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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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Seznam vybraných žádostí – 11. Výzva
V květnu 2013 byla naší Místní akční skupinou Jemnicko, o.p.s. vyhlášena 11. výzva do 19. kola
Programu rozvoje venkova. Tato 11. výzva byla zároveň poslední výzvou v programovacím období
pro rok 2007 – 2013. Naše MAS měla vypsané v této výzvě dvě fiche. První byla Fiche č. 6
Zlepšení zázemí pro život na venkově a druhá Fiche č. 7 zaměřená na Kulturní dědictví. V rámci
této výzvy bylo na základě bodového hodnocení Výběrovou komisí vybráno celkem 7 projektů,
pět projektů v rámci Fiche č. 6 a dva projekty spadající do Fiche č. 7. Byla vyčerpána celková
alokace.

Číslo
Fiche

Pořadí
v rámci
Fiche

6

1

6

2

6

3

6

4

Název žadatele
SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
OBEC
MLADOŇOVICE
Slavonická
renesanční, obecně
prospěšná
společnost
Sbor dobrovolných
hasičů Menhartice

IČ
64268501
00378194

Spolkový dům Slavonice –
vybavení pro
environmentální programy

64270742

Vybavení a zázemí pro SDH

5

Město Slavonice

00247456

7

1

Obec Vratěnín

00637122

2

Obec Pálovice

Soutěžíme, hrajeme si a
bavíme se za každého
počasí
Zlepšení venkovního zázemí
MŠ Mladoňovice

26108721

6

7

Název projektu

00378321

Výměna vrat budovy
společenského centra a
pořízení herních prvků na
dětské hřiště v Mutišově
Restaurování sochy sv.
Floriána ve Vratěníně
Obnova kulturních památek
obce Pálovice – Pamětní
kámen, Pomník padlým,
Kamenný kříž

Místo realizace
Police
Mladoňovice

Počet
bodů

Dotace (Kč)

88

135.000,-

82,5

126.717,-

82

130.527,-

80,5

53.100,-

68

53.680,-

66,5

85.239,-

Slavonice

Menhartice
Slavonice Mutišov
Vratěnín
Pálovice

65

71.532,-

Celkem
655.795,-

INFO: Pro tento rok končí programovací období na rok 2007 – 2013. Nové programovací období
je plánováno na rok 2014 – 2020, zatím nejsou známy žádné podrobné informace, jak to bude
v těchto letech s finančními prostředky. Místní akční skupina ve spolupráci s Ing. Mgr. Jakubem
Marešem pracuje na tvorbě Integrované strategie rozvoje území.
Integrovaná strategie rozvoje území (ISÚ)
Příprava strategie začala v listopadu 2012. Od té doby proběhly komunitní projednávání v pěti
obcích a městech: Jemnice, Slavonice, Vratěnín, Dešná a Budkov. Dále se nám podařilo za pomocí
ZŠ Lubnice, ZŠ Jemnice, občanů z obcí MAS a internetového dotazníku získat data od občanů
z obcí MAS, kde bylo možné napsat svůj názor týkající se potřeb v regionu. ISÚ je v aktivní fázi.
V této době pracujeme na sběru dat o všech obcí na územní působnosti MAS, které jsou
potřebné k vytvoření a porovnání grafů. V průběhu měsíce září by mělo proběhnout ještě jedno
„větší“ komunitní projednávání. Na konci září by měla být strategie ve finální verzi.
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Co je to Virtuální univerzita třetího věku?
 Je to moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií a internetu, má prvky
distančního (dálkového) vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým specifikům
cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
 Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou
všude přístupné, kde je dostupný internet.

 Účastníkem studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu na věk a
osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou!
Pilotní semestr – Astronomie, obsahuje 4 přednášky – téma je zvoleno pro všechna nová
střediska a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro
seniory i pro konzultační
střediska. Tento semestr se nezapočítává do celkových 6 kursů nutných k absolvování studijního
programu. V dalších semestrech si senioři sami volí témata v konzultačních střediscích.
Další kurz (semestr) obsahuje celkem 6 přednášek na zvolené téma: Lesnictví, Využití
informačních technologií, Podporování rozhodování a řízení, Vývoj a současnost Evropské unie,
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Etika jako východisko z krize společnosti, Kouzelná
geometrie, Vývoj a historie české myslivosti, Dějiny oděvní kultury, Čínská medicína v naší
zahrádce.
Výuka probíhá 1x za 14 dní cca na 1,5 hodiny v konzultačních střediscích v tzv. „neuniverzitních
městech“, účastník sleduje přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno. Po každé
přednášce následuje diskuze. Všichni společně vyplní kolektivní test (poté samostatně, včetně
závěrečného testu – celkem je možno získat 10 bodů)
Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, nezávisle na čase.
Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné
problémy) prodloužit. Senior tak nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může
semestr vynechat a poté opět pokračovat.
Po ukončení každého semestru senior obdrží Pamětní list, po ukončení 6 semestrů obdrží
účastník certifikát o „Absolvování Virtuální Univerzity třetího věku“. Bude-li mít zájem o další
studium, může pokračovat v dalším cyklu.
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: MasJemnicko@seznam.cz nebo v kanceláři MAS
(Podnikatelský inkubátor, Husova 2, 2. patro)
Za sochami Regionem Renesance
Projekt Za sochami Regionem renesance „Sochy v krajině“ je projekt, na kterém spolupracuje
Místní akční skupina Jemnicko, Místní akční skupina Třešťsko a Místní akční skupina
Mikroregionu Telčsko. Přípravy započaly v roce 2012. V současné době na území všech tří MAS
probíhají sympózia a odhalování soch. Celkem bude 25 sympózií, kterého se zúčastní umělec,
zaměstnanci MAS a hosté obce i okolních vesnic. Po uspořádání všech sympózií se bude konat
společná třídenní cyklojízda, kdy se základní skupina 25 osob, kterou budou tvořit pracovníci MAS
a zástupci zúčastněných obcí, bude snažit projet všech 25 obcí, kde jsou dané sochy umístěny.
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Na území Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. v současné době proběhla dvě sympózia, a to
v Mladoňovicích, při příležitosti 80. výročí Sboru dobrovolných hasičů, kde se konalo slavnostní
odhalení a svěcení sochy sv. Floriána před místní kaplí a následovalo sympózium.
Druhé ze sympózií bylo v obci Štěpkov. Zde bylo odhalení sochy „Hastrman“ spojeno s Dětským
dnem.
Další sympózia se budou konat v průběhu měsíce července a srpna. Slavnostně se bude
odhalovat socha Sv. Floriána ze dřeva v obci Třebelovice, socha Ptáka Motáka z kovu v obci
Třebětice, socha Ducha Dyje z kamene v obci Písečné a socha z kovu v obci Dešná.

Pár fotografií z odhalení

Mladoňovice – zahalená socha

Obec Štěpkov

Socha sv. Floriána v Mladoňovicích

Dětský den s Hastrmanem – Štěpkov
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Připravované projekty
Místní akční skupina Jemnicko spolupracuje s dalšími MAS. Hlavní spolupracující MAS je Místní
akční skupina Mikroregionu Telčko a Místní akční skupina Třešťsko. S těmito MASkami Jemnicko
spolupracuje od začátku. Místní akční skupina Znojemské vinařství je další MAS, která je zapojena
do spolupráce s MAS Jemnicko.
V současné době se MAS podílely na přípravě nového projektu s názvem Regionem renesance
zdravě. Projekt byl zaregistrován na RO SZIF a prochází administrativní kontrolou, zatím není
znám výsledek, zda bude podpořen. Ale sdělíme Vám k němu pár základních informací. Jedná se
o projekt, který je zaměřen především na zdravý styl života. Vznikne komplexní projekt,
zaměřený na různé formy podpory zdravého životního stylu, ať již ve formě sportu,
environmentální výchovy či zdravé stravy. Cílem projektu je podpora sportu – uspořádání
cyklojízdy, závody dračích lodí, Hry bez hranic a pořízení cvičebních prvků nejen pro seniory. Další
oblastí, na kterou je projekt zaměřen, je podpora zdraví – pořádání farmářských trhů, Zdravé dny.
Neopomene se ani vzdělávání dětí ve školách – připraveny budou přednášky pro školy v oblasti
environmentální výchovy. Novinkou bude spolupořádání zelených slavností. Na zpracování
tohoto projektu se podílely MAS Telčsko, MAS Třešťsko a samozřejmě naše MAS.
Dalším projektem, který byl zatím pouze zaregistrován na RO SZIF a není jasné, zda bude
podpořen, je projekt Krásy za rohem, na kterém se podílely MAS Znojemské Vinařství a MAS
Jemnicko. Tento projekt je zaměřen na podporu regionální identity a turistiky na území obou
MAS prostřednictvím realizace různých propagačních opatření. Podporovány budou všechny
památky a krásy, které stojí za zhlédnutí, ale neví se o nich.
V případě, že budou projekty schváleny, dozvíte se o nich jako první!
Kam za památkami v letních měsících na území MAS Jemnicko?
Jemnický zámek
-

29.6 – 31.8
otevřen denně 9:00 – 16:00
součástí prohlídky je vojenské muzeum a expozice historické slavnosti Barchan

Zámek Police
-

1.7 – 31.8
Otevřeno denně 9:00 – 17:00, kromě pondělí
Prohlídka trvá cca 45 min., začíná každou hodinu od 9:00, poslední prohlídka začíná
v 16:00, součástí prohlídky je i vstup na věž
Vstup 50,-Kč dospělí; děti, důchodci a invalidé 10,-Kč

Zámek Uherčice
-

Prohlídky probíhají v měsíci červenec a srpen dle zájmu turistů
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Rotunda ve Štěpkově
-

Hlavní dominanta obce, je to kaple sv. Václava
Jedná se o románskou stavbu typu rotundy
Otevřeno veřejnosti po domluvě s p. starostou Čestmírem Malým

Městské muzeum ve Slavonicích
-

Stálá expozice
Je zde k vidění historie města, nálezy z městského podzemí, řemeslnické nástroje,
hospodářské nástroje, fotografie a modely a mnoho dalšího
otevřeno denně 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00, kromě pondělí (červenec, srpen)

Anglický zámecký park a hraběcí hrobka
-

hrobka se nachází v areálu Bukovského hřbitova
park náleží k renesančně baroknímu zámku, z kterého je dnes Dětský domov Budkov

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.

