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Moc uţ si toho ze studií nepamatuji, ale
poučka o jediné konstantě – neustálé změně, mi
nějak utkvěla v hlavě. A vytanula mi na mysli,
kdyţ jsem tentokrát přemýšlel nad obsahem
úvodníku. Jednoduše řečeno se v posledním
půlroce v MAS událo spoustu nových věcí, na
které bych rád upozornil.
S potěšením lze konstatovat, ţe se opět rozrostly řady členské základny. Navíc o dvě mladé
ţeny, snad plné idejí, nápadů a elánu. Pravidelnou personální obměnou prošla výběrová a
revizní komise, tedy orgány, které mají na starosti hodnocení projektů a kontrolu činnosti
MAS. Rotace členů těchto orgánů je jen jednou
z pojistek proti „zneuţití moci“.
Poprvé jsme se také pustli do aktualizace
Strategického plánu Leader „Budoucnost zaloţená na tradici“. Procesu, do kterého se zapojila
nejen většina členů sdruţení, ale ke kterému se
podařilo přizvat i zástupce z řad, řekněme příznivců MAS. Návrhy změn jiţ brzy přinesou
některé novinky, především v nastavení podporovatelných aktivit. Všem, kteří přiloţili ruku
k dílu děkuji.
Začátkem letošního roku jsme opět vyhlásili
grantový program k odstartování aktivit neformálních skupin obyvatel STARTÉR, tentokrát
poprvé zaměřený na ţadatelky ţeny. Úplně
poprvé jsme vyhlásili grantový program Maličkosti na podporu a propagaci nevšedních
„maličkostí“ našeho regionu. Programu, který
mimo jiné zprostředkoval nevídanou propagaci
MAS nejen u nás, ale i za hranicemi Nepomucka a Spálenopoříčska.
Letos se také poprvé mladí zástupci MAS
zúčastní mezinárodního setkání mládeţe v Litvě
a na podzim snad za zkušenostmi z oblasti
lesnictví a myslivosti vyrazíme do Finska.
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Michal Arnošt, manaţer MAS

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí.
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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 25 členů z řad veřejnosti, místní samosprávy a podnikatelů.
Ing. Michal Arnošt, manaţer 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., manaţer MAS
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s vlastníky zámků Zelená Hora
a Ţinkovy, člen redakční rady sborníku Pod Zelenou
Horou a předseda OS Pod Zelenou Horou, autor historicko-turistických průvodců a knih o regionu (Zelená
Hora a Klášter u Nepomuku /2006/, Podzelenohorská
pohádka /2009/, Zámek Ţinkovy, perla jiţního Plzeňska /2010/).
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Představujeme členskou základnu:
Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Ing. Jindřich Jindřich

Město Sp.Poříčí

předseda MAS, předseda Prog. výboru

u MAS od listopadu 2007
Místostarosta města Spálené Poříčí, oddělení
správy a rozvoje města.
Realizace projektů Rekonstrukce ulice Mírová, Naučná stezka Hvíţďalka, Společenské
centrum turistického ruchu Sp. Poříčí, Vybudování veřejně přístupných míst k internetu
pro občany a návštěvníky Sp. Poříčí.
Spoluorganizátor mezinárodního festivalu
outdoorových filmů a letního filmového léta
ve Sp. Poříčí.

Ing. Radovan Sochor

DAOS PLUS

místopředseda MAS, člen Prog. výboru

zakládající člen MAS
Společník DAOS Consulting s.r.o., firmy
zabývající se dotačním managementem,
která provedla MAS projektem
„Osvojování schopností“ v rámci programu LEADER+ v roce 2006 a spolupracovala na přípravě Strategického plánu
„Budoucnost zaloţená na tradici“.
Ředitel společnosti DAOS PLUS s.r.o.,
která provozuje síť restaurací Švejk restaurant.
Viceprezident české asociace franchisingu.
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Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Eva Kubová

Mladý Smolivec

předsedkyně Výběrové komise

u MAS od září 2008
Starostka Obce Mladý Smolivec od roku
2006, původním povoláním ekonom účetní.
Zpracovává daňovou evidenci i účetnictví,
dotace a evidenci pro zemědělce, evidenci
půdy.
V osobním ţivotě je spokojeně vdaná, má
jednoho manţela, se kterým má dvě dospělé
dcery, dvě kočky, dvě koťata, jednoho psa,
sedm andulek a 10 koní.

Ing. Pavel Jiran

Město Nepomuk

předseda Revizní komise

zakládající člen MAS
Inspektor státní báňské správy
Realizace projektů: „Kultivace a obnova
náměstí Augustina Němejce v Nepomuku
jako místa k setkávání“, „Rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku“.
Aktivity v propagaci rodiště sv. Jana Nepomuckého pro rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu .
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Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Eva Beránková

MŠ Vrčeň

členka Výběrové komise

Ing. Hana Moulisová

-

členka Výběrové komise

Ing. Jiří Holec

Mikroregion Nepomucko

člen Prog. výboru

Ing. Jíří Tetzeli

NORD

člen Revizní komise

Ing. Josef Lank

-

člen Výběrové komise

Ing. Pavel Raška

Maňovická zemědělská, s.r.o.

člen MAS

Ing. Petr Jenčík

Matice sv. Jana Nepomuckého

člen MAS

Ing. Veronika Sklenářová

-

členka Výběrové komise

Josef Skala, Cert.Mgmt.

soukromý podnikatel

člen MAS

JUDr. Jiří Pomahač

-

člen MAS

Leoš Kubový

OS Voletín

člen Výběrové komise

Ing. Marcela Mašínová

OS PaNaMo

členka MAS

Marie Bílková

-

členka Revizní komise

Martina Krumpholcová

-

členka Prog. výboru

MgA. Dušan Skala

-

člen Výběrové komise

Mgr. Michala Jandíková

ČSOP Sp.Poříčí

členka Prog. výboru

Mgr. Miroslava Silovská

Monteverde, o.s.

členka Výběrové komise

Václav Bečvář

PSVB

člen MAS

Václav Silovský

Šumavský angus, s.r.o.

člen MAS

MgA. Šárka Pomahačová

-

členka MAS

Iva Přibáňová

-

členka MAS
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Představujeme nové členky MAS
Šárka Pomahačová

Iva Přibáňová

Narodila se v
Praze, ale jiţ delší
dobu ţije a tvoří v
Ţinkovech. Vystudovala střední umělecko-průmyslovou
školu, obor tvorba
hraček a dekorativních předmětů. V
roce 2009 dokončila
bakalářské studium na Ústavu umění a
designu Západočeské univerzity v Plzni
obor Ilustrace a grafika specializace kniţní
vazba. V současné době se věnuje hlavně
malbě různými technikami například olej,
tempera nebo akryl, ale také grafickým
technikám jako je linoryt či dřevořez. V
loňském roce měla svou první samostatnou výstavu v galerii města Nepomuk.
Letos plánuje výstavu v letních měsících
na zámku Ţinkovy.

Bydliště:
Dvorec
u
Nepomuku
Zaměstnání:
Účetní, ekonom,
toho
času na mateřské dovolené
Záliby, koníčky: Zahrada, čínská astrologie, knihy,
kolo
1) proč jste se stala členkou MAS?
Povaţuji MAS za skvělou aktivitu, díky
které se můţe uskutečňovat spousta aktivit, být jejím členem a mít přehled je pro
mě zajímavé, jsem nový občan v této oblasti a ráda bych se zapojila i do dění.
2) jakým způsobem se hodláte do činnosti MAS
aktivně zapojit?
Podle situací, které nastanou, kde bude
má aktivita potřeba.

PhDr. Richard Böhnel poznamenal na
adresu jejího prvního debutu v nepomucké
ročence následující slova: „Nespočet dojmů z cest transponovala autorka do řady
výtvarných děl, především olejomaleb,
které vyvolaly nemalý zájem uměnímilovné veřejnosti. Velmi osobitý způsob autorčina výtvarného vyjadřování se dočkal
vřelého přijetí, o čemţ svědčí nespočet
zápisů v knize návštěv.―

3) tip na libovolnou akci konanou na území MAS
od července do prosince 2011?
Já bych určitě ráda s celou rodinou
navštívila farmu Moulisových. Za celý
rok, co tady bydlíme, jsem nebyla na ţinkovském zámku, tak alespoň díky letošním akcím se tam chystám s rodinou
"vyrazit". Také slýchám vyprávět o prameni u Vrčeně, i tam bych se ráda vypravila. Tak uvidím, co všechno stihneme
navštívit.
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V. Výzva
Podpořené a nepodpořené projekty
V V. Výzvě MAS ţádal zatím rekordní
počet neziskových organizací, sešlo se
nám celkem osm Ţádostí o dotace od občanských sdruţení, z toho sedm z nich
bylo podpořeno. Zkrátka nezůstali ani
podnikatelé, zde došlo k podpoře všech
šesti podaných Ţádostí.

5.709.000 Kč. Jednalo se o rekordní částku v rámci jedné Výzvy MAS sv. Jana z
Nepomuku, která jiţ patrně nebude nikdy
zopakována.
Projekty v V. Výzvě posvětila Valná hromada MAS dne 11. října 2010, kdy zasedla v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí.
Zde uvádíme seznam podpořených projektů v jednotlivých Opatřeních:

Celkem bylo zaevidováno 16 projektů
s poţadavkem na dotace ve výši
7.171.056 Kč. Přičemţ alokace pro tuto
Výzvu je o 1.462.056 Kč niţší, konkrétně



Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu
Ţadatel

Projekt

Celkové výdaje Dotace

MEZI KOPCI Vzdělávací semináře pro rozvoj jiţního Plzeňo.s.
ska
199830

199830

Společnost
přátel starého
Nepomuka

199008

Historie a kulturní dědictví Nepomucka

200000

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

Projekt

Celkové výdaje Dotace

Mikroregion
Nepomucko

Čekárny, ve kterých chceme čekat

574640

430980

Nepodpořený projekt: Město Spálené Poříčí, Obnova centrální části náměstí ve Spáleném Poříčí
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Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity a zázemí pro jejich pořádání
Ţadatel

Projekt

Celkové výdaje

Dotace

NA NÁVSI, o.s.

Stodola u Mistrů

1304034

800000

PaNaMo

Umění na dosah

901222

708977

568380

399999

Fotbalový klub
Nepomuk

Centrum Mysliveckého sdruţení Stráţ
Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších
zájmových spolků

682560

511920

TJ Sokol Prádlo

Rozvoj sportovního centra TJ Sokol Prádlo

500000

338828

MS Stráţ Mladý
Smolivec

Nepodpořený projekt: AUTO MOTO KLUB NEPOMUK v AČR, Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na kempu Nový rybník v Nepomuku
Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Ţadatel

Projekt

Celkové výdaje

Dotace

Ing. Radovan Sochor

Venkovská pěší naučná stezka v Ţelezném
Újezdě

1052040

438350

Ing. Pavel Moulis

Výstavba jízdárny

576000

240000

Angusfarm, s.r.o.

Rekonstrukce hospodářského objektu na
seminární místnost se zázemím

984000

272973

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Ţadatel

Projekt

Celkové výdaje

Dotace

Unibrick, s.r.o.

Rozšíření prodejní plochy maloprodeje:
příleţitost k větší nabídce regionu

1188000

495000

Jaroslav Hofman

Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti
dřevěné frézované kulatiny

1218065

500000

Hana Číţková

Hledání pokladů ve dřevě ukrytých

324000

162000

8

Představujeme projekty z V. Výzvy MAS
Opatření 4.11.—Unibrick, s.r.o., Rozšíře-

Zároveň je mnohem širší oblast, na
kterou je moţné dotaci získat. Rovněţ pomoc a podpora z MAS je - v dobrém nesrovnatelná s tím, jak Vám pomohou
jinde, coţ mám z osobní zkušenosti.

ní prodejní plochy maloprodeje: příleţitost k
větší nabídce regionu.
Na otázky odpovídal: Bc. Petr Brož, jednatel

1) Co je potřeba udělat pro přípravu dobrého
"leaderovského" projektu, který má šanci být podpořen?

3) Co nabízíte v rozšířené prodejně a jaké jsou
první reakce zákazníků?

Samozřejmě prvotní je nápad, myšlenka, vize. Ten musí maximálně
"zapadnout" do vyhlášených, nebo připravovaných opatření v rámci dotací MAS.
Pak určitě doporučuji jej maximálně konzultovat na místní akční skupině, pánové
na MASce jsou velmi ochotní a pomohou
Vám odhalit chyby hned na začátku. Máte
tak moţnost včas projekt upravit či pozměnit tak, aby vyhovoval podmínkám a
měl největší šanci na úspěch v podobě
získané dotace. A pak uţ je na řadě zpracování ţádosti. Jste-li schopni napsat kousek "slohu", můţete to určitě zvládnout
sami, pokud si do toho netroufáte, jsou
kvalitní zpracovatelé, kteří Vám s tím
pomohou. Na závěr projít znovu ţádost a
porovnat si, zda jste dostali body, kde jste
dostat mohli, případně projekt dále upravovat.

V prodejně nabízíme kompletní sortiment ţelezářství a barev-laků, na coţ jsme
zatím v prodejně neměli místo. Obvyklá
reakce zákazníků je, ţe jsou velmi překvapeni, o kolik se prodejna zvětšila, coţ
zvenku tolik nepůsobí. Zboţí se prodává a
zákazníci jsou, alespoň podle toho, co
slyšíme, moc spokojeni, ţe seţenou vše na
jednom místě a za rozumné ceny.
4) Povězte nám něco více o inovativním prvku
projektu, vytrvalostním běhu Nepomuckem. Kde se
zrodil nápad, kdy a jakým způsobem závod proběhne?
Napadlo to mě, protoţe uţ pár let s Vaškem Silovským vytrvalostní běhy běháme,
běţeli jsme spolu i maraton a běhání
prostě patří k našemu ţivotu. Uţ dlouho
mluvíme o tom, ţe by bylo fajn tady takový závod mít. Takţe takto to vzniklo, a
teď uţ jen vše naplánovat, připravit a zorganizovat. Zatím je závod ve fázi tvoření,
takţe podrobnosti ode mě nečekejte, a
těšte se! Vše se včas dozvíte...třeba na
stránkách http://www.unibrick.cz/.

2) V čem jsou "leaderovské" projekty zvláštní,
specifické?
Projekty MAS jsou určitě specifické
tím, ţe jsou minimálně desetkrát snazší,
neţ projekty přímo z dotačních titulů EU.
A to jak mnoţstvím papírů při zpracování
ţádosti, poţadavky na ţadatele atd.
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Opatření 1.2.—MEZI KOPCI o.s.,
Vzdělávací semináře pro rozvoj jiţního
Plzeňska
Realizace prvního projektu MAS, podpořeného v rámci opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu, probíhaly v
květnu a v červnu na obecním úřadu v
Tojicích. Vzdělávacím subjektem, který
zajišťoval lektory, organizoval kurzy a
zajišťoval výstupy projektu, se stalo na
základě zadávacího řízení OS Pod Zelenou Horou.
Záměrem samotného vzdělávacího projektu bylo celkem pět praktických kurzů a
workshopů, zaměřených jednak na tradiční drobná řemesla, za druhé pak na drobné
sakrální a funebrální stavby území MAS.
Účastníci se tak dozvěděli o tradičním
voskařství a výrobě svíček, výrobě loutek,
výrobě keramiky a šperků, nebo naopak
zjistili, jakým způsobem pečovat a obnovovat drobné stavby v krajině. Získané
teoretické dovednosti si pak sami vyzkoušeli na praktickém workshopu přímo na
památkách pod vedením profesionálů z
umělecké školy Zámeček u Plzně. Zlacení
plátky zlata, různé metody čištění a konzervace, ale také nově nabytý přístup k
těmto památkám a pochopení jejich významu, tvoří stručný výčet získaných dovedností.

Kurzů na drobná řemesla se pak ujali
čistě „domácí― lektoři a lektorky, a tak i
jim nabídl tento projekt, krom moţnosti
vhodného přivýdělku, také příleţitost veřejné prezentace jejich schopností a dovedností. Ač o účast na jejich kurzech byl
zájem vskutku enormní, přesto se organizátoři rozhodli vyhovět všem přihlášeným
a nikoho neodmítnout.

Kurzy byly ideální příleţitostí např. pro
ţeny na mateřské dovolené či nezaměstnané, neboť absolventi, tedy lépe řečeno
absolventky, mohou nyní rozvíjet získané
dovednosti po ukončení kurzů ve svých
domácích „dílničkách― a následným prodejem výrobků si zajistit přivýdělek.
Účast na všech kurzech byla pro účastníky zdarma, všichni zúčastnění obdrţí
také Osvědčení o absolvování kurzů. K
semináři nyní vznikají ještě praktická
DVD, broţury i internetové stránky
http://vzdelavani.nepomucko.cz. Spuštěny
by měly být do konce července letošního
roku, aby byli uspokojeni i další zájemci o
daná témata, příp. danou problematiku.
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VI. Výzva MAS
Pozitivním impulsem je i zájem podnikatelů v rámci opatření 4.11., zaměřeného
na rozvoj tradičních řemesel a drobného
podnikání. Zato ostatní dvě vyhlašovaná
podnikatelská opatření, tedy 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů a
4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů, zůstala zcela bez odezvy. Opatření 4.10. dokonce jiţ podruhé v
historii MAS a je otázkou, zda bude vyhlášeno ještě někdy do budoucna, nebo
dojde k jeho zrušení.
V Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity zaregistrovala
kancelář MAS celkem 3 projekty. Ty,
které dostanou od MAS zelenou ke své
realizaci, přinesou v rámci území kromě
technických řešení také spoustu nových a
netradičních inovativních prvků.

Přihlášené projekty.
V 19. kalendářním týdnu probíhal v
kanceláři MAS ve Spáleném Poříčí příjem projektů v rámci VI. Výzvy. Celkem
bylo zaevidováno 9 projektů s poţadavkem na dotace ve výši 3.228.245,-Kč.
Největší zájem, co se součtu poţadovaných dotací týče, vzbudilo historicky podruhé vyhlašované Opatření 1.1., zaměřené na obnovu historického dědictví regionu. Zde je převis poţadované dotace oproti alokované částce bezmála jeden milion
korun. Poprvé bylo moţné podávat projekty na movité památky, čehoţ vyuţil
jeden ţadatel. I kdyţ „jedna vlašťovka
jaro nedělá―, třeba alespoň inspiruje další
zájemce s podobnými projekty.
Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Žadatel

Projekt - název

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

Vybudování výstavní
expozice lidových krojů
oblasti jižního Plzeňska

Ing. Jiří Tetzeli

672 000,00

448 000,00

Rokoko nejen pro oko Římskokatolická farnost záchrana milečských
arciděkanství Nepomuk varhan

548 900,00

494 010,00

Rekonstrukce fasád
Římskokatolická farnost objektu fary č.p. 4 v
Spálené Poříčí
Těnovicích

610 686,00

549 617,00

1 831 586,00

1 491 627,00
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Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktiŽadatel

Projekt - název

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

Obec Vrčeň

Učíme se jeden od
druhého

519 450,00

389 580,00

Město Spálené Poříčí

Naše školka pod novou
střechou

571 643,00

404 913,00

MONTEVERDE, o. s.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
PRO ROZVOJ REGIONU
- I. ETAPA

459 000,00

425 500,00

1 550 093,00

1 219 993,00


Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podniŽadatel

Projekt - název

Jiří Horvát, NepomukDvorec

Montážní truhlářská
dílna a pořízení formátovací pily

Sklad nehořlavého
Václav Ziegler, Spálené materiálu a dovybavení
Poříčí
kovárny
Jan Krieg, Spálené Poříčí AUTOSERVIS

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

599 112,00

249 630,00

368 290,00

184 145,00

165 700,00

82 850,00

1 133 102,00

516 625,00

Výsledky hodnocení najdete po 20. 6. 2011 na www.mas.nepomucko.cz.
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VII. Výzva v srpnu 2011
Příjem Ţádostí první týden v září.
Ať uţ jste zástupce obce, neziskové
organizace či podnikatel, je nejvyšší čas
začít s přípravou Vašich projektů v rámci
VII. Výzvy MAS. Věřte, ţe ţádný jiný
dotační titul nenabízí procento úspěšnosti
kolem 70% a nejen proto stojí za to se do
přípravy a realizace projektu zapojit právě
přes Místní akční skupinu. Opatření
(oblasti podpory), která budou vyhlášena
v srpnu letošního roku, uvádíme zde:
Opatření 2.3. Obnova a kultivace
veřejných prostranství jako míst k setkávání

Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní,
společenské a sportovní aktivity
Opatření 4.9. Diversifikace činnosti
zemědělských subjektů
Opatření 4.11. Rozvoj tradičních
řemesel a drobného podnikání
Další důleţité informace naleznete na
www.mas.nepomucko.cz v sekci Aktuální
výzvy, příp. kontaktujte kancelář MAS na
e-mailu: mas.nepomucko@seznam.cz, tel.
č. 602 334 882-3. Veškeré konzultace jsou
zdarma.
(popis těchto opatření najdete na straně 28)

Poděkování

Programový výbor MAS sv. Jana z
Nepomuku děkuje tímto za finanční podporu v roce 2010 následujícím jednotlivcům a organizacím: DSO Mikroregion
Nepomucko, Plzeňský kraj, Libor Norek,
Václav Berkovec, Jindřich Jindřich, město
Spálené Poříčí.
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Startér pro ženy
3. místo: Smolivačky - Kudy ve Smolivci z nudy (49 b.)

Naše MAS úspěšně zorganizovala jiţ
dva ročníky grantového programu STARTÉR pro MLADÉ, nyní přišly na řadu
všechny dívky, slečny a ţeny, které vyvíjí
nebo hodlají vyvíjet své aktivity na území
MAS sv. Jana z Nepomuku.

4. místo: Tojické ţeny - Tojické čarodějnice - cesta za pokladem (48 b.)
5. místo: BRK ţen - Obleč si korálek,
ozdob se krajkou... (50 b.)

Cílem tohoto programu je totiţ podporovat projekty neformálních skupin ţen,
které si sami navrhnout a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení
místních problémů a potřeb, obohatí komunitní ţivot v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít
pozitivní vliv na ţivotní prostředí apod.)

Partnery projektu byly Plzeňský kraj a
Mikroregion Nepomucko. Na dalších stranách uvádíme rozhovory s jednotlivými
členkami teamů, více o programu najdete
zde: http://mas.nepomucko.cz/cs/starter.

Veřejná prezentace projektů proběhla v
Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí dne
9. února 2011. Hodnotící komise ve sloţení: Dušan Skala (člen MAS, soukromý
podnikatel), Adéla Mašková (vedoucí
sociálního odboru ve Spáleném Poříčí) a
Šárka Pomahačová (umělkyně na volné
noze) aţ v samém závěru rozhodla, ţe
bude podpořeno všech pět přihlášených
projektů, kaţdý částkou 8000,-Kč/projekt.
Spolu se zástupkyněmi jednotlivých
týmů, které měly rovněţ moţnost ohodnotit přihlášené projekty, poté komise stanovila výsledné pořadí (v závorce je uveden
bodový průměr hodnotící komise MAS):
1. místo: Sestry v akci - Radochovské
a partoltické plackování aneb kuchyně
našich babiček (59 b.)
2. místo: Klub Frída - Klubová setkání
jako startér pro vytvoření tradice výtvarných a řemeslných kurzů na Nepomucku (55 b.)

Mirka Silovská v 9. měsíci těhotenství představuje svůj projekt
Klubu Frída.
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Sestry v akci: Radochovské a partoltické plackování aneb kuchyně našich babiček
Přímo na plackování se pekly tradiční
křehké placky, lívance, palačinky a bramboráky (vošouchy), kterých se dohromady
upeklo asi 450 kusů. Takţe dohromady asi
1000 placek, přes to všechny zmizely během 3 hodin.

Rozhovor s Dagmar Nocarovou a Miroslavou Hošťálkovou.
Doslechlo se mi, že prvotním impulsem
projektu byli „stížnosti“ vašich manželů,
že ještě stále nevaříte tak dobře, jako
jejich maminky a babičky. Co je na tom
pravdy? A můžete nám „Plackování“
trochu přiblížit?

Pojďme trochu poradit případným zájemcům o podporu projektu v programu
MAS sv. Jana z Nepomuku STARTÉR.
Váš projekt byl totiž v letošním výběru
nejlépe hodnoceným. Prozradíte nám, v
čem je skryto tajemství úspěchu? Nebo
jen měla hodnotící komise hlad?

Ano, opravdu impulsem projektu byli
„stíţnosti― našich manţelů. Ne na to, ţe
nevaříme jako jejich maminky a babičky,
ale ţe neumíme uvařit tradiční jídla jejich
maminek a babiček, jako jsou křehké placky, rozpeky, bandury. Nejprve jsme tedy
začaly sbírat recepty na Placky v Radochovech a Partolticích. Sebrané recepty
jsme přetřídily a vydaly v broţuře. 2. dubna jsme v Radochovech uskutečnily
„Plackování―, na kterém jsme vybrané
recepty zrealizovaly. Akce se zůčastnilo
kolem 150 lidí, coţ překročilo naše očekávání. Pomohlo nám krásné slunečné počasí. .

Případným zájemcům bychom chtěly
vzkázat, aby se nebály přihlásit se do projektů. My jsme nepřemýšlely o tom, zda
vyhrajeme nebo ne. Chtěly jsme zaţít novou zkušenost a bez ohledu na výsledek
udělat něco nového. V čem je skryto tajemství úspěchu? Impulsem projektu byla
chuť nás všech udělat něco jiného, něco
nového, něco, co tu ještě nebylo. A také
asi trochu zvědavost, co vlastně obnáší
takový projekt, protoţe ještě nikdy před
tím jsme si o grant z nějakého projektu
neţádaly. Pak uţ to bylo jednoduché, stačilo podle osnovy vypracovat projekt.

Kolik receptů placek se vám podařilo
sebrat? Kolik jich bylo možné ochutnat
na Plackování? Víte, kolik jste na akci
udělali placek (alespoň přibližně)?

Jestli měla hodnotící komise hlad to
nevím (nevypadala na to). Ale při naši
prezentaci projektu, jsme na placky dostaly chuť všechny.

Sebrat se nám podařilo přes 90 receptů.
Největší prací bylo setřídění receptů, protoţe hodně jich bylo podobných, lišily se
pouze malým odlišnostmi v mnoţství ingrediencí. Na plackování jsme upekly
přibliţně 550 kusů placek různých druhů –
bramborové, zelné, kynuté, 5 druhů škvarkových, sladké a posvícenské hnětýnky.

Celý rozhovor najdete na http://
mas.nepomucko.cz/cs/starter/starter -pro-zenyplackovani-v-radochovech. Kuchařku mohou zájemci
získat přes e-mail hostalkovam@volny.cz, případně přes
kancelář MAS.
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Klub Frída - Klubová setkání jako startér pro vytvoření tradice...
jsme profesionálního lektora s dlouholetou
tradicí. Také mohla jako profesionál vydávat akreditace a má k prodeji plný sortiment pomůcek pro domácí výtvarničení
po kurzu. Spolupracovat s regionálními
lektory je pro nás priorita do budoucnosti.
Jsme na začátku. Zkoušíme. Hledáme.

Rozhovor s Mirkou Silovskou.
V dubnu a květnu proběhly 4 semináře
podpořené v rámci programu STARTÉR. Jaký byl zájem o nabízené výtvarné a řemeslné kurzy?
Zájem o kurzy byl tak velký, ţe Dfc.
v okamţiku, kdy byl kurz prezentován
v Nepomuckých novinách, byl jiţ obsazen. Informace rozeslané mailem mezi
přáteli měly na obsazení seminářů ten
první a zásadní vliv. Věřím, ţe hlavní roli
nehrál bezplatný vstup. Z vysokého tempa
tvořivosti nám chladlo kafe a nestihla se
sníst buchta k občerstvení. Výborná kreativní atmosféra…

Co nového přinesla realizace startérovského projektu?
Podařilo se nám znovu oţivit tradici
setkávání ţen, které mají chuť tvořit. To,
co skončilo z nedostatku času před pár
lety, se znovu vrací. Jen máme víc dětí a
umíme si více váţit moţnosti uniknout
určitému stereotypu mateřské dovolené
nebo rodičovských povinností :-).

Budete v organizování kurzů pokračovat?

O seznam aktuálních kurzů si můžete napsat
na e-mail: mirka.silovska@seznam.cz, příp. volejte
733 301 255.

Přihlášení projektu do programu Startér jsme skutečně brali jako start. První 4
semináře máme, řekla bych, úspěšně za
sebou, a nyní bychom chtěli kaţdý měsíc
nabídnout jeden a více výtvarných nebo
řemeslných kurzů – opět o víkendech a
v rozsahu cca 3 hodiny. Rozdávali jsem
dotazníky, abychom získali představu, o
jaký typ kurzů je zájem.
Proč jste do vašich kurzů pozvali plzeňskou lektorku a neoslovili regionální
lektory?
Naše kurzy byly připravované pro veřejnost, nejen pro klubové potřeby. Chtěli
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Smolivačky - Kudy ve Smolivci z nudy
zájmových činností. Naše akce měla slouţit jako inspirace a místo setkání lidí s
podobnými zájmy.

Rozhovor s Janou Arnoštovou.
Záměrem akce “Kudy z nudy” bylo
představit možnosti volnočasových aktivit v Mladém Smolivci, především pro
ženy a děti. Co vše bylo na akci k vidění?

A zaznamenali jste tedy zájem o založení nějakého „zájmového kroužku“?
Ano, zatím je zájem o cvičení aerobiku
a zumby. Otázka, kterou je potřeba prodiskutovat s obecním úřadem, je vhodný
prostor. Jelikoţ největší zájem o cvičení
projevily ţeny z Doţic, nabízí se moţnost
rekonstrukce tělocvičny v bývalé škole.

Po divadelním představení pro děti,
kterým celé odpoledne odstartovalo, byla
v sále přichystána jednotlivá stanoviště, u
kterých se příchozí mohli nejen podívat,
ale hlavně vyzkoušet si různá řemesla a
dovednosti. Dále se lidé mohli inspirovat
ukázkou krásných háčkovaných dekorací
a prezentací jarních a velikonočních dekorací, které bylo moţné si také zakoupit.

Váš tým vznikl v souvislosti s přípravou
této akce, jak se osvědčila spolupráce?
Chystáte nějaké další společné aktivity?
Spolupráce našeho týmu byla skvělá.
Máme v plánu sejít se ještě nad tvorbou
šperků z FIMA a korálků. Těţko říct, zda
se bude jednat o nějaké pravidelné seance,
ale uvidíme. Kolegyně z Doţic organizovaly 30. dubna čarodějnice pro děti.

Kromě kreativních a uměleckých dílniček došlo i na pohyb. Na své si přišly děti,
které se venku před hospodou zúčastnily
soutěţe v hodu balónem na koš. Starší
házely na skutečný basketbalový koš, ty
nejmenší vzhledem ke své výšce se musely spokojit s nůší. Cvičilo se i v sále. Celý
program provázelo promítání pohádek a
filmu na přání. Pravda, neposedné děti u
pohádek příliš neposeděly, ale moţná o to
více se vyřádily kreativně či sportovně.

Jak byla složitá příprava projektu? Jaké
nové zkušenosti Vám přinesla jeho realizace?

Účastníci se o akci vyjadřovali pochvalně, i starostka obce Eva Kubová vypadala spokojeně. Uvažujete proto akci,
třeba příští rok zopakovat?

Jednalo se o akci zaloţenou na dobrovolnosti, která spočívala především v příslibu účastníků, ţe přijedou, předvedou
své umění a třeba i něco naučí. Bylo proto
trošku napínavé, abychom se tam všichni
v sobotu 9. dubna sešli, a bylo příchozím
co ukazovat. Realizace projektu nás
„donutila― najít mezi námi lidi, kteří něco
umí, oslovit je a seznámit se s nimi.

Naším záměrem není ani tak akci za
rok zopakovat, jako spíš touto akcí pomoci vzniku více či méně pravidelných
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Tojické ženy - Tojické čarodějnice - cesta za pokladem
Rozhovor s Martinou Krumpholcovou.

Součástí projektu bylo ve spolupráci
s Obcí Tojice pořízení nového venkovního ping-pongového stolu a uspořádání
turnaje ve stolním tenise. Jak se podařila
tato aktivita?

Záměrem projektu bylo navrátit každoročně pořádané akci stavění máje tradičnější a duchovnější charakter. Jak se
vám to podařilo a budete letos nabyté
zkušenosti zúročovat i v dalších letech?

Hlavním cílem při přípravě projektu
bylo v uvozovkách zanechat po něm
v obci něco trvalého. O stole na ping-pong
se u nás uţ chvilku mluvilo. Projekt jsem
vzala jako moţnost dovést řeči a plány
k činům. Ze získaných peněz jsme maximum (mrzí mne, ţe to nemohlo být víc,
ale jen 30% získaných financí) věnovali
na zakoupení venkovního stolu na pingpong na obecní hřiště. Spolupracovali
jsme s obcí při jeho výběru i samotné instalaci na hřišti. Všem, kteří byli tak hodní
a přišli na brigádu pomáhat, posílám touto
formou VELIKÉ DÍKY!

Součástí akce bylo povídání o historických tradicích stavění májí. Povídali jsme
si, proč se vlastně kdysi začalo s pálením
čarodějnic a co měly ohně symbolizovat.
Ţe například májka stavěná u domu, kde
bydlí svobodné děvče, by svojí velikostí
měla odráţet stáří děvčete. Takţe malá
holčička malá májka a naopak. Slečna
v 16 letech uţ by měla mít májku větší.
Nebo ţe se kdysi dělaly vápnem chodníčky mezi chalupami, ve kterých bydleli
zamilovaní. Pro mě tohle byla nejpřínosnější část večera. A pokud mám odpovědět na druhou část otázky, zda zkušenosti
zúročíme v dalších letech, snad ano, stačilo by si sednout pod májkou u hořícího
ohně a ptát se těch co si pamatují víc neţ
my, člověk ţasne, co všechno je ukryté
v paměti těch nejstarších z nás.

Tým tojických žen funguje již hezkou
řádku let, přesto přinesla vám realizace
startérovského projektu nějaké nové
impulsy či zkušenosti?
Nevím, zase se mi potvrdilo, ţe nic
nejde samo, ale pokud lidé chtějí a jsou
ochotní pro to taky něco udělat, tak se
v naprosté většině případů všechno nakonec povede. To ale není ţádná nová zkušenost. Nová zkušenost je tedy asi to, ţe
kdyţ rozehrávám při ping-pongu, tak to
musím dělat rychleji a přesněji.

Jak přispěla k oživení akce dobrodružně
– dovednostní hra pro děti „Cesta za
pokladem“?
Teď budu mluvit s dovolením za svoje
dvě malé děti: „Mami, to bylo perfektní,
hele, kdy zase budeme hledat ten pokláád?―
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BRK žen - Obleč si korálek, ozdob se krajkou...
nezdála nijak náročná. Ovšem v praxi se
nějaké nedostatky objevily. Například
kurzů bylo aţ moc a v krátkých časových
úsecích. Tudíţ i čas na přípravu byl mnohdy krátký....

Rozhovor s Vlaďkou Velíkovou.
Záměrem projektu „Obleč si korálek,
ozdob se krajkou …“, podpořeného v
rámci programu MAS sv. Jana z Nepomuku Startér pro ženy, bylo připomenout některá tvořivá řemesla našich
předků. Která řemesla bylo možné si na
sedmi vámi pořádaných dílnách vyzkoušet? O co byl největší zájem?

Díky projektu jsme měly moţnost vyzkoušet nové techniky a také se setkat s
lidmi, kteří nám předali své zkušenosti a
dovednosti coţ je po všech stránkách přínosem. Krom materiálu jsme pořídly i
malou ruční vrtačku Dremmel, která se do
budoucna jistě neztratí a je moţné si jí za
symbolický poplatek vypůjčit i domů.
Účast v projektu nás obohatila o nové
moţnosti, při kterých nás mimo jiné brzdily i finance. Jsme rády, ţe jsme se projektu zúčastnily a ţe jsme mohly připravit pár
pěkných večerů drobných řemesel i pro
několik dalších nadšených ţen.

Z tradičnějších technik jsme si vyzkoušely: drátkování, zdobení kraslic různými
technikami a také pletení košíků. Dále
jsme vyráběly šperky z fima a z korálků a
v posledním kurzu se batikovalo a savovalo. Vzhledem k tomu, ţe našich kurzů se
zúčastňovaly jen ţeny, byl největší zájem
o výrobu šperků.
Posunula vás realizace projektu k
zamýšlenému založení občanského sdružení pro záchranu tradičních ženských
řemesel našeho okolí? A jaké plánujete v
nejbližší době další akce?
Přímo o zaloţení občanského sdruţení
ještě stále neuvaţujeme, ale do budoucna
chceme v neformálních setkáváních pokračovat. Témata našich setkávání budou
vycházet z nápadů, inspirace a aktuálního
zájmu.
Jak byla složitá příprava projektu do
programu STARTÉR pro ženy? Jaké
nové zkušenosti vám přinesla jeho realizace?
Příprava k projektu vyplynula z občasných setkávání místních ţen a tak se
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Maličkosti—Klenoty obcí
MAS sv. Jana z Nepomuku se totiţ rozhodla, ţe pomůţe zajímavostem regionu
zazářit, příp. podpoří jejich úsilí. Vyzvala
proto všechny své i přespolní obyvatele:
„staňte se patrony zajímavostí, přihlaste je
k nám do grantového programu a pomozte
je finančně podpořit!― Celkem bylo přihlášeno 18 Maličkosti, z nichţ postoupilo
sedm nejlepších do tzv. druhého kola.
Program byl podporován Plzeňským krajem a Mikroregionem Nepomucko. Více o
něm se dozvíte na našich stránkách
www.mas.nepomucko.cz/cs/malickosti.
Zde přinášíme výsledky a zhodnocení
tohoto grantového programu.

„Nevšední „MALIČKOSTI― má kolem
sebe kaţdý z nás, i kdyţ je nemusí na první pohled spatřit. Maličkosti totiţ většinou
neusilují o to, aby je někdo viděl a ocenil,
ač si to po právu zaslouţí. Můţe se jednat
nejen o skromné osobnosti, ale také o různé neformální spolky, dobrovolníky,
zvláštní stavby, malá muzea a expozice,
krásy přírody či další zajímavosti. Maličkosti, které dělají radost ostatním, najdeme opravdu všude.― Pod tímto heslem
odstartoval v lednu 2011 nový grantový
program MAS sv. Jana z Nepomuku s
názvem „Maličkosti—Klenoty obcí―.

Osmnáct Maličkostí regionu zná své vítěze
První tři Maličkosti získaly finanční
grant ve výši 10.000,-Kč/projekt, který
prostřednictvím tzv. patronů poslouţil
plně k jejich prospěchu. A coţe to pomůţe
vítězným Maličkostem ještě více zazářit?
V případě vrčeňské ţeleznice nový model
lokomotivy T458 "Brejlovec", materiál na
výstavbu ŢST Nepomuk 1:120 a nová
informační cedule, tojickým nutriím bude
k uţitku zpevnění břehů potoka, výroba
naučné cedule a krmivo, Dvorečtí judisté
pak získaly novou posilovací věţ pro TJ
Slavoj Dvorec.

Historická a modelová ţeleznice Vrčeň, tojické nutrie a trenér dvoreckých
judistů Josef Jiránek, to jsou podle výsledků hodnotící komise tři Maličkosti, které
jsou potřebné a dělají největší radost ostatním. Alespoň podle hodnotících kritérií
daných pravidly grantového programu,
protoţe vybrat opravdu nejlepší trojici ze
sedmi Maličkostí, předvybraných prostřednictvím internetové ankety, nebyla
pro hodnotící komisi opravdu ţádná maličkost. Kaţdá z osmnácti nominovaných
Maličkostí byla nepochybně něčím zvláštní, působivá a okouzlující. Komise pracovala ve sloţení: Alena Marušincová
(místostarostka Nepomuku), Monika Rojová (tajemnice Spáleného Poříčí) a Bohuslav Šotola (historik a sběratel z Nepomuku).
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Pořadí TOP 7 Maličkostí regionu:

Patří k lidem, kteří jsou opravdovými osobnostmi
nejen Nepomuka, ale jeho znalosti a sbírky velmi
daleko přesáhly oblast našeho kraje. Za zmínku
stojí spolupráce s p. Karlem Čáslavským, který v
cyklu dokumentů ČT 1 - Hledání ztraceného času
připravil několik dílů o Šumavě a Vltavě. Jedním
z poradců i dodavatelů obrazových materiálů byl
právě pan Šotola. Kopie jeho snímků jsou mj. i
součástí trvalé expozice muzea dřevařství na Modravě. Dlouhodobě spolupracuje s Krajským památkovým úřadem v Plzni, zejm. s historikem Karlem
Foudem. V Nepomuku každoročně pořádá výstavy, ve svém téměř bezedném archivu stále nachází
náměty na nové a nové různě tematicky zaměřené
výstavy pro nejširší veřejnost. Kromě nepomuckých
občanů výstavy pravidelně navštěvují a obdivují jeho
kolegové a přátelé z klubů sběratelů. Ač jeho archív
má těžko vyčíslitelnou hodnotu, je dokumentem
minulých desetiletí, dokonce právem lze tvrdit, že
mnohé dokumenty přesahují dvě století. Sbírka čítá
více než několik desítek tisíc dokumentů, fotografií
a dalších tiskovin a určitě co do množství a rozsahu
je větší než městský archiv. Prakticky komukoliv,
kdo projeví zájem, pan Šotola ochotně vyhledá v
archivu vše potřebné a pohlednice, plakáty, tiskoviny a další materiály nezištně zapůjčí zájemcům buď
k výstavním účelům nebo k digitalizaci. Pravidelně
spolupracuje s městem Nepomuk, nepomuckým
muzeem a galerií, mnoha spolky a občanskými
sdruženími. Ani obcím sousedním i vzdálenějším
není použití archivu nijak odepřeno. A tak části
sbírek jsou k vidění na různých obecních akcích, při
setkání rodáků, soutěžích apod.

1. Historická a modelová ţeleznice Vrčeň
2. Tojické nutrie
3. Ing. Josef Jiránek, Nepomuk-Dvorec
4. Miroslav Dvořák st., Nepomuk
5. Ing. Zdeněk Tomášek, Číţkov
6. Standa Vaník, Pavel Kroupa a Luboš
Bulan-zakládající členové o.s. Nepal
7. Zelenohorská pošta - čp. 76 v Nepomuku
Ze statistik vyplývá, ţe v průběhu soutěţe se denní návštěvnost našich internetových stránek, na kterých probíhalo hlasování, zvýšila z 5-30 unikátních přístupů za
den na 600-950 přístupů. Informace o
Maličkostech převzaly nejen regionální
rádia, deníky a servery, ale také zpravodajská agentura ČTK. I to je důvodem k
tomu, ţe Maličkosti našeho kraje mohou
nyní zářit ještě jasněji.

1. dubna byl v Městské galerii Nepomuk oceněn
speciální Maličkostí za dlouhodobý přínos regionu
pan Bohuslav Šotola z Nepomuku.

Nominovali Ing. Pavel Jiran, Milan Demela a
Miroslav Dvořák ml.
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Křesadlo 2011
Rok 2011 je rokem dobrovolnictví. 30.
května proběhlo v konventu plaského
kláštera, pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a za účasti celé
řady významných hostů, slavnostní udílení
cen Křesadlo, cen pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci.

Oceněn byl také člen Místní akční skupiny MgA. Dušan Skala z Číţkova, který
za své aktivity v oblasti prezentace obce,
sběru a archivaci dobových materiálů,
videokroniku a webové stránky obce, získal od pořadatelů Křesadla zvláštní ocenění.

Jak zaznělo z úst náměstka hejtmana
pro sociální oblast: „Dovolím si uvedený
podtitul trochu poupravit, protoţe pro mě
jsou všichni nominovaní lidé neobyčejní―.
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit
dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i
nestátní neziskové organizace, vzbudit v
lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Putovní Křesadlo převzal místostarosta
Spáleného Poříčí a zároveň i předseda
MAS, Ing. Jindřich Jindřich, sedmý ročník
se tak příští rok v květnu uskuteční ve
Spáleném Poříčí. Budeme tak mít jedinečnou moţnost přesvědčit se na vlastní oči,
ţe „Člověk není bohatý tím, co vlastní, ale
tím, co dělá pro druhé.―

Programový výbor naší Místní akční
skupiny nominoval pro letošní rok
za dlouhodobou práci s dětmi Miroslava Dvořáka st. z Nepomuku. Jiţ
30 let se této činnosti věnuje pod
hlavičkou Pionýrské skupiny Nepomuk při ZŠ. V jeho repertoáru jsou
akce nejen pro děti, ale i pro dospěláky. Nezáleţí na tom, zda jste členem pionýra či nikoliv, tyto akce
organizuje za pomoci kolegů pro
jakéhokoliv občana Nepomucka,
jedná se např. o dětské dny a karnevaly, turnaje a tábory, autobusové
zájezdy či bály, to vše bez nároku
na finanční ohodnocení. Je uznáván
pro svoji činnost nejen v Nepomuku, ale i v celém Plzeňském kraji.
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Turistický bulletin Prameny a Výroční zpráva MAS
MAS sv. Jana z Nepomuku vydala za
finanční podpory Plzeňského kraje a také
místních významných podnikatelů jiţ druhý ročník turistického bulletinu Prameny.
Bulletin je k dostání v Infocentrech regionu
a
ke
staţení
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.
Začátkem letošního roku byla rovněţ
vydána naše nová Výroční zpráva, která
shrnuje nejen výsledky hospodaření MAS,
ale především veškeré aktivity našeho
sdruţení v roce 2010. Ke staţení je na
http://mas.nepomucko.cz/cs/infobulletiny.

Valná hromada NS MAS ČR

17. 3. 2011 proběhla Valná hromada
Národní sítě MAS, tentokrát ve Křtinách u
Brna. Na programu měla kromě nezbytných formalit především volbu nových
orgánů NS MAS ČR. Staronovým předsedou byl jmenován František Winter, čtyři
místopředsedové pak budou Petr Kulíšek,
Jan Florian, Josef Jančo a Jiří Krist. Více
informací na http://www.nsmascr.cz/.
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Zapomenutými místy do historie Spálenopoříčska
Poříčtí jiţ řadu let posilují svoji identitu
pečlivou péčí o dochované památky, místní historii a tradici. Jistě i proto patří Spálené Poříčí mezi 15 měst honosících se
titulem historické město České republiky.
Jedním z důkazů příkladné péče o památky ve Spáleném Poříčí je v loňském roce
dokončená rekonstrukce budovy špejcharu
z první poloviny 18. století s celou řadou
expozic. V současné době je dokončena
také rekonstrukce dalšího poříčského historického objektu, domu č.p. 100, ve kterém vznikla expozice poříčské Vlastenecké čtenářské společnosti. Ta bude připomínat významné období národní historie,
kdy místní vlastenci patřili mezi první,
kteří v první polovině 19. století křísili
jazyk český a národní uvědomění.
Svým dílem k lepšímu povědomí o místní
historii, především u dětí, přispěla dobrodruţně-historická hra „Zapomenutými
místy do historie Spálenopoříčska―, realizovaná jako součást projektu rekonstrukce
domu č.p. 100. Nedělní ráno, dne 17. 4.
2011, se setkaly dva týmy dětí ze Spáleného Poříčí a okolních vesnic na hrázi rybníka Hvíţďalka. Zde začal jejich souboj o
výlet do Království DANAR. Oběma
týmům na samém začátku „poţehnali―
místostarosta obce Jindřich Jindřich a ředitel školy Jiří Šeffl. Pak jiţ začal urputný
boj o vítězství. Hned na začátku museli
členové obou týmů osvědčit nejen své
znalosti místní historie, ale při plnění řemeslných úkolů také zručnost mlynářů a
tesařů a hlavně schopnost týmové spolupráce.

Pak se jiţ oba týmy vydaly na své putování. Jejich kroky vedly indicie, při jejichţ hledání musely osvědčit orientační
smysl a častokrát i um hledačů pokladů.
Kaţdá indicie v sobě skrývala nejen návod
kudy pokračovat dál, ale také popis historického dění s daným místem spjatým.
Tak postupně navštívily 8 míst městečka,
neţ doputovaly do cíle hry, kterému úţasnou kulisu vytvářel právě nově zrekonstruovaný špejchar.
Tím však hra ještě zdaleka nekončila.
Na oba týmy v cíli čekal „velký test hry―,
ve kterém děti osvědčily nově nabyté znalosti, resp. který neúprosně odhalil, jak
pečlivě jednotlivé indicie při svém putování studovaly. Stejně jako v testu, tak i v
posledním úkolu, „poznávačce― historických řemeslných nástrojů, však děti přesvědčily, ţe jim místní historie rozhodně
není cizí.
No a kdo nakonec pojede na začátku
července do Království DANAR do nově
budovaného areálu zříceniny hradu Šelmberk u Mladé Voţice ozkoušet si svou
zručnost při tradičních řemeslných aktivitách a bavit se středověkými kratochvílemi? Díky realizaci společného projektu
MAS sv. Jana z Nepomuku a Lenky Vyskočilové, členky startérovského týmu
Venkovánci, ―Integrací naruby do pohádky― podpořeného Nadací O2 se budou
moct zúčastnit všichni účastníci poříčské
hry. Tak zatím ahoj a těšíme se na příští
setkání při objevování historie.
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Expozice české vlastenecké společnosti
V červnu 2011 byl dokončen projekt
nové Expozice české vlastenecké společnosti ve Spáleném Poříčí v historickém
domě čp. 100. Jedná se o dům původní
městské zástavby z druhé poloviny 19.
století s klasicistními prvky. Expozice se
nyní stane součástí prohlídkového okruhu
města, její vznik podpořila MAS sv. Jana z
Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova - OSA IV-Leader.

nehodnost toho nepodobenství - umyslili
sme sobě bývalou českou slávu chytáním
se cizoty a pohrdáním domácnosti neb jiným způsobem nezahrabávati, ale ji, ana
jiţ dosti klesla, raději jednosvornou myslí a
společným snaţením z tmavého zapomenutí opět vydobýti a do předešlé jasnosti
uvésti napomáhati." Spolek se v roce 1863
zformoval do Měšťanské besedy, coby
sdruţení místních občanů pro šíření české
kultury a rozvoj společenského ţivota.
Statutem sdruţení bylo "šířit lásku k řeči a
národu knihou".

Ve Spáleném Poříčí byl v roce 1820
zaloţen - s posvěcením guberniálního úřadu - teprve druhý čtenářský spolek v Čechách. Jeho sídlo bylo v budově děkanství,
jak dokládá pamětní deska na tomto objektu. Z cílů spolku lze citovat: "My níţe psaní vidouce, jak opovrţený, v mnohém zanedbaný a tak sobě, zvlášť pak svým slovutným předkům zcela nepodobný jest
nynější Čech - a uznávajíce neslušnost a

Jedním z cílů současné Besedy - obnovené po roce 1989 - tak zůstává snaha o
zaloţení čtenářského klubu, který by navázal na tradici původní vlastenecké společnosti. Záměrem města je v budoucích letech postupná obnova celého domu čp. 100
včetně dosud nevyuţívaných jiţních
prostor, kde by vznikla dílna některého z
tradičních řemesel, včetně prodejní
plochy. Prohlídky expozice zajišťuje město Spálené Poříčí. Více na
http://mas.nepomucko.cz/cs/index/
expozice-ceske-vlasteneckespolecnosti.
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Pohledy za hranice MAS
V této rubrice bývá zvykem uvádět postřehy o zajímavých projektech, aktivitách
a akcích uskutečňovaných za hranicemi
naší MAS, především v zahraničí. Takový
malý inspirátor pro kaţdého, kdo hledá
nové podněty a nápady. Tentokrát bychom
vás ovšem rádi poinformovali o našich
plánovaných aktivitách, které mají onen
nadregionální, či mezinárodní přesah.
Jiţ v loňském roce jsme se zapojili,
společně s dalšími 6 MAS z celé ČR do
přípravy projektu „Venkovská trţnice―.
Projektu, jehoţ záměrem je vytvoření informačního systému pro snazší předávání
informací v rámci venkovských území.
Obyvatelé na Venkovské trţnici mohou
vyuţívat bezplatný inzertní systém, organizátoři akcí zde prezentovat své aktivity.
Základní kontaktní údaje podnikatelských
i neziskových subjektů jsou uvedeny
v elektronickém katalogu. Ten budeme mít
i svoji tištěnou podobu a bude distribuován
do většiny domácností území MAS. Loňský neúspěch při ţádosti o podporu nakonec spíš posílil partnerské vazby zapojených MAS a přípravy na opětovné podání
ţádosti o dotaci přinesly některá vylepšení,
např. o elektronický obchod pro místní
producenty, napojení systému na GPS
vyhledávače, vylepšení statistiky systému
a další. O tom, zda letos budeme se svojí
ţádostí úspěšnější neţ vloni, vás jistě budeme informovat, více o Venkovské trţnici najdete na www.venkovskatrznice.eu.

„Oţivme společně památky a pověsti
z míst tajemných i kouzelných― je druhý
projekt spolupráce MAS, na který se chystáme. Tentokrát však s partnery nejbliţšími
– MAS Aktivios a MAS Pošumaví. Tematicky je projekt směřován prostřednictvím
dosud nepublikovaných pověstí k našim
kořenům. Historie je v projektu oţivována
v kniţní i dramatické podobě, či rekonstrukcí vybraných objektů dědictví regionu. Zanedbatelné nejsou ani „vedlejší―
efekty projektu v podobě podpory souznění
obyvatel s místem, ve kterém ţijí, podpory
dětí a mládeţe k četbě, oţivování ochotnického divadelnictví, rozvoje místního cestovního ruchu atd.
V letošním roce jsou však plánovány i
aktivity mezinárodní. V druhé polovině
srpna se mladí zástupci MAS zúčastní mezinárodního setkání mládeţe v litevském
Plunge v rámci projektu podpořeného evropským programem Youth in Action. A
přibliţně o dva měsíce později se chystáme
na mezinárodní seminář „Forest, Hunting
and Nature activities in rural development
(volně přeloţeno jako Les a lesní aktivity
v rozvoji venkovských území). Zájemci
především z řad místních mysliveckých
sdruţení tak pojedou čerpat inspiraci
k našemu partnerovi, finské MAS RajuPusu.
Aktivit je naplánováno dost. Bude-li se
dařit jejich realizace, rádi vás o nich poinformujeme v některém z dalších Infobulletinů MAS.
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S Pavlem Motejzíkem do historie
Na ţinkovské tvrzi prý kdysi ţila krásná
princezna Majdalena. Kdyţ přišla do věku,
kdy se počínalo myslet na vdavky, měla tolik
nápadníků, ţe si mohla vybírat. Kaţdý byl
oslněn její krásou, neboť byla krásnější neţ
rozkvetlý leknín na hladině rybníka a
moudřejší neţ nejstarší sova v blízkém lese.

Jaké bylo princeznino překvapení, kdyţ se
druhého dne probudila a z okna své komnaty
spatřila hranolovou věţ, bělající se do kraje.
Bylo jí podivné, ţe cizinec pracoval v noci, ale
ani ve snu by ji nenapadlo, s kým má tu čest
doopravdy. Dala tedy cizinci druhý úkol a ten
za ní odpoledne přišel s kyticí bylinek. Dobře
věděl, ţe lidé říkají bylinám čertovo bejlí a
kaţdý je potřebuje a váţí si jich, kdyţ jej trápí
neduhy těla i duše. Dívka se zaradovala, uţ
nevěřila, ţe někdo dokáţe splnit její úkoly.
Druhý den ráno nemohla ani dospat, aby se
neznámého pána zeptala na otázku poslední.
„Do pekla odnáším lidi s hříšnou duší,“ napadlo jej. „Tak tedy nejcennější a nejkrásnější
bude na člověku dobrá a čistá duše, má vzácná paní,“ odpověděl princezně. Ta, sotva
uslyšela správnou odpověď, zaradovala se a
její otec ihned nařídil chystat bohatou svatbu.

Sama si toho byla vědoma a rozhodla se,
ţe si nevezme muţe jen tak obyčejného. Vymyslela si tedy tři nesnadné úkoly a vdát se
chtěla jen za toho, kdo jí je splní. Prvním
úkolem si chtěla ověřit nápadníkovu zručnost
a poţadovala postavit věţ, ze které by bylo
vidět do kraje. Brzy se však ukázalo, ţe urození páni si s takovým úkolem neumějí poradit. Kdyţ se jim podařilo postavit alespoň
část věţe, stavba se zakrátko na baţinatém
podloţí zbořila. Druhým úkolem chtěla dívka
prověřit nápadníkovu moudrost. Ţádala kytici z rostlin, které jsou vzácné pro kaţdého
člověka, bohatého i chudého. Ani tento úkol
nikdo nedokázal splnit. Kaţdý nosil princezně kytice uvázané z exotických květin,
dopravených loděmi aţ z dalekého východu.
To ale nebyly ty pravé květiny, které nevěsta
ţádala.

Avšak stalo se cosi, co nikdo nečekal.
Cizinec se odmítl ţenit na dívčině rodném
sídle a chtěl si ji odvézt na svůj hrad. Ţinkovský pán to ale nechtěl dopustit. „Já, Jan z
Klenového a Janovic na Ţinkovech a Ţitíně,
nejvyšší písař v zemi, a nevystrojit svatbu
vlastní dceři!?“ pronesl rozhněvaně. A tu
pojednou neznámému cizinci začali jiskřit
jeho tajemné oči, strhl si z hlavy klobouk,
pekelně se zachechtal a popadl princeznu do
náruče. Dívka se tak polekala, ţe hrůzou v
jeho náručí zkameněla. Ďábel nevěděl, co si
se zkamenělým tělem počít a nakonec jej
shodil nad vsí Osobovy, kde ho ještě dlouho
poté bylo moţné spatřit při cestě do Partoltic
v podobě „čertova břemíčka“, kamene, na
kterém byly vidět stopy po řetězu a který byl
široko daleko znám a uctíván.

A třetím úkolem, kterým dívka zjišťovala nápadníkovo dobré srdce, byla otázka: „Co
je na člověku nejkrásnější a nejcennější?"
Šlechtici mluvili o drahocenných špercích,
šatech a dalších věcech, kterou jsou cenné a
skvostné zároveň. Princezna ale byla zklamaná těmi malichernými odpověďmi a přestávala věřit, ţe se ten pravý přeci jen objeví. Aţ
jednoho dne přijel na Ţinkovy cizinec a
ucházel se o dívčinu ruku. Klobouk, který po
celou dobu nesundal z hlavy, zakrýval jeho
tajemné oči.
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Jednotlivá Opatření (Fiche) SPL, která
budou vyhlašována ve Výzvách na podávání projektů v průběhu let 2008 – 13
jsou:

Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do ţivota v území MAS
Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových podmínek pro poskytování sociálních
sluţeb.

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

Podporovány budou projekty zaměřené na investice spojené s udrţováním, obnovou, zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví venkova.

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

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 4.9. 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. Zázemí pro kulturní, společenské
a sportovní aktivity

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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