INFORMACE
O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři a vážení přátelé,
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předkládáme Vám pro Vaši informaci další aktuální vydání našeho Zpravodaje Informace o činnosti
místní akční skupiny.
Důležitou částí je pokračování zpráv o akcích MAS, zaměřených k nám, do našeho regionu a
výhradně na naše prostředí a pro naše spoluobčany, jak se dozvíte z příslušných anotací.
Rovněž v tomto vydání je informace o otevření expozice a depozitáře, vlastně regionálního obecního
musea. Nutno však poznamenat ke vzniku a realizaci projektu, že se nejedná o dílčí část rozsáhlého
projektu Regionem Renesance nejen po stopách historie, jak bylo náležitě referováno v minulém
vydání Informací.
Expozice a depozitář v obci Mladoňovice byl budován za výrazného přispění Místní akční skupiny,
která celý projekt administrovala, ale v rámci pravidelných výzev k podání žádostí o dotaci z Programu
rozvoje venkova cestou Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu
v relacích tzv. Místní rozvojové strategie. To snad na vysvětlenou souvislostí.
Zásadním efektem je, že se podařilo vytvořit krásné, důstojné a trvalé dílo jako vzdělávací historický
materiál a jeho prezentaci. Nelze nevzpomenout při této příležitosti obětavé a iniciativní práce starosty
obce Mladoňovice, pana Chloupka a místostarosty, pana Vrbky. Bez jejich osobního nasazení a vysoké
motivace by jen stěží vzniklo to, co se podařilo…
Další akcí, výrazně přesahující, na rozdíl od předchozí informace, náš region, se stala akce Klimatour,
pořádaná pod záštitou Krajského úřadu kraje Vysočina a partnerskými veřejnoprávními institucemi
Dolního Rakouska v rámci programu Místní Agenda 21 a Gemeinde 21 Rakousko.
O dalších novinkách a aktualitách z Programu
rozvoje venkova Vás budeme informovat
v příštích vydáních Informací.
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AKCE MAS
Výměna zkušeností, metoda dobré praxe, KS NS MAS Kraje Vysočina.
MAS Jemnicko, o.p.s., zajistila, připravila a organizovala významnou dvoudenní akci 14. a 15.května 2012.
Jednalo se o setkání zástupců místních akčních skupin Kraje Vysočina. Setkání mělo proorganizovaný a náročný
program, vyznačující se vysoce pracovním úsilím. Jednalo se o následující projednávané záležitosti:
1-MAS jako významný prvek místního regionálního rozvoje, metoda dobré praxe, výměna zkušeností
Tato záležitost byla spojena s diskusí a praktickou prezentací projektů v rámci MAS Jemnicko,o.p.s., a to projekty
obnovy či realizace: pozdně barokní kostel ve Kdousově, Střelnice Mysliveckého sdružení Mladoňovice, knihovna
Jemnice a sportovní zařízení Sokola Slavonice.
2-v odpoledních hodinách 14. května se v konferenčním centru ve Slavonicích uskutečnilo setkání se zástupci
Kraje Vysočina, pp. radním Ing. Bc. Martinem Hyským a Luďkem Hrůzou z odboru regionálního rozvoje KÚ.
Jednání bylo konkrétní a náročné. Zásadním bodem problematiky byla podpora místních akčních skupin Kraje
Vysočina ze strany krajského úřadu pro tzv. přechodné období, tj. roky 2013 a zejména 2014.
3-Další den, 15. května, se uskutečnilo neméně náročné jednání v prostorách Místní akční skupiny Mikroregionu
Telčsko, o.s., ve věci vzniku, fungování, činnosti a personálního obsazení Krajského sdružení Národní sítě
Místních akčních skupin Kraje Vysočina.
Celá akce byla propojena neformálními diskusemi, teambuildingovými aktivitami, aby se „protáhlo tělo“ a na
chvíli se ulevilo „mozkovým závitům“ a obsahově byla nanejvýše nutná a konkrétní svými výstupy pro jednání
s Krajským úřadem Kraje Vysočina a rozvojovou činnost místních akčních skupin v kraji.

Všichni účastníci hodnotili kladně administraci a organizaci a vyslovili závěrem upřímné díky za
výbornou organizovanost a činnost pořadatele, MAS Jemnicko, o.p.s.
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Expozice a depozitář obce Mladoňovice
Dne 27. května bylo slavnostně otevřeno
„venkovské museum“, Expozice a depozitář obce
Mladoňovice. Jednalo se o projekt financovaný
v Ose IV, LEADER, cestou MAS Jemnicko, o.p.s.
Projekt podala obec Mladoňovice v 6. Výzvě MAS;
projekt uspěl a byl doporučen k profinancování.
Částka dotace činila řádově 437 tis. Kč.
Slavnostní otevření bylo spojeno s prezentací obce a
se setkáním občanů, zástupců samosprávy,
pracovníků muzejnictví a realizátory expozice. Při
té příležitosti se uskutečnilo kulturní vystoupení
mažoretek a celé odpoledne provázela akci dechová
hudba. Významný byl úvodní referát starosty obce,
p. Chloupka. Věnoval se tradicím i současnosti,
avšak zejména historii významné obce, kde první
archeologické památky osídlení jsou staré bezmála
10.000 let. Dále pak významnou osobností byl Petr
Mladoň z Mladoňovic, rektor Karlovy university
Praha a doprovázející Mistra Jana Husa na Koncil
do kostnice v r. 1415. Bohatá historie obce si
právem zaslouží důstojnou a odbornou prezentaci
v rámci vlastní expozice. Expozice bude přístupná
v letních měsících o víkendech, mimo toto období
na požádání na Obecním úřadě Mladoňovice.
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Klimatour
Dne 25.6.2012 se MAS Jemnicko, o.p.s., významně podílela na zabezpečení výjimečné akce, pořádané
Krajským úřadem Kraje Vysočina, za spolupráce kraje Dolní Rakousko, v rámci agendy 21, resp. MAG
21. O jakou akci se vlastně jednalo?
Je to Mezinárodní cyklistická štafeta, která je na území Rakouska organizována již dvanáctým rokem.
Tato sportovně společenská akce letos poprvé překročila hranice na území našeho kraje. Smyslem konání
této akce je snaha poukázat na zhoršující se klimatické podmínky vlivem emisí oxidu uhličitého do
ovzduší a možnosti, které občanům nabízí zdravější způsoby přepravy. Při této příležitosti se také mohly
prezentovat místní aktivity obcí, škol, organizací a spolků.
V územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s., se jednalo o přímé zapojení obcí Police, Jiratice,
Mladoňovice a Budkov, s významnou zastávkou cyklistické štafety a bohatým doprovodným programem
v Jemnici.
Počasí sice akci nepřálo, byly dešťové přeháňky a vítr, ale přesto se ji podařilo zabezpečit na odpovídající
vysoké úrovni, což bylo velmi kladně hodnoceno účastníky cyklistické štafety, jak z Kraje Vysočina, tak
Dolního Rakouska.
Operativně bylo přemístěno místo
konání z původně plánovaného
náměstí v Jemnici do zámeckého
parku. Toto řešení se ukázalo jako
velmi výhodné. Partneři MAS
Jemnicko, o.p.s., AFT o.s. a Jemnice
On line družstvo postavili v parku
dva stany, umístili do nich stoly a
lavice a zajistili zapojení ozvučovací
techniky.
Na akci mimo jiné vystoupil p. Ing.
Nevěčný, starosta města, který
seznámil účastníky s historií i
současností, předal symbolickou
štafetu a po vystupování dětí a
mládeže
z Dětského
domova
Jemnice a po občerstvení všech
přítomných navštívil s účastníky
štafety významný ekologický projekt
města, a to Kompostárnu Jemnice.
Po té se štafeta přemístila na kolech
do další obce našeho regionu, do
Mladoňovic.
Uvedený projekt významně pomohl
prezentaci obcí Vysočiny na
mezinárodní úrovni, podpořil dobré
sousedské vztahy a nesporně přispěl
tak dobré věci. Zároveň také
propagoval MAS Jemnicko, o.p.s., a
ukázal
oprávněné
místo
a
nezastupitelnost prvku místní akční
skupiny v regionálním rozvoji.
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Fotografie z Klimatouru

Aktualita z projektu spolupráce
Projekt Regionem renesance nejen po stopách historie, který je Projektem spolupráce Místní akční
skupiny Jemnicko, o.p.s., Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a Místní akční skupiny Mikroregionu
Telčsko, o.s., je v aktivní fázi.
Pod tímto názvem je definován, vytvářen a postupně realizován. Tento společný projekt je tvořen
v realizační a praktické stránce vybudováním sítě regionálních devíti expozic v zájmových obcích,
konkrétně v abecedním pořadí Dešná, Dolní Cerkev, Hodice, Kostelní Myslová, Mrákotín, Radkov,
Stonařov, Třešť a Vratěnín. Aktuálně se podíváme do obce Vratěnín.
Vratěnín byl až do otevření tzv. Císařské cesty přes Znojmo ve druhé půli 18. století nejvýznamnějším
poštovním a nákladovým dopravním centrem mezi Prahou a Vídní.
Jedná se tedy o expozici historie poštovního spojení Praha – Vídeň. Expozice bude umístěna ve vstupní
chodbě Obecního úřadu, který se nachází v citlivě a esteticky renovované původní pozdně barokní
budově. Libreto a obsahová náplň expozice je zpracována a stavebně technické úpravy nevyžadují
náročné nákladové a řemeslně odborné nároky.
Pro zajímavost uvádíme snímek současného stavu chodby, kde je zatím umístěna dřevěná socha a k ní
komentář kultovní osoby českého lidu, Járy Cimrmana. Obec Vratěnín se významně podílí na
každoročním řezbářském symposiu pořádané v obci Písečné a odtud také pochází dosavadní
recesistický záměr, takové malé zpestření vstupu do vratěnínského Obecního úřadu. Stávající socha
bude samozřejmě v zájmu nově vznikající expozice poštovní stanice přemístěna do jiných prostor.
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Text k fotografii: v uvedených prostorách
Vratěnína je skutečně patrná ozvěna, kterou si
tam každý návštěvník snaží ověřit, takže
pracovníci úřadu často zaslechnou zahučení či
zvuky z chodby….

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ

Sídlo MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 103, 675 31 Jemnice
Adresa kanceláře MAS Jemnicko o.p.s.
Velká brána 584, 675 31 JEMNICE
(budova společnosti ZEOBS)

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

Kontaktní osoba:
Ing. Milan Svoboda, manager SPL
Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@jemnice.cz
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