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Rok 2010 je „super volebním― rokem,
tedy říkali to v televizi. A tak na nás častěji
neţ kdy jindy z billboardů a všech těch
roztodivných nosičů shlíţí tváře politiků se
svými častokrát taktéţ roztodivnými předvolebními sliby.

Co je MAS?
Představujeme členskou základnu
Představujeme nového člena MAS
IV. Výzva
Podpořené a nepodpořené projekty

Pravda je, ţe i MAS letos čekají volby.
Funkční období končí Výběrové i Revizní
komisi (VK a RK). Nechystáme ţádný převrat, ale minimálně 30 % členů obou orgánů obměnit musíme. Jednak nám to říkají
pravidla, jednak je potřeba dát příleţitost
zapojit se také dalším členům. Další volby,
které nás čekají, souvisí s aktualizací Strategického plánu Leader „Budoucnost zaloţená na tradici―. Všechna opatření strategického plánu byla jiţ alespoň jednou vyhlášena. Čeká nás tudíţ váţné rozhodování,
zda i nadále podporovat projekty
v opatřeních jako jsou zapojení sociálně
znevýhodněných do ţivota v území MAS,
či podpora regionálních potravinářských
produktů, kdyţ zájem ţadatelů o ně není. A
která jiná opatření by bylo vhodné nově
zahrnout? O tom samozřejmě nemůţeme
rozhodovat v kanceláři MAS. I zde se tak
nabízí moţnost aktivního zapojení pro
všechny zájemce do jedné ze tří pracovních
skupin: historie a památky, kvalita ţivota,
či podnikání. A tato výzva neplatí pouze
pro členy MAS, ale vlastně pro kaţdého,
kdo na území MAS jakkoli působí.

V. Výzva
Jaké projekty byly přihlášeny?
VI. Výzva na jaře 2011
Poděkování
Představujeme projekty z minulých Výzev
Pionýrská skupina Nepomuk
Obec Mladý Smolivec
Doteky řemesel
Rozhovor s Karlem Šulcem
Městské slavnosti ve Spáleném Poříčí
Program Startér
Získali jsme zvláštní ocenění
Team Vesničánci
Team Smoliváci
Triple Animals team
TOJICE TEAM
Startér v roce 2011?

Závěrem bych rád poděkoval nejen členům VK a RK, ale všem, kteří se aktivně
zapojují do činnosti MAS za jejich práci,
čas a pomoc. A těším se na další spolupráci
ve prospěch území, ve kterém ţijeme.

Cyklisticky za zážitky
Geocachingocá stezka
Pohledy za hranice MAS

Michal Arnošt, manažer MAS

S Pavlem Motejzíkem do historie
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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
24 členů z řad veřejnosti, místní samosprávy a podnikatelů.
Ing. Michal Arnošt, manažer MAS
u MAS od července 2008
před příchodem do MAS odborný asistent na České
zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomická
fakulta se zaměřením na projektový management a
regionální rozvoj, poradce MAS Krajina srdce a Mikroregionu Venkov.

Pavel Motejzík, DiS., administrativní pracovník MAS
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s městem Nepomuk a obcí
Klášter, člen redakční rady sborníku Pod Zelenou
Horou a předseda OS Pod Zelenou Horou , autor historicko-turistického průvodce Zelená Hora a Klášter
u Nepomuku (2006) a knihy Podzelenohorská pohádka (2009). Na prosinec 2010 je naplánováno představení jeho knihy „Zámek Ţinkovy, perla jiţního Plzeňska―.
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Představujeme členskou základnu:
Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Ing. Jindřich Jinřich

Město Sp.Poříčí

předseda MAS, předseda PV

Ing. Radovan Sochor

DAOS PLUS

místopředseda MAS, člen PV

Eva Beránková

MŠ Vrčeň

členka MAS

Eva Kubová

Mladý Smolivec

členka VK

Ing. Hana Moulisová

-

členka VK

Ing. Jiří Holec

Mikroregion Nepomucko

člen PV

Ing. Jíří Tetzeli

NORD, s.r.o.

člen VK

Ing. Josef Lank

ČSOP Sp.Poříčí

člen VK

Ing. Pavel Jiran

Nepomuk

Předseda VK

Ing. Pavel Raška

Maňovická zemědělská, s.r.o.
člen MAS

Ing. Petr Jenčík

Matice sv. Jana Nepomuckého
člen MAS

Ing. Veronika Sklenářová

-

Josef Skala

soukromý podnikatel člen MAS

JUDr. Jiří Pomahač

Mikroregion Nepomucko

předseda Kontrolní komise

Leoš Kubový

OS Voletín

člen MAS

Marcela Mašínová

PaNaMo

členka MAS

Marie Bílková

-

členka Kontrolní komise

Martin Bršlica

MB PRO

člen Kontrolní komise

Martina Krumpholcová

-

členka PV

MgA. Dušan Skala

-

člen MAS

Mgr. Michala Jandíková

ČSOP Sp.Poříčí

členka PV

Mgr. Miroslava Silovská

Monteverde, o.s.

členka MAS

Václav Bečvář

PSVB, s.r.o.

člen MAS

Václav Silovský

Šumavský angus,
s.r.o.

člen VK

členka VK
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Představujeme nového člena MAS: Matice svatého Jana Nepomuckého (MSJN)
spolupracují její členové s městem
při instalaci a provozu prodejního stánku s
devocionáliemi v poutním kostele. Věříme, ţe se nám podaří, tak jako v r. 2009,
zajistit i koncert duchovní hudby v kostele
sv. Jakuba v podvečer poutní neděle. Její
členové se vţdy zúčastňují v předvečer nepomucké pouti slavnostní mše svaté
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v
Praze i následného procesí Prahou s nepomuckou sochou sv. Jana v rámci svatojanských Navalis.

MSJN vznikla jako jiné katolické Matice u význačných poutních míst jako spolek lidí, kteří chtějí být nápomocni jak
přicházejícím poutníkům, tak šíření věhlasu svého poutního místa s tím, ţe se chce
podílet i na šíření úcty k našemu světci
doma i v cizině. Z právního hlediska je
MSJN občanské sdruţení, registrované u
MVČR. Členem se mohou stát jak jednotlivci, tak právnické osoby bez rozdílu náboţenského vyznání, kteří mají chuť naplňovat výše uvedené cíle. Ve své činnosti
chce MSJN úzce spolupracovat jak s městem Nepomuk, tak s římskokatolickou
farností v Nepomuku, protoţe v mnohém
je úsilí společné. Ve svém druhém roce
existence má 30 členů.

Další plánovanou akcí je i aktivní spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha při
dokončování školy sv. Jana Nepomuckého
v Ugandě. Náš člen a funkcionář p. Václav Česák vytvoří pro tuto školu za sponzorskou cenu sochu našeho světce, která
bude slavnostně odhalena na místě na jaře
příštího roku. Zbylé náklady uhradí MSJN
z darů svých členů. Ve škole budou péčí
Matice instalovány i informační popisy,
týkající se sv. Jana Nepomuckého. Je
moţné, ţe v české delegaci do Ugandy bude i zástupce MSJN.

1) Proč Matice vstoupila do MAS?
MSJN vstoupila do MAS proto, ţe tuto
instituci povaţuje její vedení za velmi přínosné pro rozvoj těch aktivit v našem regionu, které přímo souvisejí i s cíly
Matice. Zejména se jedná o rozvoj turistického ruchu, kam fenomén poutí jistě
patří. Členové MSJN jsou přesvědčeni, ţe
jim MAS pomůţe i při získávání dotací
radou i zkušenostmi.

MSJN bude i v příštím roce spolupracovat s farností a českobudějovickým biskupstvím při postupné realizaci projektu
muzea a studijního střediska sv. Jana Nepomuckého v prostorách nepomuckého
arciděkanství. V příštím roce bychom
chtěli také uvést do ţivota průvodcovskou
sluţbu v nepomuckých kostelích pro domácí i zahraniční turisty a poutníky.

2) Jaké jsou plánované aktivity Matice na
příští rok?
Jako kaţdoročně ve své krátké historii
se chce i v r. 2011 MSJN podílet
na duchovním rozměru hlavní svatojanské
poutě v květnu. Při pouti v Nepomuku

3) Jak pokračuje realizace
"Malé
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projektu

svatojánské muzeum pod věžemi..", podpořeného u MAS v rámci III. Výzvy?

realizátora projektu. Předpokládáme jeho
ukončení před květnovou svatojanskou
poutí.

Projekt malého muzea sv. Jana pod
věţemi je ve stádiu dokončování prováděcího projektu a přípravy výběrového řízení

Ing. Petr Jenčík, předseda Matice

IV. Výzva
Podpořené a nepodpořené projekty
8. června 2010 zasedla v Pánském pivním klubu Václava Bečváře ve Čmelínech
Valná hromada MAS, která definitivně
zpečetila výběr projektů v rámci IV. Výzvy. Na RO SZIF v Českých Budějovicích
tak byly zaregistrovány všechny přihlášené projekty s poţadavkem na jejich podpoření.

vodněných v podstatě jen strohým komentářem, ţe „projekty nesplňují účel a rozsah
Fiche 2 a nejsou v souladu s pravidly
IV.1.1.―, o vyřazení z registrace obou
„vzdělávacích― projektů, podaných
v rámci opatření 1.2. I na základě výše
uvedených skutečností se alespoň podařilo
vyhlásit shodné opatření i v rámci V. Výzvy včetně přesunutí alokovaných finančních prostředků.

Nicméně v rámci následné administrativní kontroly rozhodl nadřízený orgán RO
SZIF z důvodů kanceláři MAS sv. Jana
z Nepomuku ne zcela objasněných, zdů-

Realizované projekty v rámci IV. Výzvy uvádíme v následující tabulce:

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

Projekt - název

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

Celkové výdaje

Dotace

261612

196209

261612

196209

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

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

5

Celkové výdaje

Dotace

616787

449937

616787

449937

V. Výzva
1 462 056,- Kč niţší, konkrétně 5 709
000,- Kč.

Jaké projekty byly přihlášeny?

V týdnu od 30. 8. do 3. 9. 2010 probíhal
v kanceláři MAS SJN ve Spáleném Poříčí
příjem projektů v rámci V. Výzvy. Celkem bylo zaevidováno 16 projektů s poţadavkem na dotace ve výši 7 171 056,- Kč.
Přičemţ alokace pro tuto Výzvu byla o

Přehled přihlášených projektů,
s vyčíslenými celkovými výdaji a poţadovanou dotací, uvádíme v následující tabulce:

V. Výzva - 2010/VYZ-2, 1.2. - Představení a poznání dědictví regionu
Celkové výdažadatel
Projekt - název
je
Vzdělávací semináře pro rozvoj jiţního
MEZI KOPCI o.s.
Plzeňska
199830
Společnost
přátel
starého Nepomuka

Historie a kulturní dědictví Nepomucka
součet

Požadovaná dotace
199830

200000

200000

399830

399830

V. Výzva - 2010/VYZ-2, 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Celkové výdažadatel
Projekt - název
je
Požadovaná dotace
AUTO
MOTO
KLUB NEPOMUK v Rekonstrukce víceúčelového sportovního
AČR
hřiště na kempu Nový rybník v Nepomuku
360000
324000
NA NÁVSI, o.s.
MS Stráţ Mladý
Smolivec

Stodola u Mistrů

PaNaMo

1304034

800000

Centrum Mysliveckého sdruţení Stráţ

568380

399999

901222

708977

Fotbalový klub Nepomuk

Umění na dosah
Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších
zájmových spolků

682560

511920

TJ Sokol Prádlo

Rozvoj sportovního centra TJ Sokol Prádlo

500000

450000

4316196

3194896

součet
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V. Výzva - 2010/VYZ-2, 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávaní
Celkové Požadovaná dotažadatel
Projekt - název
výdaje
ce
Mikroregion Nepomucko
Město Spálené Poříčí

Čekárny, ve kterých chceme čekat
Obnova centrální části náměstí ve
Spáleném Poříčí
součet

574640

430980

2058156

900000

2632796

1330980

V. Výzva - 2010/VYZ-2, 3.7. Venkovský cestovní ruch
Celkové
výdaje

Požadovaná dotace

Ing. Radovan Sochor

Projekt - název
Venkovská pěší naučná stezka v Ţelezném Újezdě

1052040

438350

Angusfarm, s.r.o.

Rekonstrukce hospodářského objektu
na seminární místnost se zázemím

984000

410000

Ing. Pavel Moulis

Výstavba jízdárny

576000

240000

2612040

1088350

žadatel

součet

V. Výzva - 2010/VYZ-2, 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
žadatel

Projekt - název

Celkové
výdaje

Požadovaná dotace

Unibrick, s.r.o.

Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: příleţitost k větší nabídce regionu

1188000

495000

Hana Číţková

Hledání pokladů ve dřevě ukrytých

324000

162000

Jaroslav Hofman

Zahájení podnikatelské činnosti v
oblasti dřevěné frézované kulatiny

1218065

500000

součet

2730065

1157000

Výsledky hodnocení najdete po 11. 10. 2010 na www.mas.nepomucko.cz
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VI. Výzva na jaře 2011
Programový výbor na svém zasedání 6.
10. 2010 v Nepomuku rozhodl, ţe v rámci
VI. Výzvy budou vyhlášena následující
opatření:

Termín vyhlášení VI. Výzvy, první
Výzvy roku 2011, ještě není stanoven,
neznáme ani přesnou alokaci. Předpokládá
se ale, ţe k vyhlášení dojde s největší
pravděpodobností v březnu 2011. Ač se
zdá tento termín zatím v nedohlednu, věřte, ţe času není nazbyt, a především, je-li
součástí Vašeho projektového záměru i
vydání stavebního povolení, které musí
být povinnou přílohou Ţádosti o dotaci, je
nevyšší čas začít s přípravou. O tom, kolik
ţadatelů uţ takto zaspalo svou příleţitost,
bychom mohli dlouze vyprávět.

Opatření 1.1. Obnova nemovitého dědictví
regionu
Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a
volnočasové aktivity
Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
(popis těchto opatření najdete na str. 24)

Pavel Motejzík

Poděkování
Kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku
děkuje tímto starostům a dalším zastupitelům obcí z území MAS za spolupráci v
letech 2008—2010.

Zároveň přejeme všem nově zvoleným
zastupitelům především hodně sil, štěstí a
vytrvalosti v jejich práci a těšíme se na
vzájemnou spolupráci i v následujících
letech.
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Představujeme projekty z minulých Výzev
Pionýrská skupina Nepomuk—Projekt Víkendy poznání
II. Výzva MAS—opatření 2.4. Vzdělávání,
informovanost a volnočasové aktivity

Vrčeň. Naši členové odpracovali na úpravách zejména při vyklízení, malování,
poloţení podlahy a natírání více jak 150
hodin. V současné době máme podanou
ţádost o proplacení projektu. Náročné pro
nás bylo profinancování tohoto projektu a
úhrada částky 260.000,- Kč. Teď čekáme,
zda se nám část prostředků z fondu vrátí,
abychom mohli mít prostředky na další
činnost a třeba i na zaplacení topení
v nových radiátorech.

Dotace: 199.800,-Kč

Pionýrská skupina Nepomuk pro svoji
činnost a zajišťování cílů sdruţení pouţívá
budovu, kterou má v pronájmu od Městského úřadu v Nepomuku od roku 1990.
Jedná se o jednopatrovou budovu staršího
typu, která jiţ delší dobu vyţadovala některé nutné opravy a výměny stávajícího
zařízení. V rámci programu LEADER byl
zpracován projekt Víkendy poznání, jejíţ
součástí byla i rekonstrukce této klubovny.

3) Daří se nějak realizovat inovativní prvky projektu, tzv. Víkendy poznání a co je
jejich hlavní náplní?
Záměrem projektu Víkendy poznání je
rozšířit vyuţití současných prostor klubovny pro víkendové akce zaměřené na
vzdělávání a informovanost dětí a mládeţe
o historii a současností Nepomucka.
Umoţnit zájemcům z dětských a mládeţnických organizací zúčastnit se toho víkendového pobytu a navštívit zajímavá
místa našeho regionu. Připravili jsme pro
tyto skupiny balíčky zajímavostí pro trasy
putování, které by obsahovaly nejen stávající turistické prospekty, ale i návrh tras
putování s uvedením otázek, úkolu, kvízů.
Zajistili pro večerní programy besedy,
přednášky o historii Nepomucka, výtvarnou dílny, soutěţní večer zajímavostí. Od
června se jiţ uskutečnil na naší klubovně
tři víkendové pobyty dětí a o prázdninách
týdenní výtvarnou dílnu. Program víken-

1) V jaké fázi je realizace projektu v současnosti?
V červnu letošního roku byla dokončena rekonstrukce budovy. Byla provedena
výměna 10 ks oken do dvora budovy a s
tím související oprava omítek a nátěr stěn
dvorku. Provedli jsme výměnu radiátorů
topení v prvním patře. K velké změně
došlo i rekonstrukcí umývárny a koupelny. Vyměněna byla i podlaha v kuchyni.
2) Jaké zkušenosti máte zatím z realizace
projektu?
Realizaci projektu nám zajišťovala stavení firma Unistav BC, pan Belanec a
vodoinstalatérské práce pan Semerád,
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dového pobytu je uveden na našich stránkách www.nepomuk.pionyr.cz.
4) Jaké jiné aktivity plánuje ještě Pionýr
Nepomuk na letošní rok?
Pionýrský rok 2010 – 2011 jsme zahájili v polovině září a námět naší činnost je
Bavíme se celý rok. Máme naplánované
naše jiţ tradiční akce jako je Běh pod Zelenou Horou, Bramboriádu s drakiádou,
Dýňová strašidla v galerii Na půdě. Na
klubovně rovněţ připravujeme prosincové
akce Nebe – peklo, Vánoční poštu a výtvarné dílny ke kaţdému ročnímu období.
Akce jsou organizovány nejenom pro děti
z našich oddílů, ale širokou veřejnost našeho města a okolí.
Miroslav Dvořák, vedoucí Pionýrské skupiny Nepomuk
Obec Mladý Smolivec— projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“
nám tím realizace následujícího projektu.
Důvodem pro toto byla mimo jiné i finanční stránka. Z minulého projektu
„Centrum sportu― jsme obdrţeli proplacenou dotaci téměř po roce od dokončení a
proto jsme nechtěli tyto dva projekty dělat
po této zkušenosti najednou, abychom
n e b l o k o v a l i
f i n a n č n í
prostředky souběţně dlouhou dobu.

III. Výzva MAS- opatření 1.1. - Obnova
nemovitého dědictví regionu
Dotace: 617.535,- Kč
1) Co byla hlavním záměrem projektu a v
jaké fázi je jeho realizace v současnosti?
Hlavní záměr projektu bylo zrekonstruovat smírčí kříţ a prostranství (oplocení)
pomníků obětem první a druhé světové
války. Projekt je nyní ve fázi přípravy
výběrového řízení. Vzhledem k tomu, ţe
jsme dokončili v září projekt Malovaná
školka nejen pro předškoláky, odloţila se

2) Jaké zkušenosti jste si odnesli z Dobrodružně-naučné hry a jaký úspěch měla u
místních dětí a mládeže?
Zkušeností pro nás byl hlavně úspěch
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Leaderovské projekty jsou zvláštní
tím, ţe je hodnotí a rozhodují o nich lidé z
našeho okolí, z našeho území. A hlavně,
ţe nastavená hodnotící kritéria nás motivují projekty zaměřovat na děti, ţeny,
mladé lidi, na různé spolupráce apod.
Prostě nás motivují projekt "okořenit".

u místní mládeţe a dětí, ţe děti skutečně
mají zájem o naší historii a hlavně mají
zájem o dění v obci.
3) Mladý Smolivec rozhodně patří k obcím, které nezahálejí a snaží se získat dotační prostředky i z dalších zdrojů. V čem
jsou ty "leaderovské" projekty zvláštní,
specifické?

Eva Kubová, starostka obce Mladý Smolivec
.
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Doteky řemesel
V minulém čísle Bulletinu jsme Vás
informovali o projektu města Spálené Poříčí s názvem „Vzděláváním, výměnou
zkušeností a partnerstvím k probuzení
venkovských lídrů―, podpořeného
v Programu obnovy venkova v rámci dotačního titulu Podpora spolupráce obcí na

obnově a rozvoji venkova. První část, projektu, nazvaná „Doteky řemesel―, proběhla o víkendu 18.-19.9.2010 ve Vrčeni a ve
Spáleném Poříčí a jedním z hlavních partnerů projektu, který se na jeho realizaci
podílel, byla i MAS sv. Jana z Nepomuku.

Rozhovor s Karlem Šulcem z OS Na Návsi, spolupořadatelskou organizací

Jaký máte dojem po skončení „vrčeňské
akce“ a splnila se vaše očekávání, jak
velkou odhadujete například návštěvnost?
Akce naše očekávání předčila. Povaţujeme ji za velmi vydařenou. Přálo nám
počasí. Za hlavní kritérium povaţujeme
spokojenost dospělých, ale hlavně dětských návštěvníků. Drobné organizační
problémy se dařilo operativně řešit. Návštěvnost lze vzhledem k decentralizovanému pojetí velmi těţko odhadovat. Byla
více neţ dobrá.
Plánujete v aktivitách tohoto typu ve Vrčeni pokračovat, dočkáme se například Doteků řemesel II.?
Potěšil nás příslib finanční podpory
starosty obce Vrčen pro další ročník Doteků řemesel. Naší snahou proto bude akci
udrţet v současné podobě jako výchovně
vzdělávací, kdy hlavní by měl být pro
návštěvníka záţitek a nechceme proto
komercionalizaci celé akce.
.
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Městské slavnosti a Doteky řemesel ve Spáleném Poříčí očima Moniky Rojové
Rozhovor se spoluorganizátorkou a tak
trochu i návštěvnicí Monikou Rojovou,
tajemnicí města Spálené Poříčí.

TY. Nad těmi se snad kaţdý musí zastavit
a prohlédnout si ty úţasné postavičky.
Letos jsem si opravdu přála, aby všichni
měli čas a přijeli. Připravovaný program
byl totiţ tak hezký, ţe by „byl hřích to
nevidět―. Při pohledu na davy návštěvníků
korzující mezi zámkem a areálem hotelu a
špejcharu se mé pořadatelské srdce tetelilo
a to asi byla ta největší radost. Ţe mají
lidé zájem, ţe přípravy nebyly zbytečné a
ţe se snad i lidem odpoledne ve Spáleném
Poříčí líbilo. Přiznám se, ţe o ţádných
problémech nevím, ale nebyla jsem všude.

1) Pokud slaví město 771 let od svého
založení, tedy lépe řečeno od první písemné zmínky, je to už pořádná řádka let. V
jakém období jeho historie bys chtěla žít a
proč?
Moje odpověď je naprosto prozaická a
související s mojí povahou. Neboť jsem
člověk velmi mírumilovný a násilí nesnášející, jsem ráda, ţe ţiji právě teď a tady.
Války a bitvy minulých století – nic pro
mne.

3) Součástí Slavností byla i akce Doteky
řemesel. Měla jsi vůbec čas vyzkoušet si
nějaké řemeslo "na vlastní kůži", příp.
máš nějaké ohlasy od ostatních návštěvníků?

2) Jaký máš organizátorsko-návštěvnický
dojem po skončení Městských slavností, z
čeho jsi měla největší radost a naopak,
nastaly nějaké výraznější problémy?

Tahle otázka mne zaskočila. Ano, u
řemesel jsem byla, ale jen coby fotograf.
Více mi moje pořadatelská úloha neumoţnila. Ale právě na pořízených fotkách
v klidu u počítače jsem si pak vše mohla
prohlédnout – mistry řemesel v akci, přihlíţející
a
mnohdy i přičinlivé obecenstvo.
Z fotek na
mne nejvíce
„dýchly― řezbářské kousky
paní umělkyně
Hany Číţkové
z Kláštera.

Já mám vţdy velkou radost, kdyţ se
v den slavností probudím a neprší. A kdyţ
pak svítí sluníčko jako letos v neděli 19.
září, je to uţ velký bonus a radost převeliká. Pro propagaci tohoto dne děláme jako
pořadatelé všechno moţné. Kromě tradičních plakátů a rozesílaných pozvánek poštou na všechny světové strany zveme
samozřejmě i osobně. V posledních letech
se mi velmi osvědčují pozvánky zasílané
mailem. Sice jich chodí kaţdému z nás asi
velké mnoţství, ale my se snaţíme tu naší
pozvánku vţdy nějak ozvláštnit a strhnout
pozornost na její obsah. Letos to za nás
udělaly obrázky Jiřího Wintera NEPRAK-
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Program STARTÉR
Získali jsme zvláštní ocenění od Ministerstva zemědělství ČR
Dvouletá zkušenost zatím potvrzuje, ţe
program STARTÉR byl krok správným
směrem. I proto velice potěšilo zvláštní
ocenění Ministerstva zemědělství ČR,
Národní sítě Místních akčních skupin ČR
a Státního zemědělského intervenčního
fondu v rámci celostátního hodnocení
MAS v roce 2010, které MAS sv. Jana z
Nepomuku získala za zavedení a realizaci
vlastního grantového programu pro mládeţ.

Projekty podpořené v programu
STARTÉR 2010 jiţ byly prakticky realizovány. Stejně jako vloni můţeme trochu
s úlevou, ale hlavně s potěšením konstatovat, ţe se jednalo o zajímavé akce, jejichţ
myšlenky a dopady jsou hlubší, neţ by si
mnozí z nás byli ochotni připustit.
Následující rozhovory nám jednotlivé
projekty představí a snad i poskytnou odpovědi na to, zda se Tojice teamu podařilo
sportem smazat mezigenerační rozdíly a
zda přišel i kouzelník, jak si poradili Vesničánci hravě s angličtinou a zda v ní budou pokračovat i nadále, zda se Smolivákům podařilo natočit skutečný Trhák a zda
se podařilo obnovit tradici promítání ve
Starém Smolivci, či jak se podařil „Enjoy
Fest― týmu Triple Animals, zda se
„vydělalo― pro záchranou stanici zvířat a
jak reagují mladí na jejich přednášky o
drogách.

Rádi bychom tímto chtěli poděkovat a
pogratulovat i partnerům programu: DSO
Mikroregionu Nepomucko a společnostem
DAOS PLUS, s.r.o.; MULTIMEDIA
ACTIVITY;
OBRAPA,
s.r.o.
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci s
Vámi!
Michal Arnošt

Věřím, ţe reálné výsledky v podobě realizovaných projektů přesvědčují další a další o smyslup lno sti pro gramu
STARTÉR a ţe se bude i
v následujících letech
dařit získávat mladým
nové zkušenosti prostřednictvím realizace
svých projektů, stejně
jako zlepšovat povědomí
o mladých především u
těch dříve narozených.
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Team Vesničánci—projekt „Letní hrátky s angličtinou“
1) Váš předchozí projekt uspěl v programu
Startér i v loňském roce. V čem byl ten letošní jiný, a byla jeho realizace po loňských
zkušenostech snazší?

mimo jiné na děti čeká několik víkendů,
kde se seznámí s lidmi, kteří se zabývají
výrobou loutek a divadelnictvím. Je to
například Hanka Číţková, která bude učit
děti vyřezávat loutky z dřeva, ale nejen z
něho. Dále mi pak s přípravou divadélka
pomůţe sdruţení PaNaMo, a v neposlední
řadě mým velkým pomocníkem v realizaci
tohoto projektu je město Spálené Poříčí,
které mi poskytuje veškeré prostory pro
jeho realizaci.
Tak snad i tento projekt bude mít stejný
a hlavně udrţitelný úspěch, jako předešlé
projekty teamu Vesničánci.

Měla jsem velkou radost, ţe náš projekt
uspěl i v letošním roce. Jak uţ sám název
říká: „letní hrátky s angličtinou―, snaţili
jsme se, aby se děti věnovaly angličtině i v
letních měsících. Nebylo to však jen o angličtině, děti si mimo jiné vytvářely taky své
vlastní loutky a hrály divadélko. Popravdě o
moc snazší neţ vloni to nebylo, letos bylo o
něco více dětí a to znamená i větší zodpovědnost, ale bylo to moc fajn. Myslím, ţe
jsme si ten společný týden všichni dobře
uţili.

Lenka Vyskočilová, členka teamu
2) Dnes už víme, že další projekt, podaný v
programu pro mladé u nadace O2, také dostal zelenou a že se tak podařil tvým prostřednictvím splnit cíl našeho Startéra: odstartovat týmy k dalším aktivitám. Prozraď
nám, na co se můžeme, tedy spíše na co se
mohou děti, při realizaci tohoto projektu
těšit?
V projektu, který uspěl u nadace O2 je
naplánováno mnoho aktivit s dětmi. V projektu stejně tak jako v našich dvou předešlých projektech se zaměřujeme na integraci
dětí. Tentokrát jsem to však pojala, jako
integraci naruby, kdy děti s postiţením a ze
sociálně slabších rodin mezi sebe berou děti
zdravé z běţných rodin. Program, který je
pro ně připravován je opravdu velmi pestrý,
nejen ţe děti budou hrát historickou hru, kde
se budou seznamovat s historií svého rodného městečka Spálené Poříčí, ale také jeden
víkend věnují návštěvě v království Danar,
kde se budou učit starým řemeslům. No a
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Team Smoliváci—projekt „Trhák“
1) Smoliváci si u nás žádali letos poprvé,
můžeš nám projekt trochu představit?
Tento projekt se zaměřil samozřejmě
na všechny věkové kategorie, ale hlavně
na nás mladé. Kdyţ chceme příjemně strávit volný čas, vyrazíme v lepším případě
do Plzně do kina, ale většinou zasedneme
doma k počítači nebo k televizi. Podle
našich rodičů tohle není nejlépe strávený
volný čas, chceme dokázat, ţe i my umíme kulturně ţít. Předmětem projektu je
znovuotevření kina ve Starém Smolivci.
Plátno nám neslouţí nejen na promítání
filmů home video, ale také filmů z naší
vlastní tvorby.

radost, hlavně proto, ţe čas, který jsme
tomu věnovali, nebyl zbytečný. Po promítání "TRHÁKU" jsme promítali i známé
filmy, jako za starých časů. Snaţíme se
dlouhodobější záměr udrţet a rádi bychom
časem promítali další "TRHÁK".
3) Projekt sebou nesl jako jeden z hlavních cílů i dlouhodobější záměr na vydávání místních novin, daří se jej naplňovat
a můžeme si noviny přečíst například na
internetu?
Ano, noviny píšeme kaţdý měsíc. Snaţíme se v kaţdém čísle zdokonalovat.
Přece jen v tom začínáme. Na internetu
noviny není moţné číst. Řekla bych, ţe
nemá kaţdý v obci přístup na internet, a
proto jim představujeme novinky
v tištěných novinách, které dostane kaţdý,
kdo má o ně zájem.

2) Jaké jsou zkušenosti a dojmy po jeho
realizaci, byl natočený film opravdovým
"Trhákem"?
Podle mého názoru se realizace projektu
povedla. Premiéra filmového "TRHÁKU"
naplnila plný sál Kulturního domu, jako
při jakékoli zábavě. Měli jsme opravdu

Veronika Straková, členka teamu
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Triple Animals team—projekt „Enjoy fest“
2) Víme, že tým TRIPLE ANIMALS je aktivní i v dalších činnostech mimo Startéra,
můžete nám ve stručnosti říci, jaké aktivity
máte naplánovány do budoucna?

1) Váš předchozí projekt uspěl v programu Startér i v loňském roce. Letos se dokonce umístil na prvním místě v hodnocení. V čem byl ten letošní jiný, a byla jeho
realizace po loňských zkušenostech snazší?

Během roku se snaţíme v naší činnosti
nepolevovat a dále pokračovat. Od zrodu
Triple Animals v září minulého roku jsme
zorganizovali a připravili další čtyři akce.
Vůle nás pohání dál a do budoucna rozhodně neplánume "usnout na vavřínech".
Jiţ teď připravuje další párty, tentokrát ve
spolupráci s proslulou a starou Bass Beast
crew z Prahy. Po roce se vracíme do Horaţďovic, kde 10. 12. zopakujeme tzv.
mikulášskou dupanici vol.2. S jistotou
můţu potvrdit, ţe budeme chtít zopakovat
i jediný náš festival Enjoy Fest ve Spáleném Poříčí, pokud nebude mít někdo něco
proti. Jen prozradím, ţe pro příští rok je v
plánu pozvat daleko víc kapel a mezi nimi
i dost známá jména, jaká, to ale ještě neprozradím. Dále je v plánu přímé zapojení
střední školy ČSOP do příprav a účinkování na festivalu, coţ bude jistě také velmi
zajímavým prvkem.

Projekt Enjoy fest, ač se na první pohled zcela nezdá, se v zásadě dost odlišuje
od našeho loňského projektu Triple Animals. Ať vezmu jednotlivé sloţky celého
projektu, ale hlavně i jeho rozsáhlost. Snaţili jsme se vymyslet projekt, který by
nějak navazoval na projekt Triple Animals
z loňského roku, ale zároveň, aby ho úplně
nekopíroval, naopak, cílem bylo tento
projekt více rozvinout a zapracovat na
detailech. Myslím si, ţe Enjoy Fest tyto
body bohatě naplnil. Síla tohoto projektu
není jen v jeho dobročinnosti, ale hlavně i
v jeho pestrosti, rozsáhlosti a době jeho
trvání, coţ bylo od 4. 9. 2010, kdy se realizovala hlavní sloţka projektu - benefiční
multikulturní festival s příhodným názvem
ENJOY FEST, a pokračovat se bude aţ do
první poloviny prosince přednáškami na
středních a základních školách.

Kateřina Černá, vedoucí teamu

Dalším rozmanitým aspektem pro
tento projekt bylo jistě natáčení krátkého
dokumentárního filmu s názvem "JAK
SE DĚLÁ FESTIVAL". Kdyţ shrneme
toto všechno, nedá se zrovna říct, ţe by
byla příprava tohoto projektu pro tento
rok snazší. Odměnou však byla krásná
chvála všech zúčastněných a nadšené
úsměvy návštěvníků festivalu. To je
hlavní důvod, proč bychom do toho šli
klidně znovu.
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TOJICE TEAM—projekt „Hry bez hranic, aneb možná přijde i kouzelník“
v přímém přenosu, ale i opravdu z blízka.
To se určitě často nepodaří.
2) Projekt sebou nesl jako jeden z hlavních cílů i sociální téma ve formě mezigeneračních rozdílů, kdy mladí v obci vybídnou starší generaci k prožití společného
dne. Podařilo se realizací projektu alespoň částečně tento cíl naplnit?

1) TOJICE TEAM si u nás žádal letos
poprvé, můžeš nám projekt trochu představit a říci, jaké jsou zkušenosti a dojmy
po jeho realizaci?

Doufám, ţe se nám povedlo strávit příjemný den, kde si kaţdý mohl najít své.
Děti, mládeţ, dospělí i senioři. Bylo čím
se bavit i na co se dívat. Fotbal hráli společně například kluci, mladíci a muţi ve
věku od 8 do 51 let. O tom, ţe kouzelník
pobavil všechny bez rozdílu věku, nepochybuji.

Tojice sice ţádaly poprvé o finance v
programu STARTÉR, ale s MAS mají jiţ
dobré zkušenosti, protoţe realizovali společně úspěšně projekt v roce 2009. Náš
projekt ve STARTÉRU se jmenoval „Hry
bez hranic, aneb moţná přijde i kouzelník―. Šlo o kulturně sportovní celodenní
akci. Hrál se fotbal, nohejbal, děti jezdily
na kolečkových bruslích, krmily nutrie. Po
celý den bylo zajištěno občerstvení. No a
odpoledne opravdu přišel kouzelník. Tedy
přijel, ze své rekreační chalupy v sousedních Třebčicích. Jeho vystoupení bylo
excelentní. Přestoţe, nám stále zdůrazňoval, ţe vše je jen o rychlosti, myslím, ţe
nejen já jsem si říkala: „to musí být kouzla, jinak to není moţné―. Měli jsme moţnost sedět s panem Bankou u jednoho
stolu a pozorovat jeho „čarování― nejen

Martina Krumpholcová, členka teamu

Startér v roce 2011?
Zda a kdy bude vyhlášen program Startér 2011, a na jakou cílovou skupinu bude
zaměřen tentokrát, plánujeme zveřejnit

začátkem roku 2011. Sledujte proto pozorně naše stránky www.mas.nepomucko.cz.
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Cyklisticky za zážitky
V sobotu 4. 9. 2010 se na Spálenopoříčsku uskutečnil 1. ročník orientačního závodu Cyklisticky za záţitky.
Pořadatelská organizace TJ Sokol Spálené Poříčí se tentokrát nechala inspirovat
závodem Merida bike adventure, který se
uskutečnil v červenci letošního roku ve
vojenském prostoru Brdy. Spálenopoříčský závod Cyklisticky za záţitky na horských kolech byl tak rovněţ ozvláštněný
tím, ţe v něm byla nutná spolupráce se
členy teamu, neboť se celý závod jel ve
dvojicích či skupinách. Team se po dobu
závodu nesměl oddělit, coţ bylo jistě často
testem soudrţnosti hlavně u smíšených
párů a větších skupinek.

a náročnost celého závodu si pak volil
podle svých moţností a schopností. Při
tomto závodu se totiţ nejelo jen na výkon,
nýbrţ i na záţitek. V neposlední řadě bylo
nutné zvolit správnou strategii. Kaţdá z 15
nakreslených kontrol měla jinou bodovou
hodnotu a principem celého závodu nebylo objet co největší počet kontrol, nýbrţ
nasbírat co nejvíce bodů a to v daném
časové limitu. Za překročení tohoto limitu
se pak body odečítaly. Tedy správná strategie mohla být více rozhodující neţ silné
nohy a kvalitní kolo. Na prvním místě
skončil Madison team s výsledným počtem 320 bodů.

Další zvláštnost spočívala v moţnosti
vybrat si sám svou vlastní trasu. Kaţdý
team dostal mapu s kontrolami a délku

Partnery akce byly město Spálené Poříčí a MAS sv. Jana z Nepomuku.
Pavel Motejzík
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Geocachingová stezka Mešenským lesem
Geocachingová stezka Mešenským lesem je součástí turistického balíčku Po stopách vojáků a válečníků turistického bulletinu PRAMENY, který vás zavede do Muzea na demarkační linii v Rokycanech.
Abychom cestu ze Spáleného Poříčí do
Rokycan zatraktivnili, připravili jsme pro
Vás zřejmě první geocachingovou stezku v
České republice a situovali ji do Mešenského lesa.

1. GPS místo
N 49°37´31,4´´
E 13°37´59,0´´
Pohled světce Jana z Nepomuku směřuje tam (azimut 135°), kde naskýtá se
rozhled do krajiny a Spálenopoříčsko máte
jako na dlani, i kdyţ samotné městečko
Spálené Poříčí je skryto za hradbou stromů
a keřů. Zatímco Vaše oči budou přitahovány vrcholem sopečné hory Kokšín, toho
času ne-aktivní, či na horizontu se rozkládajícími Brdskými lesy a Vy se začnete
cítit povzneseni tím pohledem.
„Informace―, které povedou Vaše kroky
dále, však hledejte v místě, kde stojíte pevně na nohou.

Netradiční pojetí geocachingu je dáno
především tím, ţe GPS místa (tedy body
dané GPS souřadnicemi – „kešky―) nejsou
konečným hledaným místem, ale pouze
výchozím místem pro dohledání Informačního bodu, prostřednictvím indicie
uvedené v pravidlech. Aţ zde získaná informace Vám umoţní vyhledání dalšího
GPS bodu a následně tedy projití celé
stezky od začátku do konce a získání hesla, které lze vyměnit za malou pozornost v
restauraci Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném
Poříčí (www.hotelvedvore.cz).

Více informací a další body stezky najdete na:
http://mas.nepomucko.cz/bulletin/cs/prvnigeocachingova-stezka-v-cr
Michal Arnošt
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Pohledy za hranice MAS
„Náš domov“ na břehu Baltu
V Estonsku je do IV. Osy Leader Programu rozvoje venkova zapojeno 98 %
území a působí zde 26 místních akčních
skupin. V rámci studijní cesty pořádané
Školou obnovy venkova Třanovice jsem
měl moţnost seznámit se s územím a aktivitami místní akční skupiny LAG Kodutant Läänemaa.

které se váţí k moři.
Pro období let 2009-10 měla tato
„maska― k dispozici 1,58 mil. EUR –
z toho 20 % na provoz a 80 % na financování projektů. V roce 2009 obdrţeli 131
ţádostí a podpořili 39 projektů, o rok později přijali 108 ţádostí a podpořili 70 projektů.

„Náš domov“
Území LAG Kodutant, kdy estonsky
„kodutant― v překladu do češtiny znamená
„náš domov―, se nachází na pobřeţí Baltského moře v nejzápadnější části území
pevninské části Estonska. Je zde velmi
nízká hustota osídlení – na 1 km² ţije pouze 11,5 obyvatel. Na 29 % území se nachází přírodní parky a oblasti významné
pro hnízdění ptáků, které jsou zařazeny do
reţimu Natura 2000. To souvisí i s tím, ţe
pobřeţí bylo po šedesát let nepřístupné,
před civilisty je hlídaly pohraniční jednotky sovětské armády.

Leadrovské projekty
První výzvu k předkládání projektů
vyhlásili v březnu 2009. Mezi vybranými
se objevil například projekt, jehoţ výstupem je zřízení bezpečnostního kamerového systému v obci, rekonstrukce tradičního větrného mlýnu, tréninkový workshop
pro mladé muzikanty zakončený společným koncertem nebo vybudování přístaviště a odpočinkové zóny v obci apod.
Osobně jsme navštívili realizovaný projekt lukostřelecké střelnice v Kullametse,
kde jsme absolvovali krátký kurs lukostřelby. Objevili jsme i bývalou zemědělskou usedlost v Saueaugu, jejíţ majitel
v prostorné stodole organizuje v letních
měsících
divadelní
představení
a
s podporou Leadru chce pořídit lepší divadelní techniku a provést rekonstrukci sociálního zázemí této „divadelní farmy―.
Zejména v době hnízdění ptáků, se
rybářská vesnička Kiideva stává cílem
milovníků přírody. Místní komunita se
rozhodla tento potenciál, jehoţ základem
je dostatek ryb v pobřeţních vodách, vyuţít pro rozvoj šetrného cestovního ruchu.
S podporou evropských grantů zde vzniklo malé přístaviště a dojet sem lze i na

Podle našeho průvodce Indreka Tammoji, který je asistentem ředitelky LAG
Kodutant, se tato místní akční skupina
snaţí dosáhnout cílů Strategického plánu
Leader prostřednictvím sedmi opatření.
Ţadatelé mohou ţádat o podporu na realizaci projektů tematicky zaměřených na
ochranu a údrţbu ţivotního prostředí; na
propagaci rekreačních aktivit a celoţivotní
vzdělávání; na podporu kulturních tradic;
na podporu podnikání; na podporu rozvoje
mládeţe; na co nejlepší vyuţití ţivotního
prostředí a místních zdrojů a na aktivity,
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Kdyţ jsme procházeli naučnou stezku
skrytou v lesích v blízkosti finské vesničky
Lantula, nechal se náš průvodce slyšet, ţe
takhle velký balvan v Estonsku nenajdeme.
Kdyţ jsme stáli na nádvoří středověkého
hradu ve městě Haapsalu v Estonsku zdůraznila naše průvodkyně, ţe hradní sál má
lepší akustiku neţ helsinská opera. My,
středoevropané, jsme si ale záhy uvědomili, ţe nejde ani o kameny ani o akustiku,
ale o snahu sníst ze společného koláče cestovního ruchu, o který se tito dva severští
rivalové musí dělit, co největší část.

kole po nově vybudované cyklostezce.
S podporou místní akční skupiny LAG
Kodutant Läänemaa zde vesnický spolek
vybudoval ptačí pozorovatelnu, která na
jaře a na podzim slouţí zájemcům k nerušenému pozorování opeřených krasavců.
Venkovská muzea
Specialitou estonského venkova jsou
muzea. Muzeum tematicky zaměřené na
to, jak se ţilo před 100 lety na farmě Koela
začal v 80. letech minulého století budovat
osvíceny předseda místního kolchozu
(zemědělského druţstva). V těch dobách to
nebylo nic jednoduchého, všechny aktivity
směřující k návratům do estonské historie
totiţ byly sovětským totalitním reţimem
tvrdě potlačovány.
Muzeum na usedlosti Saare zase vzniklo z popudu německého občana pana Rosena, který se po 50 letech mohl vrátit na
zdevastovaný rodinný statek. Ani se nechce věřit fotografiím z rodinného archívu.
Z původně výstavní vily zbyly na počátku
90. let minulého století jen oprýskané kamenné zdi, ale o několik let později byla
vila opět uvedena do původního stavu.
Exponáty tj. předměty denní potřeby vyuţívané k ţivotu a práci na zemědělských
usedlostech, která místní muzea vystavují,
nejsou nijak historicky výjimečné nebo
cenné, jejich hodnota však spočívá ve
zjevné snaze obyvatel estonských vesnic
vyrovnat se s traumaty, která této malé
zemi způsobilo období sovětské nadvlády.
Malá místní muzea lze vnímat jako gejzíry
národní hrdosti a radosti z nabyté svobody,
které zde začaly prýštit ze země po léta
udusávané tlapami „Velkého medvěda―.

Petr Hienl, ÚZEI Praha pro časopis Venkovská a podohospodarska škola

Jde jim o turisty
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S Pavlem Motejzíkem do historie
ný osud. Kaţdoročně vyráţeli neurazští na
svatého Martina na lov zlého Divouse, leč
zatím bez úspěchu. Na zkamenělém hradu
se tu a tam objevují zvířecí kosti, zbytky
jeho hodování. Kdyţ v neurazském kostele
četli velikonoční pašije, tedy v době, kdy
se jedině otvírá podzemní brána ke skvostnému kakovskému pokladu a kdy skví se
hrad v celé své původní kráse, vydávali se
lidé opatření puškami či vidlemi
k Velkému kamenu-hradu a hledali zde
modrý plamínek, a pod ním - poklad. Jednou se jeden z nich uţ nikdy víc z lesa nevrátil a poklad prý stále čeká na svého
šťastného nálezce.

Tisíce bouří a lijáků se přehnalo nad
kakovským lesem od dob, kdy tam vládl
na svém hradu zlý a krutý pán. Tvrdě mučil a trýznil nevinné poddané, na chudých
vymáhal výkupné, ţeny odvlékal do svého
hradu a na starce nechával poštvat psy. Aţ
soudného dne, kletbou jednoho ze svých
poddaných, změnil se sám právě
v takového psa, jakým byl celým srdcem.
A jeho druţina se stala kameny, protoţe
taková byla zase ta jejich srdce. Celou tu
věčnost jen tiše přihlíţeli skutkům svého
pána, často mu byli i druhy a pomocníky
v jeho činech, nikdy se nad nikým neslitovali. Jedním rázem zkameněl i celý hrad a
to, co se stalo kletbou, zůstalo jí dodnes.
Jen vlivem větru, deště a mrazu změnil se
starý hrad ve skálu, jenţ ve svých sklepích
ukrývá
poklady
neskutečné ceny a
pánova
druţina
stojí tu kolem ustrnulá v kameny
nepoznatelných
tváří, tvarů a obrysů.
Krutý pán nemá
dosud pokoje, jeho
hříšná duše pobíhá
zakletá v těle zlé
nestvůry v kakovských lesích a způsobuje tu velké
škody také na polích. Nevzpíná své
svědomí, ale mstí
se za svůj zaslouţe-

(Úryvek z chystané knihy: „Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska“)

.
Foto: Jiří Beroušek
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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 života v území MAS
Podporovány budou projekty zaměřené na
vytváření a zlepšování materiálně technických a
prostorových podmínek pro poskytování sociálních sluţeb.

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

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví
regionu

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).

Podporovány budou vzdělávací aktivity, studijní a výzkumné práce a další aktivity mapující
historický, kulturní a přírodní vývoj regionu.

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

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

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

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

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

Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a
volnočasové aktivity

Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace
regionálních produktů

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

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

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

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a
drobného podnikání

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

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