková. Připomínky a náměty zasílejte na adresu MAS Jemnicko, o. p. s., Husova 103, 675 31
JEMNICE nebo na e-mail MASky masjemnicko@seznam.cz.

