Úvodník
Tak se nám blíží další lámání chleba. Zatím si
to moc neuvědomujeme, neb se nacházíme ve
stavu blažené nevědomosti. Každý rok podpoříme 10 až 15 projektů a jejich žadatelům pomáháme s realizací. Dnes těch podpořených projektů máme na padesát za více než 20 mil. Kč v
téměř dvaceti obcích. V loňském roce jsme byli
úspěšní žadatelé s projekty spolupráce a další
podpořený projekt přibyl právě v těchto dnech.
Spolupracujeme s týmem EHMK Plzeň 2015,
abychom v inkriminovaném roce byly tzv. u
toho. Podílíme se na pořádání celé řady zajímavých akcí v regionu, již třetím rokem vydáváme
Prameny – turistický bulletin, zprostředkováváme mladým zahraniční zkušenosti a ve výčtu
zpravidla zdařilých aktivit bychom mohli ještě
chvíli pokračovat.
Ale to vůbec není záměrem těchto vět. Důležité je, že se nám nezadržitelně blíží ono pověstné
lámání chleba. S koncem roku 2013 končí i
realizace SPL a s tím pochopitelně i pravidelný,
zajištěný přísun dotačních prostředků. Nejen na
podporu projektů, ale i na samotný chod MAS.
A co si budeme povídat, atraktivnost MAS bude
klesat úměrně se snižujícím se objemem peněz,
které má k dispozici.
Myslím, že nadcházející období se stane
prověrkou toho, zda jsme ukotvili MAS na dostatečně pevných základech. Stejně jako bude
prověrkou toho, zda jsme pochopili smysl a
principy LEADERu. Zda si uvědomujeme možnosti, které za našeho nezbytného přispění skýtá
pro náš region. Bude morální prověrkou každého
z nás, zda to s územím, ve kterém žijeme, myslíme opravdově, nebo zda se raději zařadíme do
skupiny „dotačních příživníků“. Čeká nás totiž
pořádný kus práce s přípravami na další unijní
programovací období 2014 – 2020. MASky v
tom současném potvrzují oprávněnost své existence, čímž bojují o své místo na slunci v období
nadcházejícím. Je ovšem na nás samotných,
abychom mezi ty úspěšné MAS, které budou i
nadále pracovat pro rozvoj svých území, patřili i
my. Se všemi, kteří to s Nepomuckem a Spálenopoříčskem myslí opravdově se těším na spolupráci.
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 sdružení 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 sdružení spojuje společný zájem na rozvoji území a snaha o sjednocení
postupu prostřednictvím společné rozvojové strategie „Budoucnost založená na tradici“.
Předsedou sdružení je Ing. Jindřich Jindřich, místostarosta Spáleného Poříčí. MAS působí
celkem v 25 obcích Nepomucka a Spálenopoříčska, v současnosti má 27 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., manažer MAS
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s vlastníky zámků Zelená
Hora a Žinkovy, 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 Žinkovy, perla
jižního Plzeňska /2010/). Manažer DSO Mikroregionu Nepomucko.
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Představujeme orgány MAS
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 Hvížďalka, 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

místopředseda MAS, člen Prog. výboru

DAOS PLUS

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 založená 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 životě je spokojeně vdaná, má
jednoho manžela, se kterým má dvě dospělé dcery, dvě kočky, dvě koťata, jednoho
psa, sedm andulek a 10 koní.

Ing. Pavel Jiran

Fotoklub 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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Představujeme nového člena MAS: Fotoklub Nepomuk
Fotoklub Nepomuk byl založen v říjnu
2004 z iniciativy nepomuckého fotografa
Milana Demely za podpory Komise pro
občanské záležitosti a Informačního centra
v Nepomuku, má tedy za sebou historii
stejně tak dlouhou, jako naše MAS. První
veřejná prezentace proběhla v rámci výstavy fotografií sv. Jan Nepomucký – světec střední Evropy (březen/duben 2005). V
listopadu 2005 se členové fotoklubu zúčastnili 7. ročníku fotografické soutěže
Obec a její lidé, pořádané chanovickým
občanským sdružením Panoráma. Z 38
fotoklubem zaslaných snímku jich bylo 22
vystaveno a dva z autorů oceněni. Pavel
Jiran získal cenu poroty za snímek z povodní v r. 2002 a Šárka Vlasáková získala
zvláštní cenu poroty za cyklus fotografií
Cyklista. Od té doby sklízí nepomucký
fotoklub vavříny na této soutěži pravidelně. Ale nejen tam, úspěchy se dostavují i
na soutěžní výstavě Amatérská Plzeň
(nově Fotomix) a individuálně také v dalších soutěžích. Fotoklub aktivně spolupracuje rovněž s naší MAS (Fotografické
soutěže MEZI KOPCI a BLÍZKÉ VZDÁLENÉ, Slavnosti sena v Milínově) i dalšími subjekty. Letos poprvé se uskutečnila
celostátní fotosoutěž českých fotoklubů a i
zde sklidili členové klubu zasloužené
uznání.

výstavní činnosti v nákupním středisku
Úslava v tzv. Minigalerii Václava Křepelky. Fotografie pro reklamní materiály dosud poskytované v infocentru jsou většinou od členů fotoklubu a až na výjimky
zdarma, stejně tak fotoklub umístil zdarma
obrázky do domova seniorů v Nepomuku.
Zajímavé jsou rovněž každoroční výlety
na Šumavu, pořádání celé řady akcí pro
veřejnost - např. povídání o Indii s Kamilou Berndorffovou, klatovským sochařem
Václavem Fialou, autorem večerníčků
Václavem Chaloupkem, filmařem Otakárem Maria Schmidtem atd. Tradiční je
také výstava při květnové nepomucké
pouti „v průjezdu“, jejíž návštěvnost se
pohybuje v rozmezí 300 - 550 lidí za 2
dny.
Fyzickým zástupcem Fotoklubu v
MAS bude Ing. Pavel Jiran.

Po nečekaném odchodu člen Václava
Křepelky pokračuje klub v jím započaté
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VII. Výzva MAS
Podpořené projekty
Celkem bylo podpořeno 9 projektů s
požadavkem na dotace ve výši
2.292.796,- Kč. Bohužel vzhledem k nízkým alokacím se tentokrát nedostalo na
řadu kvalitních projektů.

Valná hromada MAS zasedala dne 20.
10. 2011 v Tojicích a byly na ní odsouhlaseny projekty navržené k podpoře Výběrovou komisí a Programovým výborem
MAS v rámci VII. Výzvy.

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

Přiznaná
dotace

Město Nepo- Obnova parčíků v Husově ulici a na Přesa158 muk
nickém náměstí v Nepomuku, Nepomuk

399 180

266 120

Město Spá152 lené Poříčí

173 718

126 340

276 000

184 000

Celkové
výdaje

Přiznaná

Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Zámecký park v novém, Spálené Poříčí

Obec Neura- Parkové úpravy a rekultivace návsi v obci
134 zy
Vojovice, Neurazy-Vojovice

Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity

Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Obec M.
242 Smolivec

Klub Dožice, Mladý Smolivec-Dožice

Obec Kláš194 ter

Rekonstrukce části společenského a kulturního domu v obci Klášter, Klášter

1 158 876
426 128

227 267,00

Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Body

Žadatel

Václav Ma107 šát
Radovan
63 Sochor

Projekt - název, místo realizace
Opravy dílny pro opravu zemědělských
strojů a příručního skladu, NeurazyMobilní linka pro výrobu a zpracování
dřevěných kůlů, Čížkov-Železný Újezd
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Celkové
výdaje

Přiznaná
dotace

598 205

249 252

334 800

139 500

Opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Jaroslav
70 Hofman

Projekt - název, místo realizace
Rozvoj podnikatelské aktivity v oblasti
frézované dřevěné kulatiny, Spálené
Poříčí-Lipnice

47 Jan Krieg

AUTOSERVIS, Spálené Poříčí

Body

Žadatel

Celkové
výdaje

Přiznaná
dotace

398 813

199 400

254 000

127 000

Nepodpořené projekty
Celkové výdaje

Požadovaná
dotace

Parkové úpravy obce Milínov - Park
"Na radosti", Milínov

775 262,00

519 508,00

Matice Svatého Jana
Nepomuckého

Svatojánská zahrada v Nepomuku,
Nepomuk

494 838,00

439 954,00

192/F5

Obec Milínov

Podpora rozvoje volnočasových
aktivit v Milínově, Milínov

462 200,00

310 800,00

189/F5

Obec Měcholupy

Multifunkční zařízení, Měcholupy

580 000,00

392 000,00

181/F5

Hájský spolek pro
obnovu, o.s.

567 084,00

453 667,00

168/F5

TJ Sokol Nepomuk

Rekultivace a rozšíření dětského
hřiště U Lípy, Nepomuk
Hřiště pro pétanque a zázemí tenisové klubovny v areálu TJ Sokol
Nepomuk, Nepomuk

190 401,00

171 360,00

147/F5

Sportovní klub
Radochovy

293 440,00

234 752,00

145/F5

Biskupství plzeňské

349 560,00

262 170,00

101/F5

Obec Kramolín

Vybavení klubovny SK Radochovy
nábytkem, Neurazy-Radochovy
Rekonstrukce části zámku ve Spáleném Poříčí za účelem zřízení studentského klubu a mateřského
centra, Spálené Poříčí
Stavba objektu pro zázemí RCK, CK a
SDH Kramolín na poz.č.par. 706/33 v
k.ú. Kramolín, Kramolín

122 400,00

81 600,00

Tělocvičná jednota
Sokol Spálené Poříčí

Modernizace zázemí baseballového
a fotbalového sportovního oddílu
T.J.Sokol Spálené Poříčí, Spálené

497 296,00

447 566,00

Body/fiche SPL

116/F3

94/F3

Ukončena administrace/F5

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Obec Milínov
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Představujeme projekty ze VII. Výzvy
Parkové úpravy a rekultivace návsi v obci Vojovice
Podstatou pro podání žádosti o poskytnutí dotace byla skutečnost, že v současném stavu je stav návsi, tedy uvažovaného
místa pro setkávání občanů popřípadě pro
odpočinek turistů a v neposlední řadě cykloturistů, žalostný. Zpevněné plochy vybudované před 25 lety jsou polorozpadlé
až rozpadlé, prorostlé zelení a plevelem,
který se sice hubí, ale přesto vzhledově to
nepůsobí hezky. Zeleň na návsi je sice
udržovaná sekáním, ale neposkytuje pevný podklad pro umístění mobiliáře pro
posezení a odpočinek.

Dále pokračuje směrem na obce Kokořov,
Jarov a na Plzeň. Tato komunikace je v
současné době stále více využívána cyklisty a také těmto cykloturistům bychom zde
chtěli poskytnout možnost odpočinku,
občerstvení a načerpání nových sil na další cestu. Rovněž bude v rámci projektu
pořízen zahradní traktůrek na následnou
úpravu ploch v obci.
Projekt se zaměřil především na skupinu obyvatel v důchodovém věku, kteří
mají potřebu odpočinku a setkání se sousedem na veřejném místě. Dále na skupinu
lidí, kteří pěstují pěší turistiku a cykloturistiku. Těmto lidem chceme představit
obec v lepším stavu, než je současný a
přiblížit turistům místa, která se mohou v
okolí navštívit a historii obce a okolí
(např. informačním panelem o chráněných
krajinných oblastech v okolí obce a o dalších místech, která stojí za návštěvu).

Realizací projektového záměru dojde k
podstatnému zlepšení současného stavu
návsi obce Vojovice, kterou prochází komunikace III./1872 a spojuje okres Klatovy napojením na komunikaci II/187, konkrétně město Plánice, (Plánickký hřeben),
městys Žinkovy s proslulým žinkovským
zámkem a zříceninou hradu Potenštejna.

Miroslav Hrubý, starosta obce
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Rekonstrukce části společenského a kulturního domu v obci Klášter
Záměrem projektu je, s efektivním vynaložením prostředků, vytvořit v rámci
stávajícího objektu kulturního a společenského domu obce Klášter nový multifunkční prostor pro spolkové, obecní, kulturní a společenské aktivity a vybavit jej
potřebným interiérovým a technickým
zařízením. Realizací dojde k mnohem
větší využitelnosti stávajících, v současné
době stavebně nevyhovujících a jinak obtížně využitelných prostor při respektování efektivního hospodaření s energiemi.

plnění elektroinstalace – rozšíření elektro
– zásuvky, vypínače, svítidla a doplnění
stropní ventilace pro odvětrání rekonstruovaných prostor a výmalba. Posledním krokem bude nákup notebooku, dataprojektoru a promítacího plátna a interiérového
vybavení zahrnující – stoly a židle. Celková kapacita rekonstruovaných prostor bude po dokončení 100 osob.
Rekonstruované prostory budou využívány pro realizaci následujících aktivit:

Realizace projektu vychází z citelného
nedostatku zařízení podobného typu využitelného obyvateli, především pak mladými lidmi, v souladu s moderními trendy
trávení volného času. Rekonstruované
prostory vybavené novou projekční technikou, nabídnou vybraným cílovým skupinám nové možnosti rozvoje vzdělanosti,
pořádání kulturně-společenských akcí a
další rozvoj spolkových aktivit.

- prostory budou vyčleněny pro činnost
místních spolků - místní spolky z obce
Klášter – např. sdružení dobrovolných
hasičů, tělovýchovná jednota Klášter
(fotbalisté), zájmový spolek žen - Šťavnaté klášterské bobule, které organizují různé kulturní akce pro obyvatele Kláštera,
rybáři z Nepomuka, zahrádkáři ze Dvorce,
Pionýr Nepomuk a jistě mnohé další, například při akcích pořádaných na sále kulturního domu Klášter

Obsahem projektu je rekonstruovat
otevřený prostor nad společenským a kulturním sálem obce Klášter tak, aby bylo
možné variabilně vytvořit samostatný
prostor odděleny od ostatního prostoru
velkého sálu a to instalací uzavíratelné
zástěny. Tímto opatřením docílíme nejen
významného snížení energetické náročnosti při využívání těchto prostor, ale uzavřením tohoto prostoru dojde rovněž ke
zlepšení audiovizuálních předpokladů pro
prezentace a osobní komunikaci jeho uživatelů. Předmětem rekonstrukce je odstranění stávajícího havarijního stavu podlah a
to provedením nové nivelace a izolace
podlah, instalace plovoucí podlahy, do-

- prostory budou dále využívány rovněž
samotnou obcí Klášter a to zejména pro
schůze zastupitelstva, veřejná zasedání,
pravidelná posezení nad kronikou a další,
k podobným účelům budou moci rekonstruované prostory využít další sousední
obce
- pořádání vzdělávacích seminářů, besídek, promítání - navázána je např. partnerská spolupráce s neziskovou organizací
MONTEVERDE, jež v regionu tuto činnost plánuje provozovat.
Josef Rota, starosta obce
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Opravy dílny pro opravu zemědělských strojů a příručního skladu
Projekt je zaměřen na vybudování
opravny zemědělských stojů a zařízení,
včetně příručního skladu. Tyto služby
budou nabízeny především zemědělským
podnikatelům v okolí, případně dalším
podnikatelským subjektům. Provozovna
vznikne rekonstrukcí existujícího objektu
farmy, v současné době využívaného jako
příležitostná dílna a sklad. Místem realizace projektu jsou Radochovy spadající pod
obec Neurazy. Území, které ovlivní dopad
projektu je správní území obce Neurazy
zahrnující 7 obcí a to Neurazy , Klikařov,
Radochovy, Partoltice, Vojovice, Nová
Ves a Soběsuky. Širší územní dopady
projektu budou realizovány i v jiných obcích tj. zejména Žinkovy, Březí, Kokořov,
Čepinec, Osobovy, Nepomuk a Chlum.

Dalším důvodem pro realizaci projektu
je řešení, resp. využití potřeby oprav strojů a zařízení zemědělských podnikatelských subjektů, především soukromě hospodařících zemědělců v okolí. Ti totiž
často stále využívají starších zemědělských strojů s vysokou potřebou provádění oprav. Drobné opravy si zpravidla provádějí sami, častokrát v nevyhovujících
podmínkách a s nevyhovujícím nářadím. S
komplikovanějšími opravami pak musí
dojíždět do servisu v Klatovech, či do
Blovic. Zájem o provádění oprav žadatel
identifikoval na základě častých dotazů o
možnost využití objektu dílny, ve které je
možné opravovat i větší stroje, stejně jako
využití lepšího vybavení dílny. Potenciálních zájemců o nabízené služby opravárenství zemědělských strojů žadatel identifikoval ve svém nejbližším okolí cca 10,
přičemž v přijatelné dojezdové vzdálenosti 10 - 15 km jich může být několikanásobně více. Žadatel uvažuje poskytování
opravárenských služeb jako své doplňkové výdělečné činnosti k zemědělskému
hospodaření.

Budova dílny a příručního skladu ve
své historii sloužila různým účelům. Postavena byla v roce 1931 jako stodola k
uskladňování úrody a strojů. V roce 1957
byla vyvlastněna a přestavěna na stáj pro
dojnice. Od roku 1993 začal hospodařit
otec žadatele a v restituci dostal budovu
zpět. Ten odchovával masný skot pastevně
a vrácenou budovu začal používat jako
dílnu a sklad na zemědělské stroje. Po
odchodu do důchodu převzal hospodářství
žadatel. I ten objekt využívá jako jako
příležitostnou dílnu a sklad na zemědělské
stroje. Vzhledem k doplňkovému užívání
objektu do něj nebylo v minulosti příliš
investováno, což se projevuje na špatném
technickém stavu (dezolátní stav podlah a
omítek, nevyhovující elektroinstalace, stav
oken). Potřeba zlepšení technického stavu
objektu je jedním z důvodů, proč se žadatel rozhodl pro realizaci projektu.
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VIII. Výzva MAS
Přihlášené projekty
Alokace pro tuto Výzvu přitom činí
2.000.000,- Kč a tak to orgány MAS nebudou mít vůbec snadné. Rozhodnout by
se mělo 21. června a výsledky samozřejmě
zveřejníme i na našich webových stránkách www.mas.nepomucko.cz.

Ve dnech 14. - 17. května 2012 probíhal v kanceláři MAS ve Spáleném Poříčí
příjem projektů v rámci VIII. Výzvy. Celkem bylo zaevidováno 10 Žádostí s požadavkem na dotace ve výši 2.602.591,-Kč.

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu
Žadatel
občanské sdružení
"Goteo"
MEZI KOPCI o.s.

Projekt - název, místo realizace
Poznání regionu a seznámení se s historickými
důležitostmi a jeho jedinečností; ŽinkovyŽinkovice, Moosdorf , SRN
Oživme tradice venkova, Tojice

Topland Brd o.s.

DĚDICTVÍ KULTURNÍ KRAJINY, Spálené
Poříčí, Čížkov-Chynín

Celkové Požadovaná
výdaje
dotace

249 600,00 199 680,00
199 900,00 199 900,00
156 100,00 156 100,00
605 600,00 555 680,00

Opatření 2.4. Vzdělání, informovanost a volnočasové aktivity
Žadatel
Biskupství plzeňské
Město Spálené Poříčí
MŠ Čížkov

Projekt - název, místo realizace
Studentský klub, Spálené Poříčí
Do školky veseleji, Spálené Poříčí
Teplo a pohoda "domova", Čížkov

Celkové
výdaje
339 600,00
513 542,00
528 000,00

Požadovaná
dotace
298 260,00
342 361,00
422 400,00

1 381 1 063 021,00

Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center

Žadatel
Město Spálené Poříčí

Projekt - název, místo realizace
Za tajnostmi historického města, Spálené Poříčí

Celkové Požadovaná
výdaje
dotace
306 600,00 229 950,00
306 600,00 229 950,00
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Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Žadatel
Pavel Moulis

Projekt - název, místo realizace
Diversifikace na farmě, Milínov

Celkové Požadovaná
780 000,00 325 000,00
780 000,00 325 000,00

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel
Petr Šefčík

Projekt - název, místo realizace
Nákup formátovací pily, Spálené Poříčí-Lipnice

Celkové Požadovaná
výdaje
dotace
360 000,00 150 000,00

Ivo Jelínek

Založení víceúčelové dílny na práci se dřevem a
kůží v obci Partoltice, Neurazy-Partoltice

546 000,00 273 000,00
906 000,00 423 000,00

Fotografie z potenciálních míst realizace
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Představujeme projekty z minulých Výzev
Sklad nehořlavého materiálu a dovybavení kovárny
dosud nerealizovatelné zakázky. Pořízení
v regionu dosud nevyužívaného technického řešení – mobilního plasmového přístroje umožňuje kovárně realizovat mnohem přesnější řezy a díky tomu i vytváření
mnohokrát větší profily materiálu, které
jsou v tuto chvíli možné poptávat pouze
mimo hranice mikroregionu.

Výzva MAS: VI.
Opatření: 4.11.
Žadatel: Václav Ziegler
Místo realizace: Spálené Poříčí
Celkové výdaje: 368.290,- Kč
Dotace: 184.145,- Kč
Cíl projektu vycházel z nedostatku
kapitálu pro další rozvoj stávající kovářské dílny. Jeho podstatou bylo vybudování
skladovacích prostor na nehořlavý materiál v délce 6 m, vytvoření podmínek pro
přesné dělení materiálu na pásové pile a
pořízení nejmodernější technologie dělení
a zpracování materiálu plasmovým hořákem. Smyslem realizace byla potřeba žadatele vytvořit dostatečné prostory pro
skladování materiálu a vznikala časová
prodleva mezi objednávkou a samotnou
realizací zakázky. S dopravou materiálu
na každou zakázku se zvedaly i s tím spojené náklady. Dělení materiálu na stávající
kotoučové pile bylo velmi hlučné, prašné
a nepřesné.

Realizací projektu dochází ke zvýšení
konkurenceschopnosti podniku jednak z
důvodu rozšíření nabídky služeb, díky
možnosti vytváření mnohem přesnějších
profilů než tomu bylo doposud a dále pak
zlepšením flexibility při příjmu zakázek,
díky vybudování dosud chybějících skladových kapacit.

Výhody projektu:
- Po vybudování skladovacích prostor
mohou být zakázky realizovány rychleji,
což se pozitivně projevuje ve větší flexibilitě pro ostatní zákazníky: zedníky, truhláře a jiné drobné podnikatele i jednotlivé
fyzické osoby
- Přesnější dělení materiálu, s využitím
nové pásové pily, umožňuje přijímat nové,
se stávajícím strojovým vybavením,
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Učíme se jeden od druhého
Výzva MAS: VI.
Opatření: 2.4.
Žadatel: Obec Vrčeň
Místo realizace: Vrčeň
Celkové výdaje: 519.450,- Kč
Dotace: 389.580,- Kč

Babičko, dědečku, přečti nám pohádku!
V prosinci byla zahájena další část
projektu, která na základě ankety pozvala
do školních lavic všechny ochotné rodiče i
prarodiče, kteří se rozhodli seznámit žáky
školy se svojí oblíbenou knihou z dětství
nebo povyprávět o svých školních létech.
Smyslem této části projektu byla opět vzájemná spolupráce rodiny a školy, ale také
posílení čtenářské gramotnosti dětí, které
dnes upřednostňují práci s počítačem před
zajímavou knihou nebo vyprávěním. Rodiče i prarodiče se střídali v křesle pro
hosta, žáci si také osvojili zásady chování
při návštěvě, včetně zásad vedení diskuse.
V rámci vánočního týdne se do křesla pro
hosta usadili také učitelé ZŠ Vrčeň, kteří
příjemně překvapili své žáky tím, že také
byli malí, nosili mašle a hráli stejné hry
jako oni, neradi psali diktáty a písemky.
Coby odměna bylo uskutečněno autorské
čtení humorných povídek pana Rudolf
Tomšů a Ludmily Lindové.

Na začátku loňského roku vedení základní školy v obci Vrčeň (okres Plzeňjih) zpracovalo projekt v rámci VI. výzvy
Místní akční skupiny (MAS) sv. Jana z
Nepomuku. Projekt byl zaměřen na nejnutnější opravu budovy školy. Projekt byl
podpořen, a proto obec Vrčeň, jako zřizovatel školy, obdržela finanční dotaci na
výměnu oken a dveří v celé budově základní školy. Součástí projektu byly i tři
doprovodné akce.
Myška kamarádkou
V říjnu byla odstartována první doprovodná část projektu. Celkem 20 účastníků
(10 dvojic - žák + rodič, prarodič) se nadšeně poprvé sešlo v úterý 18. října v budově základní školy. Senioři zasedli k počítačům a pod vedením lektorů Mgr. Hany
Jedličkové a Mgr. Jitky Zrnové začali žáci
2. - 5. ročníku vyučovat a pomáhat svým
rodičům a prarodičům při prvních krocích
a úkolech z oblasti informační techniky.
Při první vyučovací lekci využili nové
technické vybavení školy, interaktivní
tabuli. V průběhu kurzu se dospělí naučili
využívat internet, e-mail a vytvořit jednoduchý textový soubor, žáci si vyzkoušeli
předávat své zkušenosti a vzájemně si
pomáhat napříč generacemi.

Vrčeňské štrúdlování
Celý projekt byl zakončen slavnostní
akcí na konci března při setkání nazvaném
Vrčeňské štrúdlování. Tomu předcházelo
pozvání do školní družiny na tzv. Velikonoční dílnu. Zde se vyráběly dárky pro
prodej na akci Vrčeňské štrúdlování. Součástí akce byla i anketa, kde se dotázaní
vyjadřovali k celému projektu. Byla podpořena snaha o pokračování zejména části
projektu s názvem Babičko, dědečku,
přečti nám pohádku! a dle zájmu budou
pokračovat i počítačové kurzy.
Mgr. Pavel Maršalík, ředitel
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Venkovská tržnice III
Projekt Venkovská tržnice je realizován
se záměrem napomoci zlepšení života obyvatel regionu Nepomucka a Spálenopoříčska (území působnosti MAS svatého Jana z
Nepomuku). A to v řadě jeho oblastech,
počínaje podnikáním a konče podporou
rozvoje spolkového života.
Venkovská tržnice je informačním systémem pro snazší poskytování a předávání
informací v rámci venkovských území.
Srdcem celého systému je internetová aplikace,
kterou
naleznete
na
www.venkovskatrznice.eu (pro území MAS
svatého Jana z Nepomuku bude funkční od
počátku roku 2013). Aktuálně je zaragistrováno cca 250 subjektů. Registrace pokračuje do konce srpna 2012 a uspokojivé číslo
registrovaných subjektů se pohybuje v rozmezí 400 - 500.

Základním prvkem Venkovské tržnice
je Katalog podnikatelů a neziskových organizací. Ten bude mít tištěnou i elektronickou podobu.
Kromě toho nabízí Venkovská tržnice
aplikaci Bazaru a Kalendář akcí, mohou
využívat Kalendář akcí, zejména pro pro
podnikatele pak bude zprovozněn Elektronický obchod pro nabídku regionální produkce. Aktuální informace z Venkovské
tržnice jsou prezentovány nejen na internetových stránkách, ale také v informačních
vitrínách ve vybraných obcích regionu.
Více na

Další projekty spolupráce
Oživme společně památky a pověsti
z míst tajemných i kouzelných

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni

Projekt je realizován s partnery nejbližšími – MAS Aktivios a MAS Pošumaví.
Tematicky je projekt směřován prostřednictvím dosud nepublikovaných pověstí
k našim kořenům. Historie je v projektu
oživována v knižní i dramatické podobě, či
rekonstrukcí vybraných objektů dědictví
regionu. Zanedbatelné nejsou ani
„vedlejší“ efekty projektu v podobě podpory souznění obyvatel s místem, ve kterém žijí, podpory dětí a mládeže k četbě,
oživování ochotnického divadelnictví,
rozvoje místního cestovního ruchu ap.

Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015" a
rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí
Plzeňského kraje. Projekt, do kterého se
zapojilo 7 z 11 MAS působících v kraji, je
připraven v úzké spolupráci s kreativním
týmem Plzeň 2015 a přímo navazuje na
jednu ze tří regionálních programových
linií "západočeské baroko".
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IX. Výzva v létě 2012—začněte již nyní
Termín vyhlášení IX. Výzvy, druhé
Výzvy roku 2012, ještě není stanoven,
neznáme ani přesnou alokaci. Předpokládá
se ale, že k vyhlášení dojde s největší
pravděpodobností v srpnu 2012 s příjmem
projektů první týden v září. Ač se zdá tento termín zatím daleko, věřte, že času není
nazbyt, a především, je-li součástí Vašeho
projektového záměru i vydání Stavebního
povolení, které musí být povinnou přílohou Žádosti o dotaci, je nevyšší čas začít s
přípravou. O tom, kolik žadatelů už takto
zaspalo svou příležitost, bychom mohli
dlouze vyprávět.

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů

(popis opatření v zadní části bulletinu)

Programový výbor na svém zasedání
14. 6. 2012 rozhodl, že v rámci IX. Výzvy budou vyhlášena následující opatření:

Více na www.mas.nepomucko.cz v
sekci Aktuální výzvy.

Nové opatření 3.13. Tematické stezky
V rámci X. Výzvy MAS příští rok bude
pravděpodobně vyhlášeno nové opatření,
jehož cílem je rozvinout a rozšiřovat turistické produkty v území MAS se zaměřením na aktivní a šetrnou turistiku. Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci
rozvoje venkovské ekonomiky směrem k
činnostem v cestovním ruchu (především
venkovské turistice). Dotace je určena na
vybudování pěších a lyžařských tras a
stezek, rozhleden, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek
mimo území lesů s důrazem na jejich
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provázanost s již existujícími trasami a s
nadregionálními trasami propojující Plzeňský kraj se sousedním Bavorskem.
Maximální dotace: 90%
Žadatelé: Obce, neziskové organizace,
sdružení právnických osob či nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Způsobilé výdaje: 50.000-350.000,- Kč.

Představujeme projekty programu Startér 2012
Již počtvrté se neformální skupiny v
různých složeních ucházely o grant z programu MAS sv. Jana z Nepomuku - Startér. Dvakrát za sebou se v letech 2009 2010 uskutečnil tento grantový program
zaměřený na podporu aktivit mládeže, v
roce 2011 pak na podporu žen. MAS získala za zavedení a realizaci tohoto programu čestné uznání Ministerstva zemědělství a Národní sítě MAS. Zkušenosti z
programu Startér umožnily uspět některým realizátorům i v celorepublikových
programech Nadace O2 a Nadace Vodafone, příp. iniciovat „leaderovský“ projekt k

prospěchu celého okolí. Nyní, počtvrté,
mezi sebou soutěžily v rámci programu
Startér neformální skupiny v různých provedeních. Na území MAS svatého Jana z
Nepomuku se jich nakonec našlo celkem
pět, což potvrzuje standardní zájem o program z minulých let. Startér finančně podpořil Plzeňský kraj.

Více
o
programu
http://mas.nepomucko.cz/cs/starter

na

Klub přátel knihovny—Co v knihovně nenajdeme, Spálené Poříčí
Vítězný projekt letošního grantového
programu Startér se podařilo zrealizovat v
období březen—květen 2012. První setkání členů, ale i nečlenů Klubu přátel
knihovny, se uskutečnilo 31. 3.—Jarní
večer poezie—K. J. Erben—Záhořovo
lože—velice působivý přednes Mgr. Václav Kočka. Podvečerní posezení při svíčkách v koncertní síni spálenopoříčského
zámku. Na úvod proběhlo seznámení s
životopisem a dílem K. J. Erbena.
Další setkání se uskutečnilo 4. května—vystoupení spisovatele, básníka, písničkáře ale také předsedy PEN klubu Jiřího Dědečka. Předcházelo zahájení výstavy
v Galerii Špejchar a i z toho důvodu byl o
něj vcelku velký zájem. Zároveň probíhala
i autogramiáda autora.
Posledním setkáním byl klavírní recitál
Roberta Fuchse—věnovaný letošnímu
jubilantovi Jaroslavu Ježkovi. Na úvod
proběhlo seznámení s životopisem a dílem
tohoto nadaného hudebního skladatele.

O přestávce si mohli posluchači koncertu prohlédnout filatelistickou výstavu
Hudba na známkách, kterou se své sbírky
připravil Ing. Miroslav Tupý, člen Klubu
přátel knihovny.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
činil 2945,- Kč. Z této částky bude 50%
věnováno na pořízení knihovního fondu
do Městské knihovny a zbylých 50% použito na další aktivity Klubu přátel knihovny.
Ač byla návštěvnost uspokojivá, bohužel se nenaplnil náš záměr, zaujmout a
přilákat mladé lidi, přestože je Kytice
školní četba, texty Jiřího Dědečka jsou
moderní a na koncertě zazněl jazz, návštěvnost mladé generace byla mizivá.
Milena Věšínová, vedoucí týmu
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Sestry v akci-Bramborový jarmark, Radochovy
Všechny
aktivity
spojené
s uskutečněním projektu jsme měly pečlivě
připravené předem. Každá ze SESTER
měla svůj úkol. Před samotnou realizací
akce jsme se několikrát sešly, abychom
prodiskutovaly to, co je ještě třeba připravit. Naše akce BRAMBOROVÝ JARMARK se uskutečnila v sobotu 14. dubna
2012 v prostorách klubovny „U Chaloupků“ v Radochovech od 13 hod. Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohly celý
projekt zrealizovat ve venkovních prostorách. Celkem jsme nabízely k ochutnání 12
druhů pokrmů z brambor, na místě jsme
připravovaly vošouchy (bramboráky) a
opečené brambory. Součástí celé akce bylo
pokřtění bramborové minikuchařky sestavené z místních bramborových receptů,
poděkování sponzorům, vystoupení pěveckého sboru ze Základní školy v Plánici,
výstava a prodej bramborových košů, ošatek a jiných výrobků z proutí a výstava
několika odrůd sadbových brambor ZD
Bělčice. Akce se zúčastnilo asi 200 lidí
(včetně dětí), hlavně z okolních obcí a
z řad našich rodinných příslušníků. Ohlasy
na akci z řad veřejnosti byly velice pozitivní, přišlo mnoho lidí, kteří se zúčastnily
také naší loňské akce PLACKOVÁNÍ. Jen
nás mrzí, že se nezúčastnil nikdo
z obecního úřadu Neurazy a vedení obce,
nicméně samozřejmě i přesto budeme v
našich aktivitách i nadále pokračovat.
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Také to bylo přání nemalého počtu
účastníků naší akce, neboť se nás ptali,
jaká jídla budeme připravovat příště.
Příprava projektu byla mnohem složitější než v loňském roce na akci PLACKOVÁNÍ. Každá z nás měla předem rozdělené úkoly, které bylo nutno zařídit.
Kromě spousty organizačních věcí jsme
den před realizací projektu a ještě ráno
v den
realizace všechny připravovaly
jídla z brambor a také těsto na vošouchy,
které se připravovaly přímo na místě.
Velmi se nám osvědčilo pozvat na akci
košíkáře s výstavkou a prodejem proutěných výrobků. Kladně jsme hodnotily i
výstavku odrůd sadbových brambor ZD
Bělčice. Do budoucna naše akce vždy
obohatíme pozváním řemeslníků, podnikatelů apod. z oborů souvisejících
s tématem akce. Naše akce zviditelnila
v regionálním tisku. Hezké články
s fotografií vyšly v Plzeňském deníku a
v týdeníku „5+2 dny“. Dokonce jsme se
díky Bramborovému jarmarku rozrostly o
jednu členku (obyvatelku Radochov).
A to hlavní je, že jsme si opět dokázaly ,
že umíme zorganizovat tak velkou akci
pro tolik lidí. Že se můžeme jedna na druhou spolehnout - to není vůbec málo.
A to nejdůležitější, co nám realizace
projektu přinesla - chuť v těchto akcích
pokračovat !
Sestry v akci

Památkáři-Svědkové času, Nepomuk
7. června se v prostorách Zelenohorské
pošty v Nepomuku uskutečnila první vernisáž putovní výstavy Svědkové času.
Výstava představila tři desítky snímků od
dvanácti různých autorů, které zachycují
variace na společné téma a tím je historická stavba a naše životní prostředí.
Vlastní výstava vznikla prostřednictvím veřejné fotografické soutěže, která
probíhala v dubnu a květnu a do níž se
mohl zapojit kdokoliv. Stačilo, aby splnil
jednoduchou podmínku: vyfotografovat
libovolnou památku, historickou stavbu,
výtvarný či architektonický detail na území Nepomucka a Spálenopoříčska, snímek
opatřit informací, o jakou stavbu se jedná,
a případně stručným komentářem a zaslat
jej na mailovou adresu soutěže.
Prostřednictvím dvanácti objektivů a
čtyřiadvaceti očí se tak podařilo shromáždit přes tři desítky pohledů na historický
stavební fond v regionu. Záběrů, které
přibližují krásu zděděnou po předcích,
varují před chátráním památek, nebo jen
ukazují poetiku stáří či melancholickou
estetiku zániku. Pohled každého z autorů
je zkrátka osobitý a tak to má být.
A co je vlastně cílem výstavy?
„Poukázat na problematiku ohroženého
kulturního dědictví, trochu ji zviditelnit a
připomenout veřejnosti, a to nejen obecně,
ale na zcela konkrétních objektech. Třeba
to pomůže záchraně některých z nich,
možná se najde kultivovaný investor nebo
parta místních patriotů, kteří přidají ruku k
dílu a pomohou něco zachránit a uchovat.
Anebo si alespoň někdo uvědomí, jak mohou být staré věci krásné,“ říká jeden z
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organizátorů Pavel Kroupa.
Aby výstava splnila svůj účel, je potřeba, aby ji mělo možnost vidět co nejvíce
lidí. Bude proto putovní a vstup na ni bude
samozřejmě zdarma. K vidění v Zelenohorské poště bude do konce července,
následovat budou Žinkovy a Spálené Poříčí, další obce se dle zájmu mohou přidat.
www.svedkovecasu.cz

Žinkováci sobě-Turnaj ve stolním fotbálku, Žinkovy
Na turnaj ve stolním fotbálku, který
s podporou MAS pořádal tým Žinkováci
sobě, se přihlásilo 14 dvojic. 20. 4. 2012
tak v Klubu sv. Václava vypukl velký boj
o vítězství a díky penězům získaným
z programu Startér i o skvělé ceny.

Trénovat s námi po předchozí domluvě
na tel. čísle 724 685 343 může každý, kdo
má chuť.
Za tým Žinkováci sobě
Jana Ňáková

Vzhledem k tomu, že se hrálo jen na
jednom stole, přihlášené týmy se musely
rozdělit na dvě skupiny, ve finále se pak
utkali dvě nejlepší dvojice z každé z nich.
Čekání mezi jednotlivými zápasy bylo
sice trochu delší, ale hráči si ho zpříjemňovali hraním doprovodných her – karet,
cvrnkacího fotbálku, Člověče nezlob se,
nebo sledováním zápasů a fanděním. Myslím, že se turnaj povedl a ráda bych tímto
poděkovala všem členům týmu za pomoc
a podporu, ale i starostovi městyse Žinkovy za zapůjčení prostor a fotbálkového
stolu. Jsem opravdu ráda, že se turnaj
mohl uskutečnit a jsem ráda za podporu
MAS sv. Jana z Nepomuku, díky té jsme
mohli oslovit opravdu širokou veřejnost a
z turnaje tak udělat velmi atraktivní záležitost a naše pravidelné tréninky tak získali opravdový smysl.
A kdo že tedy nakonec vyhrál?
Třetí místo: Fan Klub ( Josef Burda, Jiří
Michálek)
Druhé místo: Red Devils (Michal Šindelář, Miroslav Šneberk)
První místo: Bohyně (Ladislava Wsoláková, Jana Ňáková)
Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a těšíme se na shledanou
na příštím turnaji, který po pozitivních
ohlasech plánujeme na podzim.
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Pétanqueisti—Pétanque víkend, Nepomuk
Hra pétanque má původ ve Francii, kde
jde velmi o rozšířenou zábavu. Tamní
hustota pétanque hřišť je zřejmě stejná, ne
-li vyšší než fotbalových hřišť v Čechách.
Oproti jiným sportům je pétanque velmi
nenáročný a to nejen na fyzickou kondici.
Může ho hrát skutečně každý. Hřiště ve
Francii slouží nejen jako sportoviště, ale
především jako místa setkávání. Velmi
často jde o parčíky v centrech obcí. Hra je
důvodem i příležitostí pro setkání a poklábosení se sousedy, navazování a posilování mezilidských vztahů.

První květnový víkend u Sokolovny
patřil celý pétanque. A pokud jste se akce
nezúčastnili, přijďte jindy, rádi vás u sokolovny na hřišti přivítáme.
Standa Vaník a Pétanque team

Podobně by mohla hra pétanque fungovat i u nás. Vhodný prostor se i nabízí:
vzrostlý park u nepomucké Sokolovny,
blízko lidnatého sídliště, v geografickém
středu města. Dnes zde již je i písková
plocha upravená pro hraní. Pouze schází
dostatečný počet lidí, kteří by si, alespoň
čas od času, přišli hodit koulí. Pétanque
zde zatím nemá příliš velkou tradici.
Rozhodli jsme proto uspořádat Pétanque
víkend - akci která se skládala z volných
her, miniturnajů i regulérního turnaje a to
i speciálně pro lidi, kteří zatím neměli s
tímto sportem žádnou zkušenost. Pro nejlepší z řad začátečníků byly připraveny
zbrusu nové pétanque koule jako odměna!
A protože pétanque je především společenská záležitost byl na sobotní večer připravený i doprovodný kulturní program.
Od osmi večer začal koncert populární
hudby – došlo i na francouzské šansony.
Vstup na koncert i celou akci byl zdarma,
pouze účastníci hlavního nedělního turnaje zaplatili startovné.
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Další aktivity MAS
Jak připravovat naučně zážitkové programy
Snad právě vědomí, že území Nepomucka a Spálenopoříčska má potenciál,
především v zajímavých lidech, pro pořádání akcí a programů naučně-zážitkového
charakteru, stejně jako vědomí, že právě
prostřednictvím těchto aktivit by bylo
možné zpestřit nabídku volnočasových
aktivit pro děti a mládež, oživovat místní
tradice, či lákat nové návštěvníky, nás vedl
k uspořádání semináře zaměřeného na
pořádání naučně-zážitkových akcí a programů, především pro děti a mládež.

Na druhém setkání 11. 2. 2012 se role
obrátili. Účastníci semináře zde odprezentovali 8 týmových projektů, z Petry Obytové se stal oponent, který kromě připomínek
nakonec vždy přidal několik praktických
doporučení a rad. A tak na dvacet účastníků opouštělo v sobotu odpoledne seminář
nejen s certifikátem v ruce, ale také připraveným projektem pro realizaci. Většinu z
nich bychom měli mít možnost navštívit
ještě v letošním roce, i proto sledujte naše
internetové stránky, kde o nich budeme
určitě informovat.

Prvním milým překvapením byl počet 25
přihlášených zájemců. A tak rychle opadly
obavy z nezájmu a náš původní předpoklad byl naplněn. O to pozitivnější bylo
zjištění, že lidé, kteří tento potenciál představují, projevili zájem o další vzdělávání
a vzájemné setkávání se. To je jistě dobrý
předpoklad pro rozvoj spolupráce.

Na základě zpětné vazby s účastníky
myslím můžeme s klidným svědomím konstatovat, že záměr se podařil. Tedy sezvat
dohromady potenciální organizátory naučně-zážitkových akcí pro děti a mládež,
pomoci jejich vzájemnému seznámení,
vzájemné inspiraci, či navázání spolupráce.
Už nyní se těšíme na další setkání a spolupráci. Akce se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje.

K úspěchu semináře konaného 28. 1.
2012 jistě přispělo i prostředí Farmy Moulisových se skvělým zázemím a organizačním zajištěním. Především však záživné
povídání doplněné spoustou praktických
zkušeností lektorky Mgr. Petry Obytové z
o.s. DP Hobit.
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DOSENNÁ—Slavnosti sena v Milínově
rodinu. Akci pořádal Jezdecký klub Farmy
Moulisových, MAS svatého Jana z Nepomuku, DAC Hobit a Farma Moulisových.
Více
informací
zde:
http://
mas.nepomucko.cz/cs/index/dosenna-2012
-slavnosti-sena-v-milinove

V sobotu 16. června to v Milínově pořádně zavonělo senem. Nejen, že nádherné
počasí vytáhlo všechny hospodáře v okolí
„sušit“, ale hlavně proto, že se zde na Farmě Moulisových konaly Slavnosti sena,
venkovské setkání s vůní sena pro celou

Zámek Žinkovy—Rekreace na Žinkovech
Zábavná divadelní představení na téma
„rekreace“ součástí prohlídkového okruhu.
Tradiční vyhlášená česká kuchyně dle dochované kuchařky. Půjčovna lodiček a
šlapadel zdarma. Dobový trh a řemesla na
nádvoří.

Termín: 23. – 24. 6. 2012
Výjimečná příležitost k prohlídce běžně
nepřístupného romantického zámku Žinkovy před plánovanou rekonstrukcí. Božský salonek, tajuplné pozůstatky tvrze i
potemnělé zámecké chodby vedoucí do
kaple zpřístupněny poprvé od roku 1993.

Jaroslav Dušek a spol. / Don Miguel Ruiz / Čtyři dohody
Tojice pod Štědrým – úterý 31. 7. 2012
od 18:00 hod.
Pořádá TEATRUM MUNDI, o. s. v rámci
projektu ART IN LAND / UMĚNÍ V
KRAJINĚ. Hlavními partnery jsou MAS
sv. Jana z Nepomuku a PaNaMo.
Kultovní představení v podání Jaroslava

Duška, spojené s koncertem na didgeridoo
Ondřeje Smeykala v jedinečném prostředí
nad obcí Tojice u Nepomuku pod střechou
šapita nabízí ojedinělý prázdninový zážitek
spojený navíc s gastronomickou ochutnávkou z místních zdrojů.

Další pozvánky
Cyklisticky za zážitky: 3. ročník týmového klání s mapou proběhne dne 15.9.2012,
více
namas.nepomucko.cz/cs/
cyklistickyzazazitky/
Doteky řemesel a Hurvínek a Broučci
na venkově. V rámci dnů EHD ve Spáleném Poříčí o víkendu 15.—16.9.2012.
Informace
postupně
na
www.spaleneporici.cz

Přehled kulturních a společenských akcí regionu pravidelně na
http://mas.nepomucko.cz/
bulletin/cs/aktuality
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Fotosoutěž Blízké vzdálené
vyhlašuje MAS sv. Jana z Nepomuku a
společnost Terra incognita

ském i Košickém kraji pracují na různých
úrovních jednotlivci, týmy, ale i instituce
na mapování našeho dědictví. A shodou
náhod se nejprve Košice a poté i Plzeň
staly nositeli titulu Evropské hlavní město
kultury.
Všechny přihlášené fotografie budou
prezentovány na vernisáži v listopadu 2012
ve Spáleném Poříčí, vybrané snímky se
stanou součástí putovní výstavy, která může zavítat nejen k vám, ale například i do
Skotska, Litvy, Polska nebo Finska. Autoři
nejlepších snímků budou oceněni.

Soutěž je určena amatérským fotografům,
dokumentujícím
svými
„fotopohledy“ území Nepomucka, Spálenopoříčska a Košicka.
Aktuálně se soustavně skloňují termíny
Evropské hlavní město kultury - na Slovensku Košice a v Česku Plzeň. Většina
aktivit se soustřeďuje do těchto dvou měst.
Jako by se vytrácelo nevědomky v kontextu, z kterého obě města vycházejí. Plzeň
by nikdy nebyla tím, čím je, bez širokého a
bohatého zázemí celého regionu, celého
Plzeňského kraje. A to samé lze povědět o
Košicích. Nebýt kraje východního Slovenska, bylo by město mnohem chudší po
všech stránkách. Právě na tomto kontextu,
na bohatství historie, tradicích, kulturním
dědictví, ale i aktivit současnosti a budoucnosti chceme soustředit pozornost v
rámci této fotosoutěže.
Nic nepředstaví „cizí kraj“ bez znalosti
jazyka lépe, než obrázky. Obrázky lidí,
krajiny, zajímavostí, historického kontextu. To vše se může stát pro cizince velkým
lákadlem. Je jedno, zda se jedná o zámek,
strom, řeku, starousedlíka či sochu, vždy
právě maličkost může zaujmout. Právě z
této strany chceme uchopit naše dva kraje,
které jako by zrcadlově ležely proti sobě v
rámci našich dvou států. Košický kraj tvoří
východní hranici s Ukrajinou, Plzeňský
kraj zase západní hranici s Německem.
Tady i tam jsme po generace zažívali vlivy
jiných kultur, na jedné i druhé straně je
mnoho nevyřešených záležitostí, v Plzeň-

Vyhlášené téma:
Praktická realizace projektu spočívá ve
fotografické soutěži v obou krajích. Téma
soutěže bude coby jeden z hlavních programových směrů týmu Plzeň 2015, a sice
PŘÍBĚHY & ZDROJE. Ať už se bude
jednat o minulost a přítomnost; tradice a
identitu, přírodu či památky. Z velké části
nám jde o to, pozvat snímky do regionů v
letech 2013 a 2015, ale i mezitím a později.
Hlavní partneři projektu:
Plzeňský kraj
Plzeň - Evropské hlavní město kultury
2015, www.plzen2015.eu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013,
www.kosice2013.sk
L.S. Pravé orechové
Podrobné informace a registrační formulář
na http://mas.nepomucko.cz/fotosoutez
Uzávěrka: 30. 9. 2012
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Stali jsme se regionálním Majákem
- propagaci programů a výzev Plzeň
EHMK 2015 v rámci lokálního tisku
- propagaci vybraných významných místních aktivit prostřednictvím stávajících
komunikačních nástrojů Plzeň EHMK
2015 / do doby spuštění mapy

MAJÁKY 2015
Jsou informační a komunikační partneři
projektu Plzeň EHMK 2015 v regionu.
Majáky budou ve svých určených oblastech ve spolupráci s týmem Plzeň 2015
zajišťovat formou placené služby:
- obousměrnou výměnu informací o projektu
- sběr a třídění dat pro přípravu regionální
MAPY 2015
- spolupráci s NNO, MAS, Mikroregiony a
dalšími strat. subjekty PK
- přípravu tras a lokalit pro výjezdy Autobusu bláznů / od září 2012 /
- přípravu setkávání pro občany s členy
týmu Plzeň 2015 o.p.s.
- účast na významných oblastních kulturních akcích a reprezentaci projektu Plzeň
EHMK 2015

Naše MAS bude mít v rámci tohoto
projektu na starost rozlehlejší území, než
které vymezují samotné hranice našich 25
obcí. Kromě nich se náš regionální Maják
zaměří také na Kasejovicko, Staroplzenecko či Blovicko.

Křesadlo 2012
V letošním roce se stala naše MAS jedním z hlavních partnerů akce Křesadlo—
cen pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci a pořádané Asociací nestátních
neziskových organizací Plzeňského kraje.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil
v krásném prostředí nádvoří zámku ve
Spáleném Poříčí a své pamětní listy s poděkováním si mezi nominovanými po právu zasloužili i lidé z kraje. Jaroslav Hodek
za svůj cyklus výstav kreseb s tématem
zašlých dob a nazvaný „Paměť“ i další
práci vykonávanou řadu let pod hlavičkou
Měšťanské besedy ve Spáleném Poříčí,
Ing. Miroslav Tupý za svých více než 300
článků ve Spálenopoříčském zpravodaji,
vedení kroniky města a další záslužnou
činnost v oblasti mapování, uchování a

propagace regionální historie, či rodina
Fialových z Radošic za dobrovolnou činnost ve Sdružení dobrovolných hasičů a
mysliveckém spolku.
Mimořádné ocenění si odnesla nepomucká kronikářka Alexandra Kolářová a
za projekt Dobro bus i Leoš Kubový, člen
vedení Asociace nestátních neziskových
organizací Plzeňského kraje a také člen
MAS. Své zvláštní ocenění si jistě zasloužili i organizátoři Ekologické olympiády ve
Spáleném Poříčí a především pak Ing. Petr
Pelikán, ten za svou dobrovolnou činnost v
Ekocentru, ochraně přírody či péči o opuštěná a poraněná zvířata získal zcela po
právu dokonce jedno ze třech hlavních
Křesadel.
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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 již třetí
ročník turistického bulletinu Prameny.
Bulletin je k dostání v Infocentrech regionu
a
ke
stažení
na
http://mas.nepomucko.cz/bulletin. Prameny Vás přesvědčí, že jižní Plzeňsko rozhodně nemusí být nudné, ba naopak: že
stále je co objevovat, poznávat a prožívat.
Začátkem letošního roku byla rovněž
vydána naše nová Výroční zpráva, která
shrnuje nejen výsledky hospodaření MAS,
ale především veškeré aktivity našeho
sdružení v roce 2011. Ke stažení je na
http://mas.nepomucko.cz/cs/info-bulletiny.

Poděkování

Programový výbor MAS sv. Jana z
Nepomuku děkuje tímto za finanční podporu v roce 2011 následujícím jednotlivcům a organizacím: DSO Mikroregion
Nepomucko, Plzeňský kraj, Václav Silovský.
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Valná hromada NS MAS ČR
Ve středu 15. března 2012 se v Rumburku v Domě kultury Střelnice konala
Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Na programu bylo kromě
standardních kroků jako je zhodnocení
činnosti a hospodaření organizace za rok
2011, příprava nového plánu práce a schálení rozpočtu na rok 2012 především diskuse o využití metody LEADER v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje.
Mluvilo se o možném přerodu NS MAS v
profesní organizaci, která by se mimo hájení zájmů svých členů, jenž je její hlavní
náplní, angažovala také při hodnocení kvality činnosti jednotlivých MAS, a to především v části implementace evropských
programů do venkovského prostoru.
„Na rozvoji venkova chceme spolupracovat se všemi organizacemi, které pro
venkov pracují. Z oblasti veřejné správy
intenzivně spolupracujeme se Svazem
měst a obcí ČR, se Sdružením místních
samospráv ČR i Spolkem pro obnovu venkova ČR, s podnikatelské sféry diskutujeme se všemi zemědělskými komorami,
svazy a asociacemi stejně jako se Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR, z oblasti neziskového sektoru navazujeme spolupráci s Asociací nestátních neziskových
organizací ČR. Nebráníme se tedy diskusi
s nikým, kdo chce pro venkov to, co potřebuje – učinit z venkova důstojné místo pro
život“ řekl Ing. František Winter, předseda
NS MAS ČR.
„V současné době intenzivně diskutujeme s odpovědnými ministerstvy a partnery
z nevládních organizací a pracujeme na
podkladech, které definují možnosti uplatnění metody LEADER nejenom v oblasti

budoucí podoby Programu obnovy venkova, ale také v ostatních připravovaných
operačních programech. Naším cílem je,
aby si venkov o projektech, které se zde
mají realizovat, rozhodoval sám. Důraz
klademe na zajištění co nejvyššího možného stupně transparentnosti a patřičných
kontrolních mechanismů, abychom minimalizovali rizika zneužití dotaci, korupce a
podvodů. Snažíme se využít více než sedmiletých zkušeností s realizací metody
LEADER a fungování více než 130 místních akčních skupin, které tvoří široká
partnerství na místní úrovni. Čím více osob
do systému vidí a může se v rámci něho
zapojovat do rozhodování, tím menší je
riziko zneužití prostředků.“ řekl Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR.
Venkov, pokud jej chápeme jako území
ČR, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou
působit místní akční skupiny, tzv. MAS), v
současné době zahrnuje cca 60 % populace
ČR a 95 % plochy ČR. NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR. Bližší informace naleznete na www.nsmascr.cz.
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Po roce u Maličkostí
Na jaře loňského roku se ukázalo, že nevšední MALIČKOSTI má kolem sebe
opravdu každý z nás, i když je nemusel na
první pohled spatřit. Potvrdilo to hned 18
zdařilých nominací v rámci našeho programu Maličkosti-Klenoty obcí. A máloco v
loňském roce rozvířilo jinak klidné vody
Nepomucka a Spálenopoříčska tak vydatně,
jako právě tento grantový program.
Denní přístup na našich webových stránkách vzrostl o více než 2500 %, o MAS se
rázem dozvěděli lidé místní i přespolní.
„Jak mohlo vyhrát mini muzeum, nutrie
nebo trenér na úkor toho či onoho?“ ptali se
mnozí a ptají se dodnes. Maličkosti maličko
leží některým v žaludku, i když se návštěvnost našich webových stránek dávno ustálila
na svých původních počtech a klidné vody
Nepomucka a Spálenopoříčska opět jen tak
něco nevyvede z míry.
Nutno podotknout, že prospěch z tohoto
grantového programu rozhodně neměly jen
ony tři bodově nejlepší Maličkosti, ale i
většina ostatních, které by si ocenění zasloužily zcela rovným dílem. Často jsme
slýchali věty typu: „Kdo by to byl řekl, že
ve Spáleném Poříčí se knihy půjčují již bezmála 200 let, že měcholupské lípy mají nadále žít ve vyřezávaných postavách místního betlému, že v Čížkově mají tak pestrý a
plodný spolkový život, že ze Smolivce pocházejí hned tři zajímavé osobnosti, apod.“
A le zpátky k oněm tzv. „Top 3“ Maličkostem. Jak hodnotí po roce svůj úspěch, co
by jim pomohlo do budoucna či jak si užívají nakoupené věci/předměty získané v
rámci grantu? Vydali jsme se za nimi a při
té příležitosti vyzpovídali jejich patrony,
které je do Maličkostí přihlásili.

Otázky pro patrony Maličkostí:
A) zaznamenali jste zvýšený zájem o Vaši
"Maličkost" v souvislosti s oceněním?
B) jak se osvědčily nakoupené věci/předměty v rámci grantu?
C) je něco, co by Vám/oceněné Maličkosti
ještě pomohlo, příp. jak?
D) byli byste rádi, aby grantový program
MAS - Maličkosti pokračoval v příštím
roce a pomohl tak "zazářit" dalším Maličkostem v území MAS?
1. místo: Historická a modelová železnice
Vrčeň
(na otázky odpovídal Jaroslav Navrátil,
majitel muzea a zároveň patron Maličkosti)
A) Pokud jde o zvýšený zájem, mohu otevřeně potvrdit, že byl velmi velký nárůst
sledovanosti našich stránek i samotné expozice. Pomohlo to dobré věci, dostával jsem
zprávy téměř z celého kraje a posléze expozici v loňském roce zhlédlo přes 3000 návštěvníků. Avšak abych byl upřímný, naše
činnost a posléze i vítězství se nesetkaly s
přízní a názorem obecní samosprávy. Nesmím ani nikde v obci vystavit ceduli, kterou jsme získali za 1. místo, takže skončí k
naší smůle "pouze"na našich vratech. Také
nebyla po celou dobu o grantu nikde ani
zmínka na obecních stránkách apod., z čehož jsem velmi zklamán. Jinak jsem velmi
vděčný řadě místních občanů i z okolních
obcí, kteří se nebáli veřejně projevit podporu našemu usílí. Dalo mi to velkou naději
pro další provoz a rozvoj modelové železnice ve Vrčeni.
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B) Předměty zakoupené v rámci grantu mi
pomohly k pořízení velmi vydařeného modelu lokomotivy řady 754 ČD přezdívané
železničári "Brejlovec", který je opatřen
nátěrem z Plzeňského depa a jezdí téměř
denně na trati Plzeň -Domažlice, občas je
možné ho spatřit i v žst. Nepomuk při výlukách elektrické trakce apod. Také výměny, tedy výhybky jsou v současnosti postupně využívány na výstavbu železniční stanice
Nepomuk z období kolem roku 1868-1900 a
přispějí k této docela zajímavé akci.
C) Pomohla by mi změna přístupu ze strany
obce a konečně slíbený směrník, který by k
nám mohl opět bezpečně navést návštěvníky, přijíždějící od Nepomuku.
D) Samozřejmě souhlasím s dalším pokračováním tohoto grantu, jelikož si myslím,
že je zde ještě mnoho podobných zajímavostí, zájmových skupin a kolegů, kteří si
zaslouží stejné a mnohdy i větší ocenění za
své usílí v rozvoji našeho kraje.

C) Samozřejmě, že ano, např. by bylo potřeba zhotovit nové útočiště nutriím, či by se
dalo vytvořit posezení, kde by mohli návštěvníci nechvíli spočinout, či se občerstvit, popř. další atrakce pro děti,... Tohle
místo v sobě skrývá opravdu mnoho možn
o
s
t
í
.
D) Určitě, protože si myslím, že je to "malá"
finanční pomoc, která má velký přínos.
3. místo: Ing. Josef Jiránek - trenér TJ
Slavoj Dvorec oddíl JUDO
(na otázky odpovídala Pavlína Jiránková,
manželka a patronka Maličkosti)
A) Maximálně nějaké negativní reakce z řad
neoceněných Maličkostí …
B) Z počátku možná i trochu negativně, v
začátcích děti chtěly stále chodit posilovat
na věž zakoupenou v rámci grantu a narušovalo to trénink, v současné době je věž pravidelně využívána.
C) Další peníze na sportovní pomůcky by se
vždy hodily.
D) Ano, to bych moc ráda.

2. místo: Tojické nutrie
(na otázky odpovídal Zdeněk Bouše, patron
Maličkosti)

V loňském roce 1. dubna byla navíc
udělena tzv. zvláštní Maličkost za dlouhodobý přínos regionu, kterou obdržel Bohuslav Šotola z Nepomuku.

A) Zájem o návštěvu tojických nutrií se
neustále zvyšuje a mohou za to zejména
děti, které neskrývají při sledování nutrií ve
volné přírodě veliké nadšení. Navíc je zde
možné i aktivně strávit čas sportovními
aktivitami, protože v těsné blízkosti se nachází víceúčelové hřiště.
B) Z grantu, jsme pořídili síť pro zpevnění
břehů, samozřejmě za pomoci spousty dobrovolné práce zejména místních občanů,
dále jsme v rámci grantu zakoupili krmivo pro zimní období je to nutná podmínka pro
přežití nutrií a vyrobili novou informační
tabuli, kde se lidé dozvědí základní informace o nutrii říční.

Více informací na
http://mas.nepomucko.cz/cs/malickosti
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Pohledy za hranice MAS
Mladí zástupci regionu prezentovali národní tradice v Polsku
Již podruhé se mohli mladí z regionu
díky MAS svatého Jana z Nepomuku a
partnerské MAS Krajina srdce zúčastnit
mezinárodního setkání mládeže. To se
tentokrát uskutečnilo v polských Myslakowicích, kde jsme po celých deset dní
mohli navzájem poznávat zvyky, jazyk a
vůbec kulturu jiných národů, konkrétně
Poláků a Rumunů.

Již od začátku pobytu jsme pracovali na
výrobě loutek, se kterými jsme na konci
celé výměny zahráli divadlo. Polští účastníci pro nás měli na každý den připravený
bohatý program. K několika výletům pro
nás bylo přichystáno nespočet aktivit od
obyčejného opékání buřtů, až po profesionální vystoupení polských tanečníků, kteří
nám zatančili polské lidové tance a některé
jsme si mohli vyzkoušet s nimi. Největší
překvapení pro nás ale bylo připraveno na
poslední den. Nikdo nečekal, že pro nás
hlavní vedoucí projektu připravila projížďku v kočáře. Výměna, kterou jsme absolvovali, byla přínosná nejen v tom, že jsme
poznali naši sousední zemi a s ní i její kulturu, ale především v tom, že jsme si odvezli nová přátelství a zážitky, na které
nikdy nezapomeneme.

Celý pobyt byl na téma evropské tradice a rituály. Každý den jsme proto navzájem představovali naše země pomocí prezentací a různých aktivit, které pro nás
byly připraveny. Každý národ měl za úkol
představit své národní tradice, báje a pověsti, pranostiky a další kulturní zajímavosti. Hlavní součástí byly tři národní večery. Představení se většinou zahajovalo
ochutnávkami tradičních jídel, které jsme
si připravovali sami a poté následovala
prezentace a ukázka národních tanců a
písní. My Češi jsme se pokusili ostatní
naučit naše tradiční tance, polku a valčík a
při ostatních národních večerech jsme zjistili, že se ty naše od ostatních příliš neliší.
Velkým překvapením byly rumunské kroje, do kterých se Rumuni převlékli a ve
kterých nám také předvedli ukázku tradičn í
r u mu n s k é
s v a t b y.
Nadšení jsme byli především z výletů
po okolních turistických zajímavostech.
Navštívili jsme uranové doly v Kowarech,
skanzen miniatur nebo krásný dřevěný
kostel Wang. Největší krásou pro nás byl
po celý pobyt výhled na Krkonoše z polské strany.

Anna Rojová
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S Pavlem Motejzíkem do historie
O pradávné bitvě
V dobách zahalených oblaky tajemných
mlhovin a starých tak, že pouze lidová
pověst dokáže ten čas připomenout, byla u
Černého potoka nedaleko obce Tojice,
který snad tehdy a právě proto obdržel své
jméno, svedena ukrutná bitva. Mnoho dobrých mužů bylo pobito, okolních vsí vypleněno, a lid v roztrhaných hadrech, třesoucí se strachem, ukrýval se v hlubokých
lesích. A během té nejstrašnější vřavy,
kterou kdy zdejší kraj do té doby zažil,
padl i vůdce katolické strany. Věrní spolubojovníci však neutekli potupně z bojiště,
ale naopak se s ohromným vztekem a vervou pustili ještě více do svých nepřátel, až
celý potok, protékající přes bojové pole, se
zbarvil krví nepřátel do ruda.

zlatá rakev hrdinného vojevůdce nalezena,
začne celý kraj vzkvétat a stane se bohatým. Poselství ve formě „Naděje“, to bylo
vše, co si s sebou nesl lid z kraje v dobách
zlých časů, v dobách následných husitských válek i války třicetileté. Přesto to
slovo bylo tak cenné, že těm, kteří věřit
nepřestali, zachránilo mnohokráte to nejcennější, co vlastnili - jejich životy.
(úryvek z knihy Srdce obce Tojice bude
znovu bít)

Bili se tak urputně a dlouho, až nakonec zvítězili. Tři dny oplakávali svého
velitele a počítali mrtvé, až poté byla přivezena zlatá rakev, do které byl jejich pán
uložen a pohřben se všemi poctami v místech, kde skonal. Byl to muž chrabrý a
moudrý, na kterého ještě mnoho desetiletí
poté vzpomínal všechen lid, ale i nejsilnější vzpomínka časem vyšumí. V páté generaci již bylo zapomenuto přesné místo, kde
onen hrdina leží, osmá generace neznala
ani jméno onoho vůdce, avšak nepřestala
si o něm vyprávět nejrůznější zkazky a
příběhy, které byly stále kratší a smyšlenější, až se příběh stal legendou a legenda
bájí. Místo posledního odpočinku zatopila
voda z rybníka. Ten nejznámější z příběhů,
který svým potomkům vložili jejich předci
do vínku, byl ten, který praví, že až bude
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Jednotlivá Opatření (Fiche) SPL, která
budou vyhlašována ve Výzvách na podávání projektů v průběhu let 2008 – 13

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

jsou:

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

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

Podporovány budou jednak projekty zaměřené
na tvorbu pěších tras, lyžařských tras a hippostezek (záměr a), dále rekonstrukce nebo výstavby
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a
ploch pro sportovně rekreační vyžití (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 možné využívat 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
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,

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a
drobného podnikání
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.

které budou posilovat sociální vztahy mezi obyvateli.
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