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V posledním dubnovém týdnu jsme ukončili
příjem ţádostí ve IV. Výzvě. Asi nejzajímavější
informací z hlediska budoucího je, ţe nějaké
peníze zbyly a v srpnové V. Výzvě tak bude
k rozdělení kolem 5 mil. Kč. To je dosud největší alokace pro jednu Výzvu i přesto, ţe nás budou čekat „oblíbená opatření― zaměřená na úpravu veřejných prostranství a vytváření zázemí pro
spolkovou činnost. Podnikatelům k projektům
v cestovním ruchu přidáme ještě opatření na
rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání.

Co je MAS?
Představujeme členskou základnu
III. Výzva
Realizace podpořených projektů odstartovaly
Malé muzeum pod věţemi kostela SJN
Rekonstrukce kapličky sv. Marka
IV. Výzva

A kdyţ uţ zmiňuji projekty cestovního ruchu,
rád bych Vám představil nový turistický bulletin
PRAMENY. Tedy podstatnější, neţ bulletin
samotný je, ţe zde byla vyvolána iniciativa vedoucí k zaloţení zatím neformální pracovní
skupiny MAS, jejímţ záměrem je vymýšlet,
vytvářet a podporovat nové aktivity v této oblasti. Nutno podotknout, ţe se jedná o skupinu
otevřenou a máte-li nápady a chuť přispět v této
věci, jste mezi nás zváni.

Jaké projekty byly přihlášeny?
V. Výzva se kvapem blíží
Program STARTÉR
Vyhlašujeme ročník 2010
MAS a partnerské projekty
Vzděláváním, výměnnou zkušeností a partnerstvím k probuzení venkovských
lídrů

A na závěr něco pro mladé. Loni jsme
s velikým napětím, ve spolupráci s mladými a
spíše nedůvěrou těch starších uváděli v ţivot
program na podporu aktivit mladých lidí STARTÉR. Překvapením pro nás nebyla pouze kvalita
přihlášených projektů, ale také zájem o tuto
aktivitu vyvolaný třeba u kolegů z jiných MAS a
mikroregionů. Podstatnější pro aktivní mladé je
ovšem to, ţe v průběhu května vyhlásíme druhý
ročník programu, na konci června pak budeme
projekty přijímat a na veřejné prezentaci vybírat.

BA10 ve vojenském prostoru Brdy
Terazky na Zelené Hoře straší
Blahopřejeme TJ Sokol Spálené Poříčí
Pohledy za hranice MAS
Pár postřehů o spolupráci místních řemeslníků a výrobců
S Pavlem Motejzíkem do historie

V kaţdém případě přeji zajímavé čtení, a na
setkání s Vámi při jakékoli příleţitosti se těší

Zbyla jen studánka—Pověst o obci Tisovec

Michal Arnošt, manažer MAS
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Co je MAS?
Členská základna sv. Jana z Nepomuku
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku byla ustavena jako občanské sdruţení v říjnu
roku 2004. Zakládajícími členy byly Mikroregion Nepomucko, Radovan Sochor a Václav
Silovský, postupně přistupovali další zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací.
Členy občanského sdruţení spojuje společný zájem na rozvoji území
a snaha o sjednocení postupu prostřednictvím společné rozvojové strategie „Budoucnost
zaloţená na tradici―. Předsedou sdruţení je Ing. Jindřich Jindřich, místostarosta Spáleného
Poříčí. MAS působí celkem v 25 obcích Nepomucka a Spálenopoříčska, v současnosti má
23 členů z řad veřejnosti, místní samosprávy a podnikatelů.
Ing. Michal Arnošt, manažer MAS
u MAS od července 2008
před příchodem do MAS odborný asistent na České
zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomická
fakulta se zaměřením na projektový management a
regionální rozvoj, poradce MAS Krajina srdce a Mikroregionu Venkov.

Pavel Motejzík, DiS., administrativní pracovník MAS
u MAS od září 2009
pravidelně
spolupracuje
s městem
Nepomuk
(expozice Zelená Hora a Černí baroni, Naučná stezka
Pod Zelenou Horou) a obcí Klášter (akce Zelená Hora kříţem-kráţem, Terazky na Zelené Hoře straší),
člen redakce sborníku Pod Zelenou Horou, autor historicko-turistického průvodce Zelená Hora a Klášter
u Nepomuku (2006) a knihy Podzelenohorská pohádka (2009), předseda OS Pod Zelenou Horou.
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Představujeme členskou základnu:
Jméno: Spálené Poříčí, Ing. Jindřich
Jindřich

Jméno: Ing. Radovan Sochor

Bydliště: Spálené Poříčí

Práce: ředitel společnosti DAOS PLUS,
s.r.o., která provozuje síť českých restaurací Švejk restaurant, společník DAOS Consulting, s.r.o.

Bydliště: Plzeň a Ţelezný Újezd

Práce: místostarosta Spáleného Poříčí
Záliby, koníčky: turistika, lyţe, rocková
hudba

Záliby, koníčky: cestování, gastronomie,
lyţování

Funkce v MAS: předseda MAS, předseda
Programového výboru, člen Výběrové
komise programu Startér 2009

Funkce v MAS: místopředseda MAS, člen
Programového výboru

Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Spálenopoříčské kulturní léto (červenec
- srpen 2010)

Pozvu Vás na něco dobrého s Chutí
monarchie. Chuti monarchie je nekončící
gastronomický seriál, který vám nabízí
Švejk restaurant v Nepomuku. Kaţdý měsíc připravuje místní kuchyně něco z tradičních receptur třeba starého dobrého
Rakouska-Uherska.

Můžete nějak zhodnotit první ročník programu Startér?
Kaţdopádně mě zaujala pestrost nápadů předloţených projektů a jistá míra odvahy většiny ţadatelů. Líbí se mi, ţe se
pouštějí do aktivit, do kterých bych já
osobně vzhledem k moţným rizikům asi
nešel. Myslím, ţe by bylo dobré při aktualizaci našeho Strategického plánu LEADER (SPL) „Budoucnost zaloţená na tradici― zdůraznit zapojení mladých lidí do
přípravy a realizace projektů, např. úpravou hodnotících kritérií, nebo vyuţitelností
realizovaných projektů pro mladé. O dalším zapojení mladých mimo realizaci SPL
budeme jistě přemýšlet a uvidíme také, co
vše nám dovolí náš rozpočet.

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Naše společnost DAOS Consulting,
s.r.o. „provedla― MAS projektem Osvojování schopností v rámci programu LEADER+ v roce 2006 a spolupracovala na
přípravě strategického plánu Budoucnost
zaloţená na tradici, který umoţnil získat
pro MAS finanční prostředky z programu
LEADER na období 2008 - 2013. MAS
propaguji především mezi potencionálními
ţadateli, s kterými se setkávám, příp. i
mezi dalšími lidmi z území, nejen kvůli
podpoře jejich projektových záměrů, ale
také kvůli tomu, aby se do činnosti MAS
aktivně zapojili.
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Práce: profesorka na SŠ, t.č. na mateřské
dovolené

Jméno: Martina Krumpholcová
Bydliště: Tojice u Nepomuku

Záliby, koníčky: ČSOP, příroda, ekologie

Práce: děti, manţel, domácnost a další ...
Záliby, koníčky: zahrada, kníţky

Funkce v MAS: členka Programového výboru

Funkce v MAS: členka Programového výboru

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:

Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Drakiáda (pořádá ČSOP Spálené Poříčí)
- říjen 2010.

Drakiáda a závody RC modelů na jedné
z největších drah v Plzeňském kraji. Dne
23.10.2010 od 13.00 hodin na louce za
Tojicemi směr Vrčeň.

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem
propaguji MAS v území?
Ţádnému zodpovědnému člověku by
nemělo být lhostejné, v jakém prostředí ţije
a jaké moţnosti rozvoje jsou na daném území nabízeny. Mou snahou je proto aktivně
propagovat MAS a informovat místní obyvatele o moţnostech dotací, např. prostřednictvím ČSOP ve Spáleném Poříčí.

Radila jste již jako členka MAS nějakému
potencionálnímu žadateli o možnostech
podpory v rámci MAS SJN, či následnou
přípravou projektu?
Zapojila jsem se do projektu MŠ Vrčeň
„Divadelním představením k rozvoji MŠ
Vrčeň―. Školka úspěšně usilovala o získání
prostředků na výměnu části oken a nový
nábytek. Spolupráce v počátku představovala, hlavně vysvětlení co je MAS, co a jak
lze udělat. Protoţe, přiznejme si, mluví se
u nás v MASce vlastním jazykem a určitě
není běţné vědět, co znamená například:
program Leader, SZIF, fische, opatření,
inovace projektu, testování nových aktivit,
základní leadrovské principy a další ...
Takţe to byl začátek a pak jsem se zapojila
ve vlastní realizaci projektu při dobročinné
draţbě a při hraní divadla - čili při testování nových aktivit a při uplatňování základních leadrovských principů.

Jméno: Mikroregion Nepomucko, Ing.
Jiří Holec
Bydliště: Nepomuk
Práce: manager Golf clubu
Záliby, koníčky: cestování, sport
Funkce v MAS: člen Programového výboru
Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:
Pochod Podzim pod Zelenou horou, Nepomuk (15. 10. - 17. 10. 2010)
Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Uvítal bych pohledy za hranice MAS,
především do zahraničí, např. na zkušenosti
s realizací projektů přeshraniční spolupráce.

Jméno: ČSOP Spálené Poříčí, Mgr. Michala Jandíková
Bydliště: Blovice
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traktivňování a usnadňování ţivota v regionu, ve kterém ţiji a vychovávám své děti.

Jméno: Město Nepomuk, Ing. Pavel Jiran
Bydliště: Nepomuk
Práce: místostarosta města Nepomuk

Jméno: Mladý Smolivec, Eva Kubová

Záliby, koníčky: fotografie, cestování, sport

Bydliště: Mladý Smolivec

Funkce v MAS: předseda Výběrové komise

Práce: uvolněná starostka (původní povolání
ekonom, účetní)

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:
Nepomucký trojúhelník: tradiční silniční
závod historických motocyklů (31. 7. - 1. 8.
2010)

Zájmy: domácí práce, kytičky a zahrádka,
trochu kolo, čtení, fotografování

MS v trialu (Kramolín 4. - 5. 9. 2010)

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:

Funkce v MAS: členka Výběrové komise

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?

Slavnostní rozsvěcování stromku u
Obecního úřadu v Mladém Smolivci
(prosinec 2010)

Např. na téma: časté chyby při zpracování projektových ţádostí a při realizaci projektů jako poučení pro ţadatele.

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Určitě jsou důleţité infoakce k vyhlašovaným dotačním titulům. Asi hlavně pro
podnikatele, neboť ti moc u nás nevěří, ţe
se dají na své podnikatelské záměry obdrţet
finanční prostředky.

Jméno: Ing. Hana Moulisová
Bydliště: Milínov
Práce: CP SZIF Praha
Záliby, koníčky: příroda, zemědělství, sportování (jízda na koni, lyţování, cyklistika),výţiva, ekologie

Jméno: Ing. Veronika Sklenářová

funkce v MAS: členka Výběrové komise

Bydliště: Spálené Poříčí

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:

Práce: vedoucí oddělení kontroly na územním odboru v Plzni

125. výročí zaloţení hasičů v Milínově
(poslední víkend v červnu)

Záliby, koníčky: jízda na kole, power jóga,
četba

Proč jsem členem MAS?

funkce v MAS: členka Výběrové komise

Hlavní myšlenkou je přispět k dobré věci
a vyuţít zkušeností s finančními podporami
v rámci EU. Pomáhat při zkvalitňování, za-

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS
5. 6. 2010 slavnostní otevření rodného
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domu Aug. Němejce v Nepomuku.

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS

Jakým způsobem propaguji MAS v území?

Konkrétní akce pořádané naší restaurací speciální 4chodové menu, dále sportovní
akce v Soběsukách, např. fotbalový turnaj
na soběsuckou pouť (3. 10. 2010).

Ústně informuji své přátele a známé o
činnostech MAS a moţnostech vyuţití finančních prostředků, které je moţné prostřednictvím MAS získat.

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem
bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?

Jméno: Ing. Jiří Tetzeli
Bydliště: Březí u Ţinkov

Členem MAS jsem se stal kvůli dobré
myšlence určitým způsobem propagovat náš
kraj a zapojit se do spolupráce s ostatními
subjekty v regionu. Aktivně se zapojuji například tím, ţe společně pracujeme na projektech pro získání dotace. Stejně tak povaţuji za významný „propagátor― v širokém
okolí nově vytvořený bulletin - Projektový
slabikář, do jehoţ přípravy jsem se svými
odpověďmi zapojil.

Práce: podnikatel
Záliby, koníčky: lyţování, jízda na koni,
příroda
Funkce v MAS: člen Výběrové komise
1) Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS
13. - 15. 8. 2010: Mezinárodní šampionát
huculských koní na farmě Olšovka
4. 9. 2010: Rybářské závody na rybníce
Olšovka

Jméno: ČSOP Spálené Poříčí, Ing. Josef
Lank

2) Jakým způsobem propaguji MAS v území
i mimo něj:

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: lesnictví

Na akcích (jednání Okresní agrární komory Plzeň - sever, VH Svazu chovatelů
koní, apod.), rozdávám materiály a sděluji
informace o MAS. O činnosti MAS informuji rovněţ hosty a návštěvníky naší farmy.

Záliby, koníčky: příroda, sport
Funkce v MAS: člen Výběrové komise
Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:
Tradiční festival outdoorových filmů ve
Spáleném Poříčí (listopad 2010).

Jméno: Václav Silovský
Bydliště: Soběsuky

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?

Práce: provoz restaurace Angus steak house
Záliby, koníčky: farmaření, gastronomie,
sport

Návštěva dalších MAS v rámci Národní
sítě MAS - např. MAS Sokolovsko (Statek
Bernard - centrum tradičních řemesel).

Funkce v MAS: člen Výběrové komise
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Jméno: Mikroregion
JUDr. Jiří Pomahač

Především chci přispět k aktivizaci lidí
na venkově, pomáhat s přípravou projektů,
pomáhat mladým lidem, aby se „nebáli― a
zaţádali si u MAS v rámci programu Startér, který je umoţní nakopnout a posunout
dál.

Nepomucko,

Bydliště: Ţinkovy
Práce: starosta městyse
Záliby, koníčky: hudba, umění, historie,
sociologie

Jméno: Martin Bršlica

Funkce v MAS: předseda Kontrolní komise

Bydliště: Novotníky

Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Práce: Majitel kadeřnictví, kadeřník

Kulturní festival CZFM 2010 u zámku
v Ţinkovech (31. 7. 2010).

Funkce v MAS: člen Kontrolní komise

Záliby a koníčky: V podstatě ţiji svojí prací
Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Coby starosta městyse propaguji MAS
především informováním našich občanů i
zastupitelstva o moţnostech dotací, či o
činnostech, které MAS pravidelně organizuje. Poslední Valná hromada se konala v
prostorách našeho nového kulturního centra a členové MAS tak měli moţnost spatřit, co se daří realizovat u nás.

Zvu vás na Nepomuckou pouť (květen)
do areálu nepomuckých stavebnin. Kde
kaţdoročně předvádím exkurzi a módní
střihání.
Jakým způsobem propaguji MAS v území i
mimo něj?
Především tím, ţe ve svém kadeřnictví
nabízím návštěvníkům infomateriály MAS.

Jméno: Marie Bílková

Jméno: Eva Beránková

Bydliště: Prádlo

Bydliště: Vrčeň

Práce: důchodce

Práce: ředitelka Mateřské školy Vrčeň

Záliby, koníčky: literatura, historie, cizí
jazyky
Funkce v MAS: členka Kontrolní komise

Záliby, koníčky: práce s dětmi, takţe se
moje práce stala moji zálibou a zároveň i
koníčkem

Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Funkce v MAS: členka MAS, členka Výběrové komise programu Startér 2009

Prádlo, tradiční troubení z věţe s pásmem vánočních koled (24. 12. od 17 hod.)

Tip na libovolnou akci konanou v roce
2010 na území MAS:

Jakým způsobem se hodlám do činností
MAS aktivně zapojit?

Malé folklórní slavnosti „Pod vrčeňskou
lípou― (červen 2010).
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Účastnila jste se již nějaké Infoakce, příp.
exkurze, které MAS pravidelně organizuje?
Pokud ano, jaké a v čem to pro Vás bylo přínosné?

záměrů, cílů, apod., v regionu působení
MASky, zejména však na území města Nepomuk a jeho bezprostředního okolí.

Účastnila jsem se jak infoakce, tak exkurzí,
které pro mne byly velice přínosné. Infoakce
mi pomohla v rozhodnutí pokusit se realizovat
výše uvedený projekt a exkurze – 2 na Danaru
u Mladé Voţice, kde skupina místních nadšenců dokáţe vést mladé lidi k velice zajímavým a přínosným činnostem a to způsobem
velice neobvyklým, zato opravdu přínosným,
vedou děti a mládeţ k tomu jak lze trávit volný čas efektivně a navíc při tom rozvíjejí své
vlastní dovednosti a zkušenosti, nebo se učit
zcela novému.

Jméno: PaNaMo, o.s., Marcela Mašínová
Bydliště: Plzeň, budoucí bydliště Partoltice
Práce: produkce, poradenství v oblasti osobnostního rozvoje
Záliby, koníčky: divadlo, kino, moře, spánek...
Funkce v MAS: členka MAS
Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:
Mezinárodní sochařské a řezbářské sympozium Nepomuk (25. 6. - 16. 7. 2010)

Jméno: Josef SKALA, Cert.Mgmt.
Bydliště: Nepomuk

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem
bych se chtěla do činnosti MAS aktivně zapojit?

Práce: majitel firmy Josef Skala - IOK Inţenýrská a obchodní kancelář Nepomuk, jednatel a ředitel společnosti SILNICE NEPOMUK
s.r.o.

Moje rodina plánuje přesun na území
MAS a naše občanské sdruţení (PaNaMo,
o.s.) by zde rádo vybudovalo Kulturní a
vzdělávací centrum, které bude nabízet různé volnočasové aktivity v oblasti kultury a
osobnostního rozvoje pro jednotlivce i rodiny. Rádi bychom se také více zapojili do
místního kulturního ţivota.

Záliby,koníčky: aktivní odpočinek, rekonstrukce historických motocyklů, literatura a
cestování
Funkce v MAS: člen MAS
Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:
Doţická traktoriáda - letošní jiţ VIII. ročník, který se jede 5. 7. 2010 v Doţicích.

Jméno: o.s. Voletín, Leoš Kubový
Bydliště: Plzeň a Radošice

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem
bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit:

Práce: předseda o. s. Voletín, ţivnostník v
oblasti tisku, reklamy, vydavatelství atd.

Členem jsem se stal zejména proto, ţe se
jsem člověk aktivní, a kde jinde hledat spřízněné stejně postiţené duše neţ v "akční skupině". Způsob zapojení vidím především ve
vyuţití mých dlouhodobých a rozsáhlých
zkušeností při rozvoji a plánování aktivit,

Záliby, koníčky: Příroda - historie - aktivní
ţivot - myslivost - komunikace - svoboda dobrovolnictví
funkce v MAS: člen MAS
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Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:

Václavská zábava Radošice (září 2010)

Festival deskových her v Nepomuku:
„Goliáš a David― (listopad 2010)

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem
bych se chtěl/a do činnosti MAS aktivně
zapojit?

Jakým způsobem bych se chtěla do činnosti
MAS aktivně zapojit?

Jsme v MAS, abychom společně posunuli
rozvoj tohoto zanedbaného kraje. Zaměřili
jsme se na revitalizaci bývalých vojenských
objektů, chceme vytvářet platformu pro vzájemnou diskuzi sektorových partnerů - podnikatelů, samospráv a nevládek.

Při pozitivní propagaci MAS - slovem,
písmem, v tisku, na webech i v reklamních
materiálech, na schůzkách s přáteli nebo
příznivci regionálního dění. Dále při rozšiřování fotodatabanky MAS pro potřeby propagace. Členové Monteverde o.s. rádi pomohou s organizovanáním aktivit MAS, ať uţ
se bude jednat o setkání, přednášky, semináře nebo rozšiřování členské základny, realizaci regionálních projektů.

Jméno: MgA. Dušan Skala
Bydliště: Zahrádka, obec Číţkov
Práce: OSVČ - grafik, fotograf
Záliby, koníčky: věda, historie, film

Jméno: Václav Bečvář

Funkce v MAS: člen MAS, člen Výběrové
komise programu Startér 2009

Bydliště: Čmelíny

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:

Práce: zemědělský podnikatel

Tradiční vepřové
(listopad 2010)

Funkce v MAS: člen MAS

hody v

Záliby, koníčky: grilování, relaxace

Zahrádce

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ve svém okolí se snaţím při různých
příleţitostech informovat o aktuálních výzvách MAS, tak aby obec či místní organizace věděli o této moţnosti získávání peněz.

Tradiční Čmelínské šplouchání (7. 8.
2010).

Jméno: OS Monteverde, Mgr. Miroslava
Silovská

Členem MAS jsem se stal především
proto, abych se aktivně zapojil do rozvoje
území. Jakoţto nový člen jsem se v loňském
roce zúčastnil informačně-vzdělávací exkurze do MAS Krajina srdce, abych získal povědomí o tom, jakým způsobem fungují jiné
MAS na našem území a své poznatky mohl

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem
bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?

Bydliště: Klášter u Nepomuku
Práce: koordinátorka vzdělávacích kurzů
Záliby, koníčky: četba, relaxace, lyţování
Funkce v MAS: člen MAS
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zúročit i u nás. Hodlám aktivně vyhledávat
nové členy MAS, příp. informovat kolegyzemědělské podnikatele o moţnostech podpory.

Tip na libovolnou akci konanou v roce 2010
na území MAS:
Nepomucké pivní slavnosti, 17. 7. 2010.
Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Na pravidelných setkáních starostů obcí,
na jejímţ území naše společnost hospodaří,
probíráme moţnosti vyuţití dotací na jejich
záměry.

Jméno: Ing. Pavel Raška
Bydliště: Mileč u Nepomuku
Práce: zemědělský podnikatel
Záliby, koníčky: zemědělství, ekologie,
aktivní odpočinek

Více se o členské základně MAS a názorech jejích členů dočtete na
www.mas.nepomucko.cz.

Funkce v MAS: člen MAS

Turistický bulletin Prameny
Pokud Vás jiţ nudí všemoţné, a přesto
ve výsledku do jedné shodné turistické broţurky, ve kterých se dozvíte, ţe v té obci
mají tu kapličku a v tom městečku ten kostelík, zkuste bulletin Prameny, který vydala
pro letošní sezónu MAS sv. Jana
z Nepomuku za finanční podpory Plzeňského kraje a také místních významných podnikatelů, z nichţ kaţdý připravil pro bulletin
svůj tip na výlet ve formě zajímavého turistického balíčku.

ve Spáleném Poříčí (Infostojan MAS, 1.
patro) pro turistický bulletin Prameny, který
je zde k dispozici zcela zdarma. Případně
navštivte jeho internetovou podobu na
http://mas.nepomucko.cz/bulletin. Prameny
Vás přesvědčí, ţe jiţní Plzeňsko rozhodně
nemusí být nudné, ba naopak: ţe stále je co
objevovat, poznávat a proţívat.

Víte jiţ například o nutriích v Tojicích?
Keramické dílničce Jitky Kahounové? Vláčcích ve Vrčeni? Skašovských hračkách v
Měčíně? Huculských koních Jiřího Tetzeliho? Případně chcete navštívit pravděpodobně první geocachingovou stezku v ČR? Vyhrát v dobrodruţně hře „Po souřadnicích
historie Spálenopoříčska―? Vyslouţit si
Výuční list čeledína/děvečky na opravdové
farmě, či přespat v pokojích vonících atmosférou roku 1909?
Pak neváhejte a zastavte se v Informačních
centrech regionu, či na Městském úřadu
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III. Výzva
Realizace podpořených projektů v rámci III. Výzvy úspěšně odstartovaly
Dne 20. 10. 2009 se uskutečnila v Klubu
sv. Václava v Ţinkovech Valná hromada
MAS, která měla za úkol rozhodnout s definitivní platností o projektech, jiţ budou
navrhnuty k podpoře z Programu LEADER
v rámci III. Výzvy MAS.

po Valnou hromadu nemají při rozhodování,
vzhledem k neustále se zvyšující kvalitě
jednotlivých projektů a tím i těsnějším bodovým rozdílům, snadnou úlohu, se mohli
přesvědčit všichni přítomní.
Přehled přihlášených a podpořených projektů včetně pořadí uvádíme v následujícím
přehledu:

O tom, ţe orgány MAS od Výběrové
komise, Programového výboru aţ konečně
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Z přehledu vyplývá, ţe podpořeno bylo
celkem 6 podaných projektů, z toho 5 v
opatření zaměřeného na obnovu nemovitého dědictví regionu, jeden projekt pak z
opatření zaměřeného na diversifikaci činnosti zemědělských subjektů.

V současné době jsou s úspěšnými ţadateli podepsány dohody o poskytnutí dotace a úspěšně probíhá realizace projektu
Společnosti přátel starého Nepomuka. Šumavský Angus, s.r.o. vypisuje výběrové
řízení na realizaci svého projektu, k realizaci projektového záměru se připravují i
ostatní ţadatelé. Více o projektech Společnosti přátel starého Nepomuka a společnosti Šumavský Angus, s.r.o., se dozvíte např.
v našem Projektovém slabikáři.

Celková poţadovaná částka na projekty
představovala sumu 7.156.958,- Kč, celková přiznaná dotace pro tuto Výzvu byla
přidělena ve výši 3.501.740,- Kč.

Pavel Motejzík

Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
„Revitalizace a oţivení prázdných podvěţních prostor kostela sv. Jana Nepomuckého stojícího přímo na místě narození
světce Jana Nepomuckého,― to je nosná
myšlenka projektu, který dostal zelenou v
rámci III. Výzvy MAS, konkrétně opatření
zaměřeného na Obnovu nemovitého dědictví regionu. Ve stavebně obnovených prostorách pod východní a západní věţí, přímo
přístupných z ulice, bude otevřeno malé
muzeum s tematikou zaměřenou především
na fenomén sv. Jana Nepomuckého a v
menší míře také na sv. Jakuba, jehoţ kostel
stojí na nedalekém Přesanickém náměstí.
Muzeum má slouţit především při svatojánských slavnostech a dalších akcích cestovního ruchu pořádaných v centru Nepomuku.
Díky uzavřené Partnerské smlouvě s městem Nepomuk dojde k poskytnutí části
prostor pro činnost městského IC.

Celkové náklady: 999.961,- Kč
Celková dotace: 899.964,- Kč
Odpovědi poskytl: Ing. Jiří Kozák, DAOS
COSULTING, s.r.o.
1. Co je potřeba udělat pro přípravu dobrého "leaderovského projektu", který má šanci
být podpořen?
Domnívám se, ţe pro přípravu dobrého
"leadrovského projektu" je třeba akceptovat
zejména základní principy partnerské spolupráce. Výstupy projektu by neměly být v
ţádném případě samoúčelné, ale jejich dopad by měl být co nejširší a měl by aktivizovat ke spolupráci místní občany, podnikatele i veřejný sektor. Všechny tyto aktivity
bezprostředně souvisejí s podporou cestovního ruchu v Nepomuku a zcela logicky tak
vytvářejí příleţitosti pro další rozvoj aktivit
i v podnikatelské sféře. Realizace projektu
přináší proto bez nadsázky vyplnění
"prázdného místa" nejen z pohledu skutečného fyzického vyuţití prázdných podvěţních prostor kostela, ale i obrazně vytvoře-

Ţadatel: Matice svatého Jana Nepomuckého, o.s.
Zpracovatel projektu: DAOS CONSULTING, s.r.o.
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ním spojnice mezi duchovním a historickým
- světským významem osobnosti Jana Nepomuckého.

Domnívám se, ţe zcela nejlepší forma
zpracování projektového záměru je ta, kdy
na projektu úzce spolupracuje ţadatel společně s odborným poradcem. Zejména ţadatel dokáţe totiţ nejlépe formulovat svůj
záměr, výstupy a dopady projektu a postihnout veškeré souvislosti, které projekt v
daném místě realizace ovlivňuje a nabízí.
Výhodou vyuţití sluţeb profesionálů je
zejména jejich znalost zásad projektového
řízení, terminologie dotačních fondů a všech
zásad a pravidel souvisejících s financováním projektů ze zdrojů EU. Nastudování
všech těchto souvislostí můţe být pro běţného ţadatele často velmi komplikované a
ve vztahu k dosaţení cílového stavu mnohdy i značně neefektivní.

2. V čem jsou "leaderovské" projekty zvláštní, specifické?
Leadrovské projekty jsou zaloţeny na
místním partnerství obcí, podnikatelů, neziskových organizací, škol, aktivních občanů zkrátka spolupráci subjektů tří sektorů
(občanského, podnikatelského a samosprávného). Tito určují společnou rozvojovou
strategii. Realizace těchto projektů vychází
místních potřeb a vytvářejí je místní lidé,
kteří sami určují, co jsou místní problémy a
kam mají být poskytnuty finanční prostředky, rozhoduje se přímo v Místní akční skupině.

Pavel Motejzík

3. Proč by měl žadatel pro zpracování svého
projektového záměru využít spíše služby
profesionálů?

Rekonstrukce kapličky sv. Marka v Novotníkách a úprava jeho nejbližšího
okolí
Ţadatel: Obec Prádlo

Projekt ve svém záměru zahrnoval nejen
rekonstrukci kapličky sv. Marka v centru
Novotník, místní části obce Prádlo, ale i
výsadbu zeleně v její těsné blízkosti, či
s realizací projektu spojené oţivení místních
aktivit, např. tradičního Putování za sv.
Martinem. Přesto projekt po ohodnocení
Výběrovou komisí zaostal za projekty navrţenými k podpoře a umístil se na 6. místě
v Opatření, coby 2. náhradnický projekt.
Bilancovali jsme v této souvislosti se zpracovatelkou projektu a zároveň i členkou
MAS, Marií Bílkovou z Prádla.

Zpracovatel projektu: Obec Prádlo
Celkové náklady: 238.000,- Kč
Poţadovaná dotace: 160.000,- Kč
Váš předchozí projekt u naší MAS, tedy
úprava návsi v obci Prádlo, dostal pro realizaci zelenou. Domníváte se, že jste
v souvislosti se zpracováním svého dalšího
projektu udělali maximum proto, aby byl
Váš projekt rovněž podpořen?
Projekt "Úprava návsi v obci Prádlo" byl
vlastně připraven s předstihem. Jiţ rok před
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podáním projektu jsme měli zhotovené podklady od zahradního architekta s tím, ţe
někdy v budoucnu, v příhodné finanční situaci obce, úpravu uskutečníme. A měli jsme
štěstí - seznámili jsme se s nově vznikající
MAS a projekt s její výraznou pomocí dotvořili. Ukázalo se, ţe náhoda přeje připraveným.
Na druhý projekt- "Rekonstrukce kapličky sv.Marka v Novotníkách a úprava jejího
nejbliţšího okolí" - nebylo tolik času. Vyšli
jsme z momentální, aţ neuvěřitelné aktivity
novotnických hasičů, kteří chtěli mít okolí
kapličky hezké, a proto se sami pustili do
počátečních úprav. Chtěli jsme jim
být naším projektem nápomocni. V kratším
časovém termínu jsme nezvládli důkladnější
zpracování, hlavně po stránce technické.

Uvažujete o tom, že zpracovaný projekt
ještě vylepšíte a žádost podáte v rámci jiných dotačních titulů, příp. znovu u MAS
SJN?
V kaţdém případě chceme rekonstrukci
kapličky sv. Marka dokončit, byť by měla
celou úpravu platit obec. Samozřejmě, ţe se
pokusíme znovu ţádat o dotaci, projekt
„vylepšíme― a přepracujeme, a podáme
zřejmě v rámci Programu rozvoje venkova
příp. v opatření 2.3. u MAS SJN. Novotničtí
si to zaslouţí, v současné době aktivně spolupracují i s obyvateli rekreačních domů,
scházejí se ...
Pavel Motejzík
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Mapa projektů podpořených v I. - III. Výzvě
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IV. Výzva
kulturních akcí. Do tohoto Opatření vstoupilo nakonec tak jen město Nepomuk,
s vlastním projektovým záměrem nazvaným:
„Zlepšení kvality poskytovaných sluţeb a
prostředí informačního centra―. Specifické
bylo i Opatření zaměřené na „sociálně znevýhodněné―, ve kterém si podalo ţádost o
dotaci jen město Spálené Poříčí.
O tom, zda budou tentokrát podpořeny
všechny přihlášené projekty, rozhodne nejen
Výběrová komise MAS dle jasně stanovených kritérií, ale rozhodnutí bude muset
následně zpečetit i Programový výbor a Valná hromada. Konečný verdikt tak bude znám
nejdříve ve 2. polovině června, kdy vybrané
projekty budou registrovány na RO SZIF
v Českých Budějovicích.

Jaké projekty byly přihlášeny?
V týdnu od 26. do 30. 4. 2010 probíhal v
kanceláři MAS příjem projektů v rámci IV.
Výzvy, ve které byla vyhlášena dosud nevyhlášená Opatření, u nichţ byl dle očekávání
zájem ţadatelů podstatně niţší, neţ v minulých Výzvách. Tomu odpovídala i celková
alokace, kterou stanovil Programový výbor
ještě před vyhlášením IV. Výzvy celkem na
2.000.000,-Kč.
Zcela specifickým bylo v této Výzvě
opatření zaměřené na Představení a poznání
dědictví regionu, které má kromě dokumentace či výzkumných prací charakter výchovně vzdělávacích akcí. A ještě něčím je toto
opatření zvláštní. Je jediné, kde má ţadatel
moţnost sáhnout si na 100% dotaci. A protoţe, jak praví jeden z cílů našeho základního dokumentu: „Nejenom péče o fyzický
stav kulturního dědictví, ale rovněţ péče o
znalosti obyvatel v území vztahující se k
tomuto dědictví jsou součástí strategie MAS
SJN,― je škoda, ţe ač byla původních potencionálních ţadatelů celá řádka, své projektové ţádosti dotáhly do finiše jen dvě nepomucká občanská sdruţení, a stoprocentně
hrazené náklady v souvislosti s dokumentací
lidové slovesnosti a historie jiných částí
území MAS z prostředků programu EU
LEADER se tak minimálně o rok a půl odkládají.
Původní společný záměr Infocenter
z území MAS se bohuţel nepodařilo zrealizovat z důvodu neuznatelnosti následných
nákladů v rámci daného Opatření, Infocentra
si proto nemohly zaţádat na pořízení velkého stanu a dalšího mobiliáře, který by si
mohly vzájemně půjčovat při pořádání

Přehled přihlášených projektů, s vyčíslenými celkovými výdaji a poţadovanou dotací, uvádíme v následující tabulce.
Pavel Motejzík
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IV. Výzva - 2010/VYZ-1, Opatření 1.2. - Představení a poznání dědictví regionu
žadatel

Projekt - název

MEZI KOPCI, o.s.

Pamětníci, paměť a památky Nepomucka a
jejich bohatství

Společnost
přátel
starého Nepomuka
Historie a kulturní dědictví Nepomucka
součet

Celkové
výdaje

Požadovaná dotace

199790

199790

199000

179100

398790

378890

IV. Výzva - 2010/VYZ-1, 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS
Žadatel

Celkové vý- Požadovaná
daje
dotace

Projekt - název

Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu
Město Spálené Poříčí Pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí
součet

261612

196209

261612

196209

IV. Výzva - 2010/VYZ-1, 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center
Žadatel
Město Nepomuk

Projekt - název
Zlepšení kvality poskytovaných sluţeb a prostředí informačního centra
součet

Celkové vý- Požadovaná
daje
dotace
616787

449937

616787

449937

Poděkování
Děkujeme tímto za finanční podporu
v roce 2009 následujícím organizacím a
jednotlivcům:

bzová, Věra Kastnerová, Marie Silovská,
Šárka Zeithamlová, Alena Svobodová,
Blanka Palečková, Lenka Vyskočilová,
Eva Beránková, Michala Jandíková.

DSO Mikroregionu Nepomucko, Jindřich Jindřich, Michal Arnošt, Pavel Moulis, Pionýr Nepomuk, Sokol Nepomuk,
Martina Krumpholcová, Běla Kříţová,
Marcela Kubová, Ondřej Šplíchal, Sylvie
Vaníková, Jitka Kahounová,Marcela Kala-

Programový výbor MAS sv. Jana z Nepomuku
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V. Výzva se kvapem blíží
Inspiraci ke svým projektovým záměrům
můţete najít v Opatření zaměřeném na
„Obnovu a kultivaci veřejných prostranství―
např. v obci Tojice, na nepomuckém náměstí, či v Prádle; inspiraci k Opatření 2.5.
„Kulturní, společenské a sportovní akce
(aktivity) a zázemí pro jejich pořádání―, pak
např. ve Starém Smolivci, v Nekvasovech,
ve Spáleném Poříčí u dětského sportoviště
místního Sokola či tenisového hřiště u sportovního zařízení. Podnikatelé v cestovním
ruchu se zase mohou inspirovat na farmě
Olšovka ve Březí, na rodinné farmě Moulisových
v Milínově,
ţivnostníci
pak
v truhlářství Libora Norka v Těnovicích,
Petra Šefčíka v Lipnici, či Václava Berkovce v Měcholupech. Vzhledem k tomu, ţe dle
předchozích Výzev mají projekty stále větší
a větší kvalitu, upozorňujeme předem, ţe se
nelze v ţádném případě spolehnout jen na
tuto inspiraci, ale pro úspěch v celé věci je
potřeba především „sáhnout― do své hlavy,
případně hlavy ostatních členů projektového
týmu, a případnou inspiraci z jiţ podpořených projektových záměrů oţivit vlastními
nápady. Nezastíráme, ţe problémy nastaly a
mohou nastat, ať jiţ z jakékoliv strany, ze
strany RO SZIF především v souvislosti
s neuznatelností DPH coby způsobilého
výdaje u obcí, či mnohdy delšími lhůtami
pro vyplacení dotací. Přesto můţeme
s jistotou říci, ţe zatím kaţdý problém byl
vyřešen a co je hlavní, peníze vţdy dorazily.
A kdyţ si na evropské peníze mohli sáhnout
jiní, tak proč ne třeba právě Vy? Věřte, ţe
pravděpodobnost je vysoká a v rámci I. -III.

Vyhlášení V. Výzvy, která má předzvěst
velkých „NEJ―, je naplánováno na srpen
letošního roku. Předpokládá se, ţe alokace
bude téměř 5 milionů Kč, tedy NEJvíce, co
kdy bylo v rámci jedné Výzvy MAS SJN
nabídnuto. Zároveň bude vyhlášeno NEJvíce opatření, celkem čtyři. Očekává se i
NEJvětší počet ţadatelů, a tak pokud budete chtít být úspěšní, neměli byste
s přípravou projektu rozhodně otálet.
S případným záměrem Vám rádi pomůţeme formou bezplatných konzultací, stačí
nás kontaktovat, příp. se zúčastnit některé
z plánovaných infoakcí. Pokud si i přesto
na zpracování projektu netroufnete sami,
příp. nemáte dostatek volného času, je moţnost kontaktovat některou z odborných
firem. I náklady na zpracování projektu
mohou být součástí uznatelných výdajů.
V. Výzvu, která bude kopírovat Opatření
vyhlášená ve Výzvě I., doplní navíc ještě
Opatření 4.11. „Rozvoj tradičních řemesel a
drobného podnikání― jako ukázka toho, ţe
se MAS usilovně snaţí nabídnout svou
pomocnou ruku i podnikatelům z území, ač
odezva z jejich strany zůstává doposud
spíše vlaţná. U podnikatelských subjektů je
v letošním roce poslední moţnost sáhnout
si na dotace ve výši aţ 56% způsobilých
výdajů, v letech následujících, tedy 2011 2013 to bude uţ „jen― 50%. Co bude po
roce 2013, zatím neví ani úředníci
v Bruselu. Jisté je však to, ţe podobná šance se podnikatelům, a nejen jim, na území
MAS sv. Jana z Nepomuku do budoucna uţ
nikdy nevyskytne.
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Výzvy bylo podpořeno celkem 23 z 36 podaných ţádostí, coţ znamená úspěšnost
61%. V rámci IV. Výzvy existuje reálná

moţnost, ţe budou podpořeny všechny podané projekty.

***********************************

***********************************

Opatření, která budou vyhlášena v V.
Výzvě:

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

Pavel Motejzík

Podporovány budou jednak projekty
zaměřené na tvorbu pěších tras, lyţařských
tras a hippostezek (záměr a), dále rekonstrukce nebo výstavby malokapacitních
ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch
pro sportovně rekreační vyţití (záměr b).

Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Podporovány budou projekty zaměřené
na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím
úprav veřejných prostranství, především tak,
aby je bylo moţné vyuţívat jako místa setkávání občanů i návštěvníků obce.

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel
a drobného podnikání

Opatření 2.5. Kulturní, společenské a
sportovní akce (aktivity) a zázemí pro
jejich pořádání

Podporovány budou projekty zakládání
nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB 14,
D, F, G.

Podporovány budou projekty zaměřené
na zlepšení podmínek trávení volného času
obyvatel především v oblasti kultury, sportu
a společenských aktivit a činnosti místních
spolků a zájmových organizací, které budou
posilovat sociální vztahy mezi obyvateli.
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Program STARTÉR
gramu nelze podpořit stejný projekt podruhé.

Typani a roštěnky
čučte!
STARTÉR 2010
opět přichází

Podstatné pro vás ostatní je ovšem to, ţe
v letošním roce bude pokračovat i program
STARTÉR, jehoţ záměrem je podporovat
projekty mladých, které si sami navrhnou,
zorganizují a zrealizují. Přičemţ vám nebudeme příliš mluvit do toho, co můţete dělat.
Chcete-li ovšem se svým projektem uspět,
budete muset zváţit pozitivní dopad projektu
nejen na členy týmu, testování v území netradičních aktivit, či uplatňování spolupráce
a partnerství při jejich realizaci. Moţná to na
první přečtení vypadá komplikovaně, ale
není to zas tak sloţité, vše si budeme vysvětlovat na společných setkáních a navíc u nás
na váš projekt můţete získat 10 000 Kč.

Moţná
jste
vloni zaznamenali
aktivity,
jako byla kreativní dílna animovaného filmu
pro děti a mládeţ
ve Vrčeni, příměstský
tábor
pro znevýhodněné děti ve Spáleném Poříčí
zaměřený na divadlo, multikulturní benefiční akce v Ţinkovech na podporu záchranné
stanice zvířat, či snowboardová exhibice na
podporu SK8parku v Nepomuku. Všechny
tyto akce mají alespoň dva společné jmenovatele. Jednak aktivní mladé lidi
s netradičními, zajímavými nápady, chutí
vyzkoušet něco nového. Dalším společným
jmenovatelem je program MAS sv. Jana
z Nepomuku na podporu aktivit neorganizované mládeţe STARTÉR.

Pokud vás to zajímá, koukněte na
www.mas.nepomucko.cz/starter nebo ještě
lépe přijďte na naši informační akci v pátek
4.6. 2010 v 17,00 hod. do Coffee shopu
v Nepomuku.
Nekvaste doma a přijďte na pokec.

Zkušenosti z prvního ročníku ukazují, ţe
podpořené projekty a jejich realizátoři častokrát předčili očekávání a s některými z nich
dokonce spolupracujeme na dalším rozvoji
jejich aktivit. Kdyţ vše dobře dopadne, tak
existuje reálný předpoklad, ţe některé
z projektů budou pokračovat v rozvoji své
tradice i v letošním roce. A o to jde . Tentokrát však jiţ s podporou z jiných finančních zdrojů, neţ MAS, protoţe v našem pro-

Michal Arnošt a partneři STARTÉRu 2010
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MAS a partnerské projekty
Vzděláváním, výměnou zkušeností a partnerstvím k probuzení venkovských
lídrů
Ti pozornější, kteří se v loňském roce
zúčastnili naší exkurze Za řemesly do Království DANAR moţná jiţ tuší, ţe se
v projektu snaţíme mimo jiné naplnit náš
slib, přivést Danarské k nám, a nebudou to
jen oni, kteří nám budou praktickým způsobem prezentovat svoji činnost. V kaţdém
případě lze očekávat, ţe náš seminář nebude
mít klasickou podobu „nekončících― přednášek, ale ţe budete mít moţnost vy, stejně
jako široká veřejnost, si vše vyzkoušet na
vlastní kůţi, resp. ruce, pořádně se „umazat―
od hlíny či kovaného ţeleza a domů si odnést nejen nové záţitky, ale především zkušenosti, nápady pro vaši činnost s dětmi a
mládeţí a moţná také vlastnoručně vytvořený výrobek.

Je název projektu Města Spálené Poříčí,
podpořený v Programu obnovy venkova
v rámci dotačního titulu Podpora spolupráce
obcí na obnově a rozvoji venkova. Partnerem projektu, který se bude na jeho realizaci
podílet je MAS sv. Jana z Nepomuku.
Cíl akce je moţná trochu vznešeně definován jako bourání myšlenkových bariér a
probouzení venkovských lídrů, kteří se budou znovu a znovu pokoušet o oţivování
venkovského prostoru, zlepšení kvality ţivota obyvatel a otvírání venkovského prostoru
všem, co přichází v dobrém, cestou informačně-vzdělávacích akcí prostřednictvím
workshopů a praktických exkurzí.
Jednodušeji lze náš záměr formulovat
jako snahu o společné setkání místních aktérů z vybraných tematických oblastí, přičemţ
ta první je zaměřena na děti a mládeţ na
venkově. Povídat si tak společně s hosty
např. z občanského sdruţení DANAR, či
partnerské MAS Krajina srdce budeme o
zapojování dětí a mládeţe do komunitního
plánování a aktivit v obcích, o volnočasových aktivitách dětí a mládeţe na venkově,
či o moţnostech mezinárodních aktivit pro
mladé. Záměrem bude nejen seznámení
místních aktérů, čerpání inspirace pro vaši
činnost z diskuse s ostatními a jejich prezentací, ale také vymýšlení nových aktivit a
projektů, nejlépe partnerských, podpořitelných třeba i z prostředků MAS.

Podařilo-li se nám vás alespoň trochu
nalákat, pak si rezervujte termín 17. –
19.9.2010 a snad se uvidíme ve Spáleném
Poříčí, nebo ve Vrčeni, kde bude projekt
probíhat. Více informací budeme postupně
zveřejňovat na www.mas.nepomucko.cz.

Michal Arnošt a Jindřich Jindřich

ƒ
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BA10 ve vojenském prostoru Brdy (24. – 25. 7. 2010)
Challenge je určen těm nejnáročnějším příznivcům BA – závodníci se nebudou po první
etapě vracet zpět do centrálního kempu, ale
budou nocovat v určeném místě někde na
trase závodu, ve stanu, který si společně
s dalším povinným vybavením povezou
s sebou. Spolehnout se tak budou moci jen
sami na sebe, odměnou jim ale bude o to
silnější a romantičtější záţitek.

Závod, pro který bylo horské kolo
stvořeno.

Zájemci o start na Merida Bike Adventure by měli pozorně sledovat stránky závodu
www.bike-adventure.cz. O účast v závodě
bývá vţdy velký zájem a kapacita startovních čísel bývá vyprodána během několika
málo hodin. Desátý ročník Merida Bike Adventure se uskuteční o víkendu 24. – 25. 7.
2010.

Originální cyklistický závod dvojic Merida Bike Adventure si ke svému kulatému
výročí nadělil velmi exkluzivní lokalitu.
Desátý ročník tohoto oblíbeného závodu se
z velké části uskuteční na území vojenského
újezdu Brdy, které je jinak cyklistům kromě
několika okrajových částí přísně zapovězeno. Účastníci Bike Adventure tak budou mít
výjimečnou příleţitost podívat se i do centrálních částí vojenského prostoru a uţít si
bikování v hlubokých, nepřístupných lesích
na rozhraní středočeského, plzeňského a
jihočeského kraje. Kromě lesů patřících armádě povede část tras také
po třemšínském hřebeni a v polesí
Trhoň. Neméně zajímavé bude i
samotné centrum závodu, které je
plánováno v buddhistickém Centru
pro meditaci v ústraní u Těnovické
skály, asi 3 km severovýchodně od
Spáleného Poříčí. Novinkou letošního ročníku bude vloţený závod
Loap BA Challenge, inspirován
historií Bike Adventure a podobných podniků v zahraničí. Loap BA

Regionálními partnery akce jsou město Spálené Poříčí a MAS sv. Jana z Nepomuku.
Více informací na www.bike-adventure.cz.
Kamil Arnošt
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Terazky na Zelené Hoře straší (26. - 27. 6. 2010)
Vstupné na nádvoří (účast na prohlídce
neovlivňuje výši vstupného): dospělí 50,Kč, děti 6-15 let 25,-Kč.

Z dalších zajímavostí vybíráme:
- Česká společnost rukopisná představuje
Rukopis zelenohorský
- loutkové divadlo pro nejmenší
- kniha Podzelenohorská pohádka za sníţenou pohádkovou cenu 99,- Kč/ks (běţná
cena 149,- Kč/ks)
- individuální prohlídky zelenohorského
kostela s monumentální expozicí Stavby
ve stavbě a bývalé konírny s expozicí k
historii zámku (nádvoří zpřístupněno 9:30
- 18:00 hod.)
- bohaté občerstvení zajištěno
- po celý víkend moţnost návštěvy Muzea
Nepomuk s expozicí Zelená Hora a Černí
baroni

"Terazky na Zelené Hoře straší", aneb
místní legendy oţívají. Výjimečná příleţitost k prohlídce raně barokního zámku při
akci, kterou Zelená Hora ještě nezaţila,
zaměřené tentokrát na místní pověsti, záhady a tajemno. U toho prostě nesmíte
chybět! Komentované prohlídky běţně
uzavřených místností známých ze Švandrlíkova románu Černí baroni před plánovanou dlouhodobou rekonstrukcí. Tématická
divadelní vystoupení součástí prohlídkového okruhu, věštírna madam Roxany, dobový trh a řemesla na nádvoří a řada dalších
překvapení. Mezi nimi kraluje např.
okrouhlá věţ u brány, kdysi obávané vězení "Kozí díra", jehoţ zpřístupnění veřejnosti je plánováno pouze na jeden víkend
poprvé v historii. Zelená Hora, typický
český "hrad" zpevněný přírodou a lidskou
dovedností, se na Vás mimořádně těší i v
letošní sezóně.

Pořádá obec Klášter ve spolupráci s OS
Pod Zelenou Horou.
Partneři akce: MAS sv. Jana z Nepomuku,
Česká společnosti rukopisná, NIKA-TV,
Multimedia-Activity
Více informací na www.zelenahora.cz.

Prohlídky od 10:00 hod. do 16:30 hod.
kaţdou půl hodinu. Prohlídka zámku cca
45 minut (jedna skupina - max. 50 návštěvníků).

Pavel Motejzík
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Blahopřejeme TJ Sokol Spálené Poříčí
Dne 5. března 2010 proběhlo ve Spáleném Poříčí slavnostní vyhlášení ankety IMPULS, o nejúspěšnější akce konané na Spálenopoříčsku. Anketa vznikla z iniciativy
bývalého místostarosty města a jejím cílem
je podpora aktivit neziskových organizací
v daném území.

názvem „Vybudování dětského sportoviště
ve sportovním areálu TJ Sokol ve Spáleném
Poříčí―. Tato „akce― obdrţela celkem 126
hlasů, náskok před druhým v pořadí, 20letým výročím mikulášské skupiny p. Františka Krejčího ml., byl celkem 65 hlasů. Gratulujeme tímto „Spálenopoříčským sokolníkům― k ocenění, o kterém rozhodla sama
veřejnost, a přejeme do dalšího ročníku ankety IMPULS další zajímavé akce a nápady.

Do této ankety jednotlivé organizace nominují zdařilé akce kulturní, sportovní a
ostatní, tj. takové, které se nedají přesně
zařadit do předešlých 2 kategorií. A právě
v této kategorii zvítězil s rekordním počtem
hlasů projekt podpořený u MAS SJN pod

Pavel Motejzík
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Pohledy za hranice MAS
Pár postřehů o spoluprácí místních
řemeslníků a výrobců

který měl umoţnit místním výrobcům otestovat jejich výrobky na trhu, ovšem
s profesionální podporou, marketingem postaveným na síťové spolupráci, ale také na
odborném vzdělávání všech účastníků. O
tom, ţe „spolupráce― v projektu měla svoji
opravdovou váhu netřeba pochybovat, a to
nejen mezi vlastními účastníky projektu, ale
také ve vztahu k MAS, která s touto skupinou dále spolupracovala např. na mezinárodním projektu TRANSNET, jehoţ záměrem
bylo pomoci místním řemeslným výrobcům
na zahraniční trhy.

Tentokrát se za zkušenostmi vydáme do
finské MAS Joutsenten Reitti ry, cestou
zpátky nahlédneme k některým českým kolegům a u nás na Nepomucku a Spálenopoříčsku ukončíme celé putování a jak uvidíte,
kruh se nám krásně uzavře. Ale nyní vzhůru
do Finska, země tisíce jezer, rozloţitých
lesů, ale také země, kde si „leaderovská―
iniciativa našla své pevné místo v rozvoji
venkova a místní akční skupiny působí na
celém území, i v oblastech za polárním kruhem.
Nás však dnes zajímají především aktivity finské MAS směřující ke spolupráci místních řemeslníků a výrobců, nutno podotknout, ţe především těch uměleckých.
Někdy v roce 2005, stálo u zrodu projektu
Kehä 13 pár lidí z MAS, kteří přemýšleli o
fenoménu „místních výrobků― a pár lidí,
kteří doma po stodolách a dílničkách ve
zcela amatérských podmínkách vyráběli
zajímavé věci, které slouţili jako dárky a
drobné pozornosti pro nejbliţší a přátele.
Nikdo z nich se výrobou specifických místních výrobků neţivil, maximálně příleţitostným prodejem v malém rozsahu. Aţ na jednoho, resp. jednu ţenu Anneli Keinonen,která jiţ v té době patřila mezi úspěšné
módní designérky a své módní výrobky dokázala prodávat nejen ve Finsku, ve Francii,
Německu a dalších státech Evropy, ale třeba
také v Japonsku.
Právě ona se stala hlavou týmu projektu,
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Trochu jiný koncept podpory místních
řemeslníků a výrobců uplatňují v jihočeské
MAS Krajina srdce, kde postupně rozvíjí
svůj projekt elektronické Venkovská trţnice
(www.venkovskatrznice.cz). Zajímavost
konceptu je dána kombinací místního přístupu, vyuţití moderních informačních technologií i zapojováním dalších partnerských
MAS z České republiky. V současné době se
připravuje druhé pokračování tohoto projektu, do kterého je zapojena i naše místní akční
skupina. Zda projekt uspěje v konkurenci
dalších partnerských projektů, se dozvíme aţ
na konci roku a jistě vás o tom budeme informovat. Naší snahou v kaţdém případě je
rozvíjet činnosti směřující ke zlepšení ekonomické soběstačnosti území prostřednictvím podpory podnikatelských aktivit.

Projekt Kehä 13 probíhal dva roky, resp.
dva roky trvala podpora celkem 13 zapojených místních řemeslníků. V průběhu té
doby se kromě Anneli Keinonen pro 4 z nich
stal jejich bývalý, ale vlastně i současný
koníček, hlavním zdrojem obţivy. Pro dalších 7 účastníků je dnes zdrojem občasného
přivýdělku, pravidelně se zúčastňují společných prezentačních a prodejních akcí. Pouze
jeden účastník projektu se vrátil k původní
úrovni, tedy řemeslu jako občasné zábavě
pro krácení volného času.
Popularita místních výrobků roste i u
nás. Jiţ nějaký čas se můţeme setkávat
s tradičními výrobky pod regionálními značkami Šumavy, Krkonoš, či Vysočiny. V řadě
menších regionů podporují místní výrobky
vydáváním společných katalogů a prezentačních akcí, v Plzni obnovují tradici Farmářských trhů.

Michal Arnošt

Projektový slabikář
kem při přípravě Vašich „leaderovských―
projektů. Projektový slabikář je k dispozici
zdarma v kanceláři MAS, v Informačním
centru Nepomuk, příp. ke staţení na
www.mas.nepomucko.cz v sekci Dokumenty.
Michal Arnošt

MAS sv. Jana z Nepomuku vydala nový
informačně-vzdělávací Projektový slabikář,
který má slouţit především jako „lákadlo―
pro další, nové ţadatele z programu LEADER. Vzhledem k stále narůstajícímu zájmu
ţadatelů o „evropské peníze― je třeba brát
stále více v potaz uplatňování
„leaderovských― principů inovace, plánování „zdola-nahoru―, partnerství a spolupráce.
A ti, kteří je opomíjejí, odsuzují své projekty
dopředu k nezdaru.
Doufáme proto, ţe Projektový slabikář
prezentující nejen obecná doporučení, tzv.
teorii, ale především konkrétní, praktické
příklady, se stane uţitečným pomocní-
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S Pavlem Motejzíkem do historie
Zbyla jen studánka - Pověst o obci Tisovec

dokola se stále častěji ozýval hlahol a smích.
Široko daleko bělala se do kraje věţ nového
kostelíku. Na starce s vousy si dávno jiţ nikdo nepamatoval, všichni zde ţili šťastně a
spokojeně.

Jihozápadně od Spáleného Poříčí je studánka se zázračnou vodou, ve které opláchnete-li si bolavé oči, bolest se utiší a svět se
vám zdá hned čistší a hezčí. Snad studánka,
vidíc uţ tolik utrpení a zmaru, vydává ze
svého nitra záměrně tento pramen, který neničí a neubliţuje, ale naopak léčí a uzdravuje.

Aţ jedné tmavé noci, „o dušičkách―, několik hodin po večerním klekání, kdy lidé nemají opouštět světnice, procházela kolem tisovského kostelíku mladá mlynářka, snad nemohla spát nějakým trápením, snad byla „na
hrátkách― u sousedky a vracela se domů.
Zvedla své unavené oči od země a co nevidí,
okna kostelíka září do tmy! Nedalo jí to a
nakoukla do dveří, uvnitř seděly bez hnutí
neznámé postavy zahalené v černých závojích
a před nimi bloudil tajemný stařec - šedivec.
Ţena v samém ustrnutí sledovala ony postavy,
a kdyţ se zvedly a kráčely mezi hroby, šla za
nimi. Ač nyní se postavy rozplynuly a zmizely neznámo kam. Mlynářka, dostojíc své pověsti, neudrţela tajemství a hned druhého
rána vyprávěla všem místním i přespolním, co
viděla a zaţila. Tu si leccos přidala a upravila,
tam zase něco ubrala. Sousedé se křiţovali na
prsou a vzpínali své ruce, zato mlynářka neušla boţímu trestu a za 3 dny náhle skonala.

Vţdyť co by smrkovou šiškou dohodil,
stávala od studánky vesnička jménem Tisovec. V husitských válkách se však na ni přihrnul velký zástup křiţáků a osada, nemaje
ţádných opevnění ani ozbrojených obránců,
jim zůstala zcela na pospas. Jediný, kdo přeţil, byl mladík, pobývající tou dobou ve městě. Kdyţ se vrátil a viděl hrůzy, které napáchali husité, zestárl rázem o sto let. Od těch
dob sedával za tichých hvězdnatých nocí
coby šedivý stařec s dlouhým plnovousem na
rozvalinách nedaleko studánky a proklínal i
naříkal zároveň: „Tady to muselo býti! Tady
stávala rodná chalupa. Tady byla pobyta má
ţena a děti!― Jindy zas jeho postava zahalená
v tajemné mlhovině obcházela celé okolí a
nad hlavou se mu vznášelo hejno havranů. I
to se plašilo ve chvíli, kdy zazněl nelidský
starcův chechtot, a kdyţ ten začal proklínat
rodnou půdu i celou vlast. Nehnul se z trosek
vesnice Tisovec aţ do dne, kdy usnul na věky.

Nikdo víc se jiţ pozdě v noci ke kostelíku neodváţil. A znovu přišla válečná léta,
celých 30 let bojů a nepokojů. A znovu byl
Tisovec pleněn a drancován, i sousední Poříčí
neuniklo svému osudu. Zatímco to,
z bohatého města, stalo se malou vesničkou,
Tisovec zcela zanikl a nebyl jiţ obnoven ani
poté, co vojska přešla a zem politá krví zbarvila se jarní travou. Zbyla jen studánka, pamětník zašlých dob.

Kdyţ se konečně přehnala válečná léta a
mír se vrátil do kraje, povstala mezi jinými i
vesnička Tisovec. Na sotva znatelných základech vyrostla nová stavení, dlouho neobdělávaná pole začala dávat novou úrodu, kolem
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Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS

Jednotlivá Opatření (Fiche) SPL, která
budou vyhlašována ve Výzvách na podávání projektů v průběhu let 2008 – 13
jsou:

Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálně technických a
prostorových podmínek pro poskytování sociálních
sluţeb.

Opatření 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu
Podporovány budou projekty zaměřené na investice spojené s udrţováním, obnovou, zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví venkova.

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Podporovány budou jednak projekty zaměřené
na tvorbu pěších tras, lyţařských tras a hippostezek
(záměr a), dále rekonstrukce nebo výstavby malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch
pro sportovně rekreační vyţití (záměr b).

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví
regionu
Podporovány budou vzdělávací aktivity, studijní a výzkumné práce a další aktivity mapující historický, kulturní a přírodní vývoj regionu.

Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a
návštěvnických center a jejich spolupráce

Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných
prostranství jako míst k setkávání

Podporovány budou projekty vzniku a vybavení
informačních a návštěvnických center a jejich
spolupráce.

Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství, především tak, aby je bylo moţné vyuţívat jako místa setkávání občanů i návštěvníků obce.

Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj aktivit v oblasti nezemědělské výroby, zpracování, včetně tradičních řemesel.

Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity

Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace
regionálních produktů

Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro
rozvoj lidských zdrojů a na realizaci vlastních
vzdělávacích programů.

Podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení výkonnosti zpracovatelských kapacit zem. a
potrav. podniků, podporu jejich marketingu, zlepšování kvality výrobků a podporu aplikace nových
produktů, postupů a technologií.

Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní
akce (aktivity) a zázemí pro jejich pořádání

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a
drobného podnikání

Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení podmínek trávení volného času obyvatel především v oblasti kultury, sportu a společenských
aktivit a činnosti místních spolků a zájmových
organizací, které budou posilovat sociální vztahy
mezi obyvateli.

Podporovány budou projekty zakládání nových
mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků
v podnikatelských činnostech zařazených do těchto
sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB 14, D, F, G.
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