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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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Pohled z balónu – obec Kdousov

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Proběhlé aktivity v rámci projektu Regionem renesance zdravě (dále jen RR
zdravě)
Farmářské trhy ve Slavonicích
První farmářské trhy v rámci projektu se uskutečnily ve Slavonicích v sobotu
17.5.2014. Trhů se účastnili místní prodejci medu, medových svíček, půdních keřů,
sýrů, konopných výrobků a rostlin.
Farmářské trhy v Panenské
Trhy proběhly v místní části Jemnice, v Panenské dne 7.6.2014. Trhy byly spojeny s
akcí Pohádkový les, kterou každoročně pořádá Agentura Free Time Jemnice, o.s. Celé
události se zúčastnilo několik set návštěvníků s dětmi. Pro děti tu byl připraven i
skákací hrad, pro dospělé posezení a občerstvení. Návštěvníci si zde mohli koupit
výrobky z medu, perníkářské výrobky, aj. Farmářské trhy měly u návštěvníků velký
úspěch.
Zelené slavnosti v Panenské – Rybářské závody
Rybářských závodů se zúčastnilo na 80 závodníků, z toho 50 dětí. Závody se
uskutečnily 8.6.2014 na horním rybníčku v obci Panenská. Občerstvení, hudba,
propriety pro soutěžící, publicita a trampolína pro děti byly zajištěny.
Zelené slavnosti v Panenské – Otevírání pohádkové stezky
Slavnostní otevírání pohádkové stezky se uskutečnilo v obci Panenská – 7 km od
Jemnice, 21.6.2014 od 13:00 hodin. Akce se zúčastnili nejen dospělí, ale zejména děti,
pro které je stezka vytvořena. Připraveno zde bylo občerstvení, posezení, hudba.
Délka pohádkové stezky je 4 km a nachází se na ní celkem 11 pohádkových zastavení s
úkoly pro děti. Propagační materiál pro zpracování úkolů můžete zdarma získat v
Informačním centru v Jemnici nebo na prvním zastavení pohádkové stezky. Více
informací naleznete na www.pohadkovastezka.jemnice.cz
Zelené slavnosti v Dešné – Jezdecký den
Dne 29.6.2014 od 13:00 se v obci Dešná v Jihočeském kraji konaly skokové závody,
kterých se účastní nejen občané z Dešné, ale i z širokého okolí. Tento rok se již jednalo
o 33. jezdecké závody, které pořádá Stáj Volary a Obec Dešná za podpory sponzorů.
Závody se uskutečnily jako každoročně na kolbišti Farská louka. Počet návštěvníků se
přenesl lehce nad 500. Občerstvení pro návštěvníky bylo zajištěno formou stánkového
prodeje.
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Hry bez hranic v Menharticích
Dne 19.7.2014 se v obci Menhartice uskutečnila netradiční soutěž pro dospělé – Hry
bez hranic. Do soutěže se přihlásilo 5 pětičlenných družstev. Pro soutěžící bylo
připraveno 7 netradičních disciplín – slepá mapa území MAS Jemnicka rozšířená o nové
území Vranovska, tužka na provázku v lahvi, hasičský mundur, jenž si museli soutěžící
oblékat, další disciplínou byly bomby – pro 4 soutěžící z každého družstva bylo
rozmístěno několik bomb, kterým se museli za pomocí navigátora vyhnout, poznávání
obecních úřadů v územní působnosti MAS, přenášení vody houbičkou, puzzle – logo
MAS.

Jedna z připravených soutěžních disciplín

Rozstřel o 2. a 3. místo

Na stupních vítězů se umístilo družstvo z Menhartic – RPPD s celkovým počtem bodů
17. Vítěz si odnesl jako výhru pohár, soudek piva, medovník a diplom. O druhé místo
se muselo ještě bojovat, stejný počet 21 bodů získalo družstvo z Vratěnína a družstvo
Nuly SAM. Jako rozstřel byla připravena soutěž s krabičkou sirek, kde po rozsypání je
musel vybraný zástupce družstva v co nejkratší čas naskládat zpět do krabičky,
hlavičkami stejným směrem a ke všemu ještě krabičku zavřit – to vše levou rukou.
Nakonec si druhé místo vybojovaly Nuly s – odnesly si pohár, diplom, víno pro každého
účastníka a salám Vysočinu. Na třetí příčce se nakonec umístilo družstvo z Vratěnína –
pro ně byla přichystána výhra v podobě poháru, pivka Kozel 1,5l pro každého člena
soutěže a diplom. Cenu útěchy dostaly i zbývající dvě družstva. Na čtvrtém místě se
umístily Hostan Team – družstvo z Bačkovic s pytlem brambor a diplomem a na pátém
místě SDH Menhárky, které dostalo rovněž diplom a sladkou odměnu v podobě
bonboniery. Nechybělo ani publikum. Občerstvení bylo zajištěno – regionální produkt
Vysočina – klobásky, točená limonáda a pivko pro dospělé :)
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1. místo - RPPD

2. místo – Nuly SAM

3. místo - Vratěnín

Závod dračích lodí v Telči
V rámci projektu RR zdravě se uskutečnil dne 26.7.2014 historicky první závod Dračích
lodí na Štěpnickém rybníku u zámku v Telči, který společně pořádá MAS Jemnicko,
Telčsko a Třešťsko. Na akci se podíleli Dragon Board Velké Dářko jako organizátor a
Prázdniny v Telči jako spolupořadatel. Moderátora akce Romana Dopitu dodalo Velké
Dářko, který celý závod bravurně organizoval. Záchraný člun s obsluhou byl rovněž
zajištěn.
Vzhledem k omezenému prostoru rybníka (posádky bojovaly na dvousetmetrové
dráze), se do závodu mohlo přihlásit pouze 12 posádek z Regionu Renesance. V každé
posádce bylo 18 pádlujících. Kormidelníka a bubeníka dodala obsluha dračích lodí.
Každá posádka jela dvě rozjížďky na čas. Počítán byl vždy lepší čas posádky. V jednom
závodu jely dvě lodě, každá v jedné dráze. Poté si posádky vyměnily lodě i dráhu. Před
samotným závodem proběhlo teoretické školení posádek a tréninková jízda, kdy každá
posádka jela až za ostrov a dostala instrukce týkající se pádlování na dračí lodi. V
druhém kole se už jelo rovnou na start a závod do cíle. Každý tým měl svůj vlastní
dres, mohli jste zde vidět například tým v historických kostýmech, tým s
pestrobarevnými parukami, apod. Závod dračích lidí sledovaly stovky diváků a
fanoušků.
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V závodu šlo o setiny sekundy. Vítězem závodu se stala posádka Dešanské perly z obce
Dešná z Jihočeského kraje s časem 1:01:26. Druhé místo obsadila posádka NOKUS z
Nové Říše s časem 1:01:65 a třetí příčku zaujmula posádka Menharťáci z obce
Menhartic s časem 1:01:87. Vítězné posádky byly ohodnoceny poháry, diplomy a
hodnotnými cenami.

1. místo – Dešanské perly

Zelené slavnosti ve Vratěníně – Vratěnínská pouť
Nedělní Vratěnínská pouť se pořádala pod širým nebem. Pro obyvatele bylo připraveno
posezení pod stany, občerstvení, kapela, bohatý program, který po celé odpoledne
doprovázel celou údálost a pro děti zde bylo několik atrakcí, např. skákací hrad,
trampolína, autodrom, dětský kolotoč a střelnice. Hudební doprovod zajistila kapela
Duo Artex. V průběhu odpoledne pro občany a jejich známé vystoupily mažoretky z
Jemnice, kterým se představení velice vydařilo. Dále do Vratěnína zavítala skupina
Break Dance ze Znojma – parta kluků, kteří předvedli taneční vystoupení, pro
obyvatele méně známe. Všem se vystoupení líbílo a skupinu ocenili potleskem. Celé
slavnosti se během nedělního odpoledne zúčastnilo na cca 150 návštěvníků.
Farmářský trh v Jemnici
Farmářský trh v Jemnici se uskutečnil při příležitosti historické slavnosti IV. Bitvy dne
2.8.2014 v městském parku. Byli zde místní prodejci čaje, medových výrobků, aj.
Zelené slavnosti - Nohejbalový turnaj v Menharticích
Další slavností, která se pořádá v rámci RR zdravě, byl nohejbalový turnaj v
Menharticích, konaný 2.8.2014 na hřišti. Do závodu se přihlásilo celkem 8 družstev. Na
prvním místě se umístilo družstvo ze Slavonic, druhé místo obsadilo družstvo Sluníčka z
Jemnice a třetí příčku družstvo JZF z Jemnice.
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VU3V opět v akci – kurz Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Opět si Vás dovolujeme informovat o dalším kurzu, na téma Pěstování a využití jedlých
a léčivých hub, který bude zahájen začátkem října, v Městké knihovně v Jemnici. Kurz
obsahuje celkem 6 přednášek, první přednáška je nezávazná, uchazeč má tedy čas na
rozmyšlenou, zda chce kurz dále absolvovat. Cena celého kurzu je 200,- Kč.
Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též
poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných
hub a jejich účinných látek.
Osnova kurzu:
Co jsou houby, jak žijí a jak se využívají a množí. Pěstování žampionů. Pěstování hliv.
Exotické a léčivé houby. Účinné látky a doplňky stravy z hub. Jak si můžeme houby
vypěstovat sami?
Do kurzu je možné se přihlásit do 26.9.2014 v kancelář MAS (Podnikatelský inkubátor,
Husova 2, Jemnice) nebo na e-mail masjemnicko@seznam.cz
Informace o standardizaci MAS
Ministerstvo zemědělství, jako rezort, který má největší zkušenosti s implementací
metody LEADER v programovém období 2014-2020, bylo pověřeno přípravou tzv.
Standardů pro MAS.
Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela
Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.
SCLLD = strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Cílem Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let
2014 až 2020 je nastavení standardů pro MAS na programové období 2014-2020.
Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS v příštím programovém období
čerpat. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém dokumentu.
Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností ze současného programového
období a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména je
kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny
činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídícím orgánů, žadatelům i široké
veřejnosti v území byly maximálně transparetní a nediskriminační.
MAS budou muset nejprve splnit standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny
vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je
zodpovědné Ministerstvo zemědělství.
Území MAS musí být celistvé a mít počet obyvatel v rozmezí 10 tis. - 100 tis. Bez měst
nad 25 tis. obyvatel (k 1.1.2014).
Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
více než 49% hlasovacích práv. Minimální počet partnerů je 21, minimální počet
partnerů vůči počtu obyvatel je 1:2000.
MAS musí mít vlastní orgány – nejvyšší, rozhodovací, výběrový a kontrolní. Jeden
partner může být kromě nejvyššího členem pouze jednoho povinného orgánu.
Zájmová skupina = tvořena partnery, kteří jsou cíleně zaměření na určitou
problematiku. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD.
Zdroj: NS MAS ČR
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Spolupráce s Jemnickým mikroregionem
MAS spolupracuje s Jemnickým mikroregionem v administrativní sféře v rámci projektu
spolupráce s Mikroregiony.
1. Strategie rozvoje Regionu Renesance
Jemnický mikroregion zpracovává strategii svého rozvoje 2020. Půjde o významný
dokument, který by měl sdělovat, na co by se představitelé mikroregionu měli v
následujícím období zaměřit a k jakému cíli by vlastně měl mikroregion směřovat.
Strategie mikroregionu se bude zpracovávat v rámci většího územního celku, tzv.
Regionu renesance, který se rozprostírá na území Jemnicka, Dačicka, Slavonicka,
Telčska, Třešťska a přilehlém rakouském území.
V první fázi bude zpracováván profil mikroregionu, který by měl analyzovat jeho
potenciály, problémy, potřeby, atd. Při takové analýze je pro nás velmi důležitý názor
Vás, občanů na tyto otázky.
Připravujeme proto anonymní dotazníkové šetření, které bude zveřejněno na webových
stránkách http://evaluacnisetreni.cz/RR-Jemnicko. Průzkum bude probíhat v období 1.
8. – 15. 9. 2014.
Jeho cílem bude zjistit Vaše potřeby, názory a postoje k životu ve Vašem regionu a
pojmenovat problémy a omezení, se kterými se potkáváte. Budeme velmi vděční za
čas, který se rozhodnete vyplnění tohoto krátkého dotazníku věnovat! Vaše názory a
odpovědi nám umožní lépe porozumět tomu, co občané našeho regionu považují za
skutečně zásadní ve vztahu k jeho rozvoji.
Jakékoliv dotazy k chystanému projektu zpracování strategie rozvoje mikroregionu i k
dotazníkovému šetření rádi zodpovíme na emailové adrese: dfd@fd.cz.
2. Cestujeme po Regionu Renesance
Projekt poskytne jedinečnou možnost zapojení menších obcí ležících na trasách Regionu
Renesance do společné nabídky regionu i zapojení do přeshraniční spolupráce.
Obsahem projektu je zlepšení stávající sítě cyklotras a jejich propojení na rakouské
cyklotrasy, vybavení těchto tras mobiliářem – stůl, lavičky, stojan na kola, přístřešek a
odpadkové koše, dále na cyklotrasách budou umístěny dětské herní prvky a
protahovací sportovní prvky pro dospělé, zlepšení propagace regionu vydáním
cykloturistických map, mobilní průvodce, nástavba regionálních www stránek a
vyznačení nových naučných stezek včetně informačních tabulí a směrovek. Projekt
bude propagován na www stránkách, v letní sezóně budou uspořádány marketingové
akce na podporu využívání stezek.
Cílem projektu je:
- propojení nabídky turistických cílů v příhraničních regionech (Vysočina, jižní Čechy,
Dolní Rakousko)
- soubor menších investičních a propagačních opatření v rámci projektu povede k trvale
udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném AT-CZ území - rozvoj, zlepšení a
dokončení infrastruktury pro (měkký) cestovní ruch
- zlepšení dostupnosti turistických a kulturních cílových míst, kterých je v dotčeném ATCZ území zvýšený počet
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- rozšíření nabídky pro turisty vedoucí k prodloužení jejich pobytu, zlepšení kvality
života místních obyvatel
- zlepšení stávající sítě cyklotras, optimalizace a vzájemné provázání tras mikroregionů
s napojením na AT trasy
Projekt Síť dalšího vzdělávání na venkově
Tento projekt je realizován v rámci spolupráce se Střední školou dopravy, obchodu a
služeb v Moravském Krumlově, Společností pro rozvoj Humpolecka a Živým pomezím
Krumlovsko-Jevišovsko a v neposlední řadě s MAS Jemnicko.
Projekt se zaměřuje na vzdělávání obyvatel na venkově, konkrétně v regionech místních
akčních skupin a jejich okolí na území Jihomoravského a Jihočeského kraje a Kraje
Vysočina, kde bude vzdělávání probíhat. Prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit
zaměřených na obecné a odborné kompetence, zejména finanční gramotnost,
spotřebitelská gramotnost, ICT dovednosti a základy podnikání, dojde ke zvýšení
vzdělanosti obyvatel v ČR a k posílení konkurenceschopnosti na trhu práce.
V rámci projektu rovněž proběhne propagační kampaň, která osloví cílové skupiny z
vybraného území a seznámí je s přínosy účasti na vzdělávacích akcích.
Vzdělávací aktivity budou probíhat v oblastech s nižším počtem obyvatel (tj. obce do
2000 ob.), poněvadž v těchto oblastech tyto vzdělávací aktivity většinou chybí.
Hlavním výstupem budou proškolení účastníci vzdělávacích aktivit, kteří získají nové
poznatky a dovednosti z vybraných oblastí, zvýší se kvalita dalšího vzdělávání a v
neposlední řadě vzdělanost obyvatel v regionu, čím občané zlepší své postavení na
pracovním trhu.
O nadcházejících vzdělávacích aktivitách Vás budeme pravidelně informovat.

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ

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
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