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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!
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MAS se zúčastnila akce Země živitelka
Jako každoročně, se i letos zástupci MAS zúčastnili mezinárodního agrosalonu Země
živitelka v Českých Budějovicích s expozicí na téma obnova a rozvoj venkova. Pavilon Z
se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezentací Celostátní sítě pro venkov,
Národní sítě MAS, Spolku pro obnovu venkova a dalších českých a zahraničních partnerů,
jako je například Národní sieť rozvoja vidieka SR. Do expozice se zapojilo 83 MAS ze
všech krajů a 2 MAS ze Slovenské republiky, které prezentovaly převážně společné
projektu spolupráce.
Ve čtvrtek veletrh zahájil prezident Miloš Zeman. V pátek následoval Večer venkova,
který zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka společně s předsedou NS ČR Františkem
Winterem. Ministr měl možnost zhlédnout prezentace MAS při prohlídce pavilonu.
Regionem renesance zdravě - aktivity, které již proběhly
Jak jsme Vás již informovali v předchozím čísle zpravodaje, hry bez hranic se pořádaly v
rámci projektu Regionem Renesance zdravě. Jedná se o soutěž pětičlených družstev,
jenž soutěží v neobvyklých disciplínách.
V Třešti se konalo 5.9.2014 v odpoledních hodinách finálové kolo a rozhodlo se tak o
vítězi Her bez hranic Regionu Renesance. Z každé MAS postoupila do finále tři družstva –
ti nejlepší z Her bez hranic konajících se na území každé ze tří MAS (Jemnicko, Telčsko a
Třešťsko), celkem se tedy sešlo 9 družstev. Za MAS Jemnicko soutěžily týmy z
Vratěnína, SAM a RPPPD Menhartice. MAS Telčsko reprezentovaly týmy Světlušky Telč a
Alea Telč. MAS Třešťsko zastupovaly týmy z Třeště, Dolní Cerekve a Vyskytňáci. Poslední
družstvo z Telče se ze soutěže omluvilo, tak na místě vzniklo nové družstvo z
návštěvníků s názvem MIŠ MAS.
Pro soutěžící bylo připraveno celkem 7 disciplín. Soutěžní disciplíny byly v režii Time
Jihlava o.s. Celou akci provázela moderátorská dvojice Alena a Fugas, výkony družstev
hodnotila odborná porota a časoměřiči. Pro vítěze byly připraveny propiety, diplomy a
nechyběl ani pohár. Samozřejme si nepřišli zkrátka ani soutěžící, jenž se neumístili na
stupních vítězů. Rovněž pro ně byla přichystána cena útěchy.
Na stupních vítězů se umístila družstva Vyskytňáci, druhou příčku obsadila Třešť a jako
třetí se umístilo družstvo z Vratěnína.
Fotografie naleznete na http://mas-trestsko.rajce.idnes.cz/.
Poslední zelená slavnost roku 2014 se uskutečnila 13.9.2014 v obci Menhartice –
Dostřikná. Akce se konala při příležitosti ukončení sezóny. Nechybělo ani občerstvení, byl
zajištěn skákací hrad pro děti, ukázka hasičského sportu a prohlídka hasičského vozu.
Dne 25.10.2014 se uskutečnil ve Slavonicích již druhý farmářský trh na dvoře
Spolkového domu. Trhů se účastnili prodejci medu, sýrů, ..
Nadcházející aktivity v projektu spolupráce Regionem renesance zdravě
Dny zdraví
Poslední aktivitou v rámci projektu jsou zdravé dny. Dny zdraví se uskuteční v Jemnici a
ve Slavonicích. V rámci pronajatých prostor budou stanoviště, kde bude umožněno např.
měření tlaku, cukru, tuku, vyšetření zraku. V rámci programu se uskuteční kurzy
zdravého vaření, ukázky cvičení jógy, pilates a kalanetiky apod., které si mohou
účastníci vyzkoušet zdarma.
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Nové informace z VU3V
2. října 2014 proběhla první přednáška kurzu Pěstování a využití jedlých a léčivých hub,
do kterého se přihlásilo pět studentů, kteří již absolvovali další dva předchozí kurzy. Kurz
obsahuje celkem 6 přednášek a bude probíhat do konce roku 2014. Poslední přednáška
se uskuteční 11. prosince, poté budou mít studenti čas na vypracování závěrečného
testu.
Konference venkov 2014
Zaměstnanci MAS se účastnili ve dnech 15.-17.10.2014 Národní konference VENKOV,
kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov a Spolek pro obnovu
venkova České republiky. V pořadí již 6. ročník celorepublikové konference je příležitostí
pro setkání zástupců různých veřejných, neziskových i soukromých organizací působících
na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajícíh se o rozvoj venkova.
Konference nabízí prostor pro diskusi, sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci zástupců
státních organizací, krajských i místních samospráv, mikroregionů, místních akčních
skupina, neziskových organizací, církví, zemědělců, drobných podnikatelů, vědeckých
pracovníků a řady dalších zástupců odborné i laické veřejnosti.
Letošní ročník se nesl v duchu známého hesla KOSTEL – ŠKOLA – STATEK – HOSPODA,
vystihujícího čtyři neopomenutelné prvky každé vesnice. Účastníci mohli na toto heslo
nahlížet z pohledu čtyř aktuálních pojmů a to KREATIVITA – INOVACE – SPOLUPRÁCE –
ROZVOJ a dále jej rozvíjet. Část odborného programu konference byla samozřejmě
věnována i přípravě aktérů venkova na období víceletého finančního rámce EU 20142020.
Národní konference VENKOV se letos konala v Plzeňském kraji v příjemném prostědí
Konstantinových Lázní. Účastníci konference byli ubytováni v lázeňských hotelech a
penzionech, samotné plenární zasedání a většina workshopů proběhla v kulturním domě.
První konferenční den, středa 15.10.2014,
byl věnován především zasedání
partnerských organizací působících ve venkovském prostoru. Oficiální program otevřel až
zahajovací večer v netradičním stylu s podtitulem „20x20 pro rok 2020“. Hlavnímu
konferenčnímu programu byl věnován čtvrtek 16.10.2014, kdy po dopoledním plenárním
zasedání následovaly tematické pracovní skupiny. Závěr večera patřil společenskému
programu v Rodinném pivovaru Chodovar. Na pátek 17.10.2014 byly připraveny
odborné exkurze a závěrečné plenární zasedání. Účastníci konference mohli využít
několika nabídek na prodloužení pobytu a k návštěvě turistických zajímavostí a
kulturních akcí v okolí i v celém Plzeňském kraji nebo ke svezení na unikátním
výtvarném kolotoči Le Manége Carré Senart na náměstí Republiky v Plzni.
Zdroj: www.konferencevenkov2014.cz
Síť dalšího vzdělávání na venkově
Již proběhl kurz Spotřebitelská gramotnost v Budkově. V rámci kurzu byly
uspořádány tři přednášky pro uchazeče, kurz byl zdarma a bylo připraveno i menší
občerstvení. Průměrně se každé přednášky zúčastnilo 10 posluchačů.
Vzdělané osoby získaly uvědomění, že spotřebitelé jsou rovnoprávnými a odpovědnými
účastníky obchodního vztahu mezi nabízejícím (prodávajícím) a poptávajícím
(kupujícím). Cílová skupina se již bude umět orientovat v právních normách ochrany
spotřebitele či reklamovat zboží podle občanského zákoníku a tyto teoretické znalosti
aplikovat v praxi.
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První přednáška byla zaměřena na orientaci na trhu, cenové praktiky a reklamu, další
modul se věnoval závazkovým vztahům, nepřípustnému smluvnímu ujednání a reklamě
a poslední přednáška byla zaměřena na psychologické aspekty spotřebitelského chování,
ochranu spotřebitele.
V obci Vratěnín rovněž proběhl jeden kurz, Základy podnikání. Kurz se uskutečnil v
průběhu měsíce říjen, celkem zahrnoval pět přednášek.
Jednotlivé moduly kurzu:
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
Třetím kurzem, je kurz Finanční gramotnost, jenž bude probíhat v Dešné od
13.11.2014 od 17:00 v České hospodě. Vzdělávání se dělí do čtyř modulů – Peněžní
gramotnost, Cenová gramotnost, Rozpočtová gramotnost, Trh finančních produktů.

Informace ke standardizaci MAS
Příjem Žádostí o standardizaci MAS na SZIF bude probíhat od 24.11.2014 do 22.5.2015.
Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B
v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.
Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti MAS
bude prováděno externím subjektem dle metodiky, která byla vydiskutována dle potřeb
MAS s vybraným dodavatelem Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským
intervenčním fondem.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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www.jemnicko.cz
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Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@seznam.cz
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