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Úvodník
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Pokaţdé je to stejné. Bulletin je napsaný a
jediné co chybí, aby se mohl distribuovat čtenářům, je úvodník. Ten krátký textík na začátku, na
který čtenářovi oči zpravidla nejprve spočinou.
Můţe tak ovlivnit, zda bude s četbou pokračovat
i na dalších stránkách. No uznejte, to je zavazující. A já tak většinou sedím u počítače a čekám na
zásadní myšlenku, na co čtenáře nalákat tentokrát. Nechce se mi připomínat notoricky známé
aktivity MAS spojené s vyhlašováním Výzev,
přijímáním projektů, jejich hodnocením a realizací. A tak mě při pohledu do obsahu bulletinu
napadlo upozornit na všechny ty aktivity, které
představují nadstavbu činnosti MAS a které
vycházejí z vlastní iniciativy, zatím bohuţel ne
příliš velkého mnoţství lidí.
Bez pořadí důleţitosti si dovolím nejprve
upozornit na úspěch, který jsme letos zaznamenali s projekty Spolupráce. Po loňském neúspěchu nám byly tentokrát podpořeny hned dva
projekty. Za zdařilé lze povaţovat i STARTÉRovské projekty ţen, o kterých jste si mohli
přičíst v minulém vydání. Nás těší, ţe podpořené
aktivity mají své pokračování, ať uţ v kuchařce
V. Malovického či iniciováním a pomocí s přípravou leaderovského projektu „Klub Doţice“
týmem Smolivačky. Navíc jsme ve spolupráci
s Lenkou Vyskočilovou letos úspěšně zrealizovali projekt podpořený Nadací O2 a jiţ, opět společně, připravujeme ţádost pro další rok. Dočtete se také o mezinárodní výměně mládeţe, o
hospodaření i jiných aktivitách ve finských lesích, či o zdařilých akcích Škoda by se divil!,
Návraty klenotů, Doteky řemesel či Cyklisticky
za záţitky. Za zmínku stojí jistě i podpora projektu Srdce obce Tojice bude znovu bít od Nadace VIA.
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Michal Arnošt, manažer MAS

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí.
2

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

Pavel Motejzík, DiS., manaţer MAS
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s vlastníky zámků Zelená Hora
a Ţinkovy, člen redakční rady sborníku Pod Zelenou
Horou a předseda OS Pod Zelenou Horou, autor historicko-turistických průvodců a knih o regionu (Zelená
Hora a Klášter u Nepomuku /2006/, Podzelenohorská
pohádka /2009/, Zámek Ţinkovy, perla jiţního Plzeňska /2010/).
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Představujeme členskou základnu:
Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Ing. Jindřich Jindřich

Město Sp.Poříčí

předseda MAS, předseda Prog. výboru

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

Ing. Radovan Sochor

DAOS PLUS

místopředseda MAS, člen Prog. výboru

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

Organizace

Funkce v MAS

Eva Kubová

Mladý Smolivec

předsedkyně Výběrové komise

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

Ing. Pavel Jiran

Město Nepomuk

předseda Revizní komise

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

Organizace

Funkce v MAS

Eva Beránková

MŠ Vrčeň

členka Výběrové komise

Ing. Hana Moulisová

-

členka Výběrové komise

Ing. Jiří Holec

Mikroregion Nepomucko

člen Prog. výboru

Ing. Jíří Tetzeli

NORD

člen Revizní komise

Ing. Josef Lank

-

člen Výběrové komise

Ing. Pavel Raška

Maňovická zemědělská, s.r.o.

člen MAS

Ing. Petr Jenčík,
Ing. Mgr. Vítězslav Holý

Matice sv. Jana Nepomuckého

člen MAS

Ing. Veronika Sklenářová

-

členka Výběrové komise

Josef Skala, Cert.Mgmt.

soukromý podnikatel

člen MAS

JUDr. Jiří Pomahač

-

člen MAS

Leoš Kubový

OS Voletín

člen Výběrové komise

Ing. Marcela Mašínová

OS PaNaMo

členka MAS

Marie Bílková

-

členka Revizní komise

Martina Krumpholcová

-

členka Prog. výboru

MgA. Dušan Skala

-

člen Výběrové komise

Mgr. Michala Jandíková

ČSOP Sp.Poříčí

členka Prog. výboru

Mgr. Miroslava Broţová

Monteverde, o.s.

členka Výběrové komise

Václav Bečvář

PSVB

člen MAS

Václav Silovský

Šumavský angus, s.r.o.

člen MAS

MgA. Šárka Pomahačová

-

členka MAS

Iva Přibáňová

-

členka MAS

Mgr. Lenka Špačková

-

členka MAS
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Představujeme novou členku MAS: Lenka Špačková
Pochází z Nepomuku, kde proţila většinu svého dosavadního ţivota. Po absolvování osmiletého gymnázia vystudovala
Fakultu pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni (studijní obor český jazyk
– dějepis). Dlouhodobě se věnuje historii
rodného města, v současnosti především
dějinám školství a vzdělanosti a místním
zapomenutým osobnostem. Výsledky bádání prezentuje v odborných i popularizačních časopisech a sbornících či
v lokálním tisku (Časopis Národního muzea, Scamna super Misam, Nepomucké
noviny aj.), na konferencích a rovněţ formou přednášek pro veřejnost. Mezi její
hlavní záliby patří vedle historie zejména
literatura, fotografování a cestování.

3) Tip na libovolnou akci konanou na
území MAS v roce 2012?
Doporučení si zaslouţí například zámek Ţinkovy, který bude zřejmě v příštím
roce opět krátkodobě zpřístupněn a jistě
nabídne všem návštěvníkům bohatý kulturní záţitek. Pokud přijedete, patrně mě
tam najdete opět jako jednu z průvodkyň.



1) Proč jste se stala členkou MAS?
Ke členství mne přivedla zvláště moţnost podílet se na aktivitách a projektech,
jeţ mohou napomoci zatraktivnit region, v
němţ společně ţijeme.
2) Jakým způsobem se hodláte do činnosti MAS aktivně zapojit?
Chtěla bych se účastnit akcí, které se
zaměří na historické a kulturní dědictví
našeho regionu. Ráda bych také přispěla
ke zvýšení informovanosti obyvatel, aby
si mohli o působení MAS vytvořit konkrétní představu.
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VI. Výzva MAS
Podpořené a nepodpořené projekty
Valná hromada MAS na svém zasedání
20. června 2011 na Farmě Moulisových v
Milínově zpečetila výběr projektů v rámci
VI. Výzvy MAS.

O realizacích jednotlivých záměrů Vás
budeme samozřejmě ještě informovat,
třeba na webových stránkách MAS. Hned
na dalších stránkách tohoto Infobulletinu
si můţete přečíst o prvním z nich—
Rokoko nejen pro oko, záchrana milečských varhan, který je zároveň prvním
projektem na movitou památku, podpořeným naší MAS.

Celkem bylo podpořeno pět projektů s
poţadavkem na dotaci ve výši 1.722.278,Kč.
Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Podpořené projekty
Body

Ţadatel

Projekt - název + mís- Evidenční číslo
to realizace
MAS

Celkové
výdaje

Poţadovaná dotace

189

Římskokatolická
farnost arciděkanství
Nepomuk

Rokoko nejen pro oko záchrana milečských
varhan, obec Mileč
2011/VYZ-1/04

548900

494010

548900

494010

celkem

Nepodpořené projekty
Body

Ţadatel

Projekt - název + místo realizace

Evidenční číslo
MAS

Celkové
výdaje

Poţadovaná dotace

127

Ing. Jiří Tetzeli

Vybudování výstavní
expozice lidových krojů
oblasti jiţního Plzeňska,
městys Ţinkovy

2011/VYZ-1/01

672000

448000

115

Římskokatolická
farnost Spálené
Poříčí

Rekonstrukce fasád
objektu fary č.p. 4
v Těnovicích, město
Spálené Poříčí

2011/VYZ-1/05

610686

549617

1282686

997617

celkem
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Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Podpořené projekty
Body

Ţadatel

152

Město Spálené Poříčí

Projekt - název + místo realizace
Naše školka pod novou
střechou, město Spálené
Poříčí

138

Obec Vrčeň

Učíme se jeden od druhého, obec Vrčeň

Evidenční číslo
MAS

Celkové
výdaje

Poţadovaná dotace

2011/VYZ-1/08

571643

404913

2011/VYZ-1/03

519450

389580

celkem

1091093

794493

Nepodpořené projekty
Body
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Ţadatel

Projekt - název + místo realizace

Evidenční číslo
MAS

Celkové
výdaje

Poţadovaná dotace

MONTEVERDE,
o. s.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZVOJ
REGIONU - I. ETAPA, město Nepomuk

2011/VYZ-1/09

459000

425500

celkem

459000

425500

Evidenční číslo
MAS

Celkové
výdaje

Poţadovaná dotace

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Podpořené projekty
Body

Ţadatel

115

Václav Ziegler

Projekt - název + místo realizace
Sklad nehořlavého materiálu a dovybavení
kovárny, město Spálené
Poříčí

2011/VYZ-1/06

368290

184145

Jiří Horvát

Montáţní truhlářská
dílna a pořízení formátovací pily, město Nepomuk-Dvorec
2011/VYZ-1/02

599112

249630

967402

433775

80

celkem
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Nepodpořené projekty
Body

Ţadatel

38

Jan Krieg

Projekt - název + mís- Evidenční číslo
to realizace
MAS
AUTOSERVIS, město
Spálené Poříčí
2011/VYZ-1/07
celkem

Celkové
výdaje

Poţadovaná dotace

165700

82850

165700

82850

Představujeme projekt z VI. Výzvy MAS
Ţadatel: Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk
Projekt: Rokoko nejen pro oko—
záchrana milečských varhan
Více jak tisíc let působení křesťanství v
naší zemi zanechalo velké bohatství, a to
nejen v rovině duchovní, ale i v rovině
kulturní. Velké bohatství slovesné, výtvarné a stavební zanechalo nesmírné poklady,
které spatříme na kaţdém kroku. Tisíce
kostelů, kapliček, kříţků, soch a dalších
výtvorů vtiskly nezaměnitelný a obdivuhodný ráz české krajině.
Ţel Bohu padesátileté období dvou ateistických totalit, nacismu a komunismu,
dopustilo velkou devastaci především morální a kulturní v celém našem národě. A
tak to, co vytvořily lidské ruce, jiné, také
lidské ruce, zdevastovaly. A je více neţ
zřejmé, ţe jen lidské ruce mohou uvést
vše do stavu původního, vyzvednout jiţ
téměř nenávratně zničené klenoty z popela
zapomnění. Podobné aktivity vidíme kolem sebe stále častěji. Ač jsou zásluţné a
ţádoucí, málokdy se daří i přes nesmírné
úsilí získat finance v potřebných výších.

Nejinak je tomu i u nás na jiţním Plzeňsku, konkrétně v kostele sv. Petra a Pavla
v obci Mileč, ve kterém se nacházejí
skvostné rokokové (či také pozdně barokní) varhany z roku 1764 od plzeňského
varhanáře Leopolda Rausche, pokládané
odborníky za mimořádně uměleckořemeslné a hudebně-historické hodnoty, patřící
mezi dochovanými nástroji Rauschovy
varhanářské produkce k unikátním. Jedná
se o jedny z nejstarších varhan v celém
Plzeňském kraji, tedy lépe řečeno o
"trosky" varhan, neboť byly v 60. letech
poprvé poškozené neznámými vandaly,
následně došlo zhruba k dalším sedmi
poničením Dnes je jen málo těch, kteří
pamatují, jak tyto varhany znějí. Jejich
brzká rekonstrukce je vzhledem k
„hlodajícímu zubu času― nezbytně nutná a
ţádoucí. Varhanář Rausch vytvořil později
varhany také pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni. Tyto varhany se bohuţel do
dnešních dnů nedochovaly a my jsme moc
rádi, ţe stejný osud díky dotaci MAS nepostihne i ty milečské.
Milečtí však nezahálejí se snahami o
obnovu varhan jiţ mnohem déle. O Veli-
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konočním pondělí 12. dubna 2004 se z
iniciativy P. Vítězslava Holého konal v
milečském kostele první benefiční koncert
duchovní hudby, po němţ následovala
diskuse s přítomnými, kteří na závěr přijali jeho výzvu společně usilovat o obnovu
zdejších historických varhan. V ten den
podpořili účastnící setkání dosaţení zmíněného cíle prvním vkladem ve výši
9.400,- Kč. Přípravy dalších setkání se
ujali místní. Od té doby do současnosti se
milečtí i přespolní scházejí v kostele sv.
Petra a Pavla pravidelně několikrát za rok,
takţe o Velikonočním pondělí roku 2011

se sešli jiţ po dvaadvacáté. Kromě koncertů jsou připravovány také výstavy či besedy. Dodnes se podařilo získat na obnovu
varhan touto cestou jiţ více neţ 215.000,Kč. Tato částka bude pouţita nejen na
spoluúčast v rámci projektu, ale i na financování dílčích oprav nástroje, které nejsou
součástí Ţádosti o dotaci.
Restaurátorský záměr počítá s dokumentací nástroje, s restaurováním stroje a
skříně, vč. píšťalového materiálu, hrací
mechaniky a hracího stolu, s intonací a
laděním a také s vydáním závěrečné zprávy o průběhu prací.

Poničené milečské varhany v roce 1980
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VII. Výzva MAS
Přihlášené projekty
Ve dnech 1. - 6. září 2011 probíhal v
kanceláři MAS ve Spáleném Poříčí příjem
projektů v rámci VII. Výzvy. Celkem bylo
zaevidováno rekordních 19 projektů s
poţadavkem na dotace ve výši 5.662.996,Kč. Alokace pro tuto Výzvu přitom činí
„jen― 2.340.000,-Kč.
Největší zájem, co se počtu ţádostí i
objemu financí týče, vzbudilo historicky
potřetí vyhlašované Opatření 2.5., zaměřené na Zázemí pro kulturní, společenské a
sportovní aktivity. Sešlo se celkem deset

ţádostí a poţadavek na dotaci přesáhl alokovanou částku bezmála o 2.572.000,- Kč.
Obdobně velkému zájmu se těšilo i opatření 2.3., ve kterém lze řešit Obnovu a
kultivaci veřejných prostranství jako míst
k setkávání. Zde kancelář MAS zaregistrovala 5 Ţádostí. Pozitivním prvkem pro
území jsou čtyři Ţádosti od podnikatelských subjektů. Kompletní přehled najdete
v připojené tabulce:

Fiche 3 - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Ţadatel

Projekt - název, místo realizace

Obnova parčíků v Husově ulici a na PřesaMěsto Nepomuk nickém náměstí v Nepomuku, Nepomuk
Matice Svatého
Jana Nepomucké- Svatojánská zahrada v Nepomuku, Nepoho
muk
Parkové úpravy obce Milínov - Park "Na
Obec Milínov
radosti", Milínov
Parkové úpravy a rekultivace návsi v obci
Obec Neurazy
Vojovice, Vojovice
Město Spálené
Poříčí
Zámecký park v novém, Spálené Poříčí
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Celkové Poţadovaná
výdaje
dotace

399180

266120

494838

439954

775262

519508

276000

184000

173718
2118998
alokace

126340
1535922
600000

Fiche 5 - Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
Celkové
Poţadovaná
Ţadatel
Projekt - název, místo realizace
výdaje
dotace
Podpora rozvoje volnočasových aktivit v
Obec Milínov
Milínově, Milínov
462200
310800
Rekonstrukce části zámku ve Spáleném PoříBiskupství plzeň- čí za účelem zřízení studentského klubu a
ské
mateřského centra, Spálené Poříčí
Sportovní klub Vybavení klubovny SK Radochovy nábytRadochovy
kem, Radochovy
Stavba objektu pro zázemí RCK, CK a SDH
Kramolín na poz.č.par. 706/33 v k.ú. KramoObec Kramolín lín, Kramolín

349560

262170

293440

234752

122400

81600

Tělocvičná jednota Sokol Spálené Poříčí
Hájský spolek
pro obnovu, o.s.

Modernizace zázemí baseballového a fotbalového sportovního oddílu T.J.Sokol Spálené
Poříčí, Spálené Poříčí
497296
Rekultivace a rozšíření dětského hřiště U
Lípy, Nepomuk
567084
Rekonstrukce části společenského a kulturníObec Klášter
ho domu v obci Klášter, Klášter
426128
Obec Měcholupy Multifunkční zařízení, Měcholupy
580000
Obec Mladý
Smolivec
Klub Doţice, Doţice
1158876
Hřiště pro pétanque a zázemí tenisové kluTJ Sokol Nepo- bovny v areálu TJ Sokol Nepomuk, Nepomuk
muk
190401
4647385
alokace

447566
453667
284084
392000
773917

171360
3411916
840000

Fiche 9 - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Ţadatel
Václav Mašát
Radovan Sochor

Projekt - název, místo realizace
Opravy dílny pro opravu zemědělských
strojů a příručního skladu, Radochovy
Mobilní linka pro výrobu a zpracování
dřevěných kůlů, Ţelezný Újezd

13

Celkové
výdaje

Poţadovaná
dotace

598205

249252

334800
933005
alokace

139500
388752
250000

Fiche 11 - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Ţadatel
Jan Krieg

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

Celkové výdaje
254000

Poţadovaná
dotace
127000

398813
652813
alokace

199406
326406
650000

Výsledky hodnocení najdete po 20. 10. 2011 na www.mas.nepomucko.cz.

Fotogalerie míst realizace u projektových záměrů v VII. Výzvě MAS
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Představujeme projekty z minulých Výzev
IV. Výzva MAS
Opatření: 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce
Ţadatel: Město Nepomuk
Název projektu: Modernizace informačního centra a zkvalitnění poskytovaných sluţeb
Celkové výdaje: 616.787,-Kč
Dotace: 449.937,-Kč
Ukončení realizace projektu: červen 2011

Informační kiosek je prvním svého druhu na území MAS sv. Jana z Nepomuku. Jaké informace návštěvníkům nabídne a jak sloţité je jeho ovládání?
V informačním kiosku jsou dostupné
informace týkající se dopravy, ubytovacích a stravovacích moţností, tipů na výlety, přírodních zvláštností, historických
pamětihodností i kulturních akcí. Ovládá
se velmi jednoduše, prostřednictvím dotykové displeje a klávesnice.

Co bylo hlavním cílem projektu a proč?
Kulturní a informační centrum Nepomuk je otevřeno od října do dubna v pracovní dny. V sezóně, tj. od května do září,
je informační centrum otevřeno 7 dní v
týdnu. Můţe ale dojít k tomu, ţe návštěvníci, turisté nebo obyvatelé Nepomucka
přijdou mimo provozní dobu a uţ jim nemůţe být poskytnuta poţadovaná sluţba.
Umístěním informačního kiosku na venkovní stěnu infocentra jsme zvýšili úroveň
poskytování sluţeb návštěvníkům oblasti.
Na návštěvníky informačního centra nepůsobily rovněţ dobrým dojmem zřejmé
vlhkostní poruchy zdiva, které byly nejvíce patrné v obou kancelářích a spojovací
chodbě. Docházelo k nevzhlednému opadávání omítek a degradaci zdí. Projektem
byl vyřešen i tento problém a navíc došlo
k zakoupení nové LCD obrazovky, velkoplošné mapy území MAS a dalšího vybavení infocentra. Přijďte se podívat, jak se
realizace povedla.

Na otázky odpověděla: Ing. Petra Šašková
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V. Výzva MAS
Výrazným inovativním prvkem je uspořádání bleších trhů v jednotlivých obcích.
Trhy nabídnou moţnost prodat za symbolickou cenu přebytky ze zahrádek, nevyuţívané věci v domácnosti, stroje, atd. Výtěţek bude slouţit na spolufinancování
projektu. První „blešák― proběhl 27. srpna
v Tojicích a i přes nepříznivé počasí byly
ohlasy na něj více neţ pozitivní. Lidé z
okolí ještě v následujícím týdnu volali
zastupitelům obce, kdy ţe se uskuteční
další trh.

Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Ţadatel: DSO Mikroregion Nepomucko
Název projektu: Čekárny, ve kterých
chceme čekat
Celkové výdaje: 574.640,-Kč
Dotace: 430.980,-Kč
Ukončení realizace projektu: leden 2012
Dotčené obce: Tojice, Nepomuk, Nekvasovy, Mileč-Ţelvice, Kramolín, Nové Mitrovice, Spálené Poříčí - Číčov

Druhým inovativním prvkem je
„okružní jízda“ autobusem po obcích Mikroregionu Nepomucko, které budou vybaveny novými čekárnami. V kaţdé obci
bude připraveno pro účastníky kromě zajímavostí z historie také nějaké překvapení
typické pro dané místo. A protoţe to bude
opravdu překvapení, uvedeme pouze jeden
příklad za všechny – v Milči návštěva
jedinečné galerie pana Richarda Böhnela.
Informaci o tom, kdy se výlet uskuteční,
najdete brzy na www.mas.nepomucko.cz.

Projekt ve své podstatě řeší výměnu
starých a nevyhovujících autobusových
čekáren, povětšinou z 60.-70. let minulého
století, za nové a moderní, lépe zapadající
do současného imobiliáře obcí. Zároveň
má být vyřešen problém černých výlepů
prostřednictvím nových vývěsních tabulí
umístěných na stěnách čekáren. Význam
projektu je dále ve zkulturnění místa pro
čekání na autobus, a také ve zlepšení okolí
čekáren.
Projekt je zaměřen jak na místní populaci trvale ţijící na území MAS, tak i na
tuzemské a zahraniční návštěvníky. Čekárny samozřejmě vyuţívají místní děti
při cestě do školy, jejich rodiče při cestě
do práce, senioři, tedy celé třígenerační
věkové spektrum. .
Inovativní prvky projektu:
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Opatření 1.2. Představení a poznání
dědictví regionu

velkostatku, architektonické památky
města Nepomuk, akademický malíř Augustin Němejc atd. Kaţdá akce by se měla
skládat z přednášky a následného semináře, workshopu či exkurze. Kaţdý díl bude
mít svého lektora, kterým obvykle bude na
slovo vzatý odborník na danou tematiku.
Svou účast na projektu přislíbili např.
prof. Kateřina Charvátová z Univerzity
Karlovy, která se specializuje mj. na cisterciácký řád, historik českého baroka
prof. Vít Vlnas z Národní galerie v Praze,
Mgr. Jakub Mírka z Oblastního archivu v
Plzni, který v současnosti zpracovává fond
Zelená Hora a další. Můţeme se tedy těšit
na skutečně fundované, profesionálně a
nepochybně i záţivně podané informace.

Ţadatel: Společnost přátel starého Nepomuka
Název projektu: Historie a kulturní dědictví Nepomucka
Celkové výdaje: 199.008,-Kč
Dotace: 199.008,-Kč
Ukončení realizace projektu: červenec
2012
Od letošního září mají všichni, které
zajímají dějiny a kulturní dědictví našeho
regionu, příleţitost navštěvovat pravidelný
cyklus přednášek, jeţ se budou konat jednou měsíčně, obvykle v pátek či sobotu, a
to po dobu celého školního roku.

O jednotlivých přednáškách najdete
informace vţdy v Nepomuckých novinách, příp. na internetových stránkách
www.starynepomuk.cz.

Tématy jednotlivých částí budou například sv. Jan Nepomucký – světec českého
baroka, dějiny zdejšího cisterciáckého
kláštera, hospodaření na zelenohorském

PhDr. Pavel Kroupa
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Třetí směr je zároveň i jedním ze zajímavých inovativních prvků v rámci projektu.
A tak si ho představíme trochu podrobněji:

Opatření 2.5.
Ţadatel: MS Stráţ Mladý Smolivec
Název projektu: Centrum Mysliveckého
sdruţení Stráţ

O tom, ţe myslivost nemá příliš dobrý
kredit v očích veřejnosti, se asi nemusíme
přesvědčovat a při podrobnějším zkoumání můţeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení aţ odmítání myslivosti u mladších generací. Tento
stav asi nikoho z nás netěší, ovšem na
druhou stranu jen málokdo má chuť a kapacitu se blíţe zamyslet nad jeho příčinami, případně udělat něco pro změnu. Myslivost má samozřejmě velkou nevýhodu v
tom, ţe jde o obor, který hodně lidí provokuje jiţ z důvodu zabíjení zvířat, případně
mají osobní negativní záţitky na setkání s
myslivci. Navíc působíme navenek jako
jakási zvláštní uzavřená skupina, proti níţ
je snadné se vymezit a získávat tak na
úkor myslivosti popularitu. Jsme přesvědčeni o tom, ţe pouze pokud se podaří, aby
se významná část současných dětí potkala
s myslivcem, který je přesvědčí o tom, ţe
myslivci nejsou ţádní škůdci a primitivové, tak můţeme k budoucnosti pohlíţet s
nadějí. Záměrem této aktivity je nastartovat aktivitu sdruţení směřující k prezentaci mysliveckých aktivit naučně-vzdělávací
formou a k tomu vyuţít zázemí klubovny
sdruţení, jakési „učebny v lese―, resp.
blízko přírodě. V první fázi zaměřenou na
děti z nejbliţšího okolí a předpokladem
pozdějšího rozvinutí aktivit jednak ve
smyslu jejich obsahového zaměření, jednak ve smyslu nabídky jednotlivým subjektům.

Celkové výdaje: 568.380,-Kč
Dotace: 399.999,-Kč
Ukončení realizace projektu: říjen 2011
Myslivecké sdruţení Stráţ provádí
svoji mysliveckou činnost na území obce
Mladý Smolivec vč. místních částí, tedy
na celkové výměře cca 2115 ha. Členská
základna se v posledních letech stabilizovala na počtu cca 40 členů. I kdyţ historie
spolku trvá dvě desítky let, do dnešní doby sdruţení nedisponuje vlastním zázemím pro pořádání setkání členů sdruţení,
či pořádání tradičních akcí.
V roce 2008 bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu na stavební parcele č. 125
v areálu v Nivicích a vytvoření zde klubovny sdruţení vyuţitelné k výše uvedenému účelu. V průběhu roku 2009 jiţ dokonce proběhly první svépomocné práce.
V rámci přípravy projektu jsme - vedeni
snahou uspět - formulovali 3 rozvojové
směry, které budou projektem naplňovány:
1. Vytvoření zázemí pro setkávání členů
sdruţení,
2. Vytvoření střelnice pro brokové a vzduchové zbraně,
3. Vytvoření naučně-vzdělávacího programu „lesní moudrosti―.

Jan Fiala, MS Stráž Ml. Smolivec
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VIII. Výzva na jaře 2012—začněte již nyní
Termín vyhlášení VIII. Výzvy, první
Výzvy roku 2011, ještě není stanoven,
neznáme ani přesnou alokaci. Předpokládá
se ale, ţe k vyhlášení dojde s největší
pravděpodobností v dubnu 2012 s příjmem projektů první týden v květnu. 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 1.2. Představení a poznání
dědictví regionu
Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce
Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
(popis opatření na str. 37)

Programový výbor na svém zasedání
12. října 2011 rozhodl, ţe v rámci VIII.
Výzvy budou vyhlášena následující opatření:

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

Další aktivity MAS v roce 2012?
ho grantového programu MAS
„Startér―, tentokrát zacíleného dohromady na neformální skupiny v různých provedeních. Budeme tak mít moţnost sledovat, jak se mezi sebou utkají skupiny mladých, ţen, muţů či seniorů. Vyhlášení
programu by mělo proběhnout začátkem
ledna 2012.

V době tvorby tohoto Infobulletinu,
tedy v říjnu 2011, neznáme samozřejmě
ani přesný seznam aktivit MAS na rok
2012. Usnesením Rady Plzeňského kraje
č. 4391/11 ze dne 5. září 2011 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje
896/11 ze dne 22. září 2011 bylo schváleno poskytnutí dotací pro místní akční skupiny s působností na území Plzeňského
kraje. MAS sv. Jana z Nepomuku obdrţela na podporu svých neinvestičních činností částku 150.000,-Kč. Jednou z aktivit,
na kterou bude tato částka vyuţita začátkem příštího roku, je čtvrtý ročník vlastní-

Kromě Startéra chystáme i další zajímavé aktivity, o kterých vás budeme pravidelně informovat např. v regionálním
tisku, či na našich stránkách
www.mas.nepomucko.cz.
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Evaluace a aktualizace Strategického plánu Leader
Rok 2011 představuje poločas realizace
Strategického plánu Leader (dále jen SPL)
naší MAS. I proto v tomto roce provádíme
jakousi „velkou revizi―, tedy evaluaci a
případně i aktualizaci tohoto základního
plánu. Celý proces byl odstartován jiţ
začátkem roku činností tří tematicky zaměřených pracovních skupin: Historické
dědictví, Kvalita ţivota a Podnikání. Činnost spočívala především v analýze dosud
vyhlášených výzev a podpořených projektů a taktéţ vhodnosti nastavení jednotlivých opatření, tedy oblastí, které MAS
podporuje. Tam, kde byly shledány nedostatky, byly předkládány návrhy na jejich
odstranění. Do činnosti těchto pracovních
skupin bylo zapojeno 31 osob. Potěšitelné
je, ţe kromě 20 členů MAS se pro spolupráci podařilo získat i 11 místních odborníků a praktiků v daných oblastech.

Změnami si naopak pravděpodobně
projdou opatření na podporu rozvoje cestovního ruchu, kdy jiţ nebude podporována výstavba ubytovacích kapacit, ale jen
vytváření zázemí pro poskytování doprovodných sluţeb cestovního ruchu. Samostatného opatření se zřejmě dočkají naučné, pěší a jiné trasy a stezky, nejspíše finančně na úkor opatření na podporu rozvoje informačních a návštěvnických center, kde dosud nebyl zaznamenán větší
zájem ţadatelů. Uvolnění podmínek se
dočká opatření na podporu zvýšení kvality
ţivota pro sociálně znevýhodněné občany.
Velký otazník, ve smyslu dalšího vyhlašování, visí nad opatřením na podporu regionálních potravinářských produktů.
Tyto všechny návrhy, ale také posouzení vlastní činnosti MAS, nyní procházejí
projednáváním Programového výboru.
Zásadní změny pak před jejich vlastní
implementací bude muset schválit přímo
Valná hromada MAS. To vše musíme
zvládnout do konce roku tak, abychom
všechny změny mohli zapracovat do SPL
před vyhlášením VIII. výzvy na předkládání ţádostí o podporu projektů. Dílčí
výstupy budeme postupně zveřejňovat na
webových stránkách MAS.

Výsledkem činnosti tematicky zaměřených pracovních skupin můţe být konstatování, ţe většina opatření SPL je
v základu dobře nastavena, přetrvávají
výchozí předpoklady, na kterých jsou postaveny a vyhovují potřebám potenciálních ţadatelů. Jedná se především o podporu obnovy dědictví regionu, úpravy
veřejných prostranství, zlepšování podmínek pro vzdělávání a vytváření vhodného
zázemí pro spolkovou činnost. Obdobně je
tomu u podnikatelských opatření podporujících rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání.
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Poznámka k finanční situaci MAS
finanční prostředky v této výši mezi projekty rozdělit. Teď nezbývá, neţ se přizpůsobit na částku přibliţně o 2 mil. Kč
niţší. To v reálu znamená přibliţně 4 mil.
Kč ročně na podporu projektů.

Ţadatelé, členové orgánů i zaměstnanci, ti všichni jiţ jistě zaznamenali, ţe od
roku 2011 došlo ke změně finanční situace
MAS. Rozhodli jsme se tedy celou situaci
trochu osvětlit. Od letošního roku skutečně došlo ke sníţení alokace na realizaci
Strategického plánu Leader naší MAS.
Tedy to sníţení se netýká pouze naší
MAS, ale všech MAS v České republice,
které svoji SPL realizují. Jedná se vlastně
o navrácení se do „normálního stavu―,
protoţe naopak v letech 2008 – 2010 jsme
měli moţnost navíc vyuţívat finanční prostředky, které původně byly alokovány na
období roku 2007 a první pololetí 2008. A
to z toho důvodu, ţe celý Program rozvoje
venkova a tedy i jeho IV. osa Leader byl
spuštěn s více neţ ročním zpoţdění. Snadno jsme si zvykli na roční alokaci pro naši
MAS na podporu projektů na úrovni 6
mil. Kč. S potěšením bylo moţné konstatovat, ţe zájem ţadatelů o podporu projektu byl tak velký, ţe nebylo problémem

Spořit se však muselo ještě více i na samotném provozu MAS. Jako první to pocítili zaměstnanci sníţením mezd a pracovních úvazků. Velký dík patří členům
Programového výboru, kteří se zřekli odměn za svoji činnost. Stejně tak i členům
Výběrové komise, kteří si odsouhlasili
jejich významné sníţení. Věříme přesto,
ţe tato situace nebude mít negativní dopad
na fungování MAS, ani významně nesníţí
zájem ţadatelů. Naopak s klidným svědomím můţeme konstatovat, ţe dochází
k rozvoji a realizaci stále většího počtu
aktivit, o kterých se můţete dočíst na jiných místech Infobulletinu. „Více muziky,
za méně peněz―, je motto, které jsme si
vzali za své.
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Podpořené projekty Spolupráce
Ve dnech 16. aţ 18. srpna 2011 proběhla na Ministerstvu zemědělství v Praze
veřejná prezentace Projektů spolupráce
zaregistrovaných ve 13. kole Programu
rozvoje venkova. V uvedené dny zasedala
hodnotitelská komise ve sloţení zaměstnanců Řídícího orgánu ministerstva zemědělství, SZIF a zástupců Národní sítě místních akčních skupin. Celkem bylo registrováno 50 projektů.

MAS sv. Jana z Nepomuku byly podpořeny oba projekty spolupráce, do kterých
se spolu s ostatními MAS zapojila, a sice:
Venkovská trţnice III. a Oţivme společně
památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných. V prvním případě bude naše
MAS fungovat jako Koordinační MAS, ve
druhém pak jako MAS Partnerská.

Venkovská trţnice III.
Jiţ v loňském roce jsme se zapojili, společně s dalšími 6 MAS z celé ČR do přípravy projektu „Venkovská trţnice―. Projektu, jehoţ záměrem je vytvoření informačního systému pro snazší předávání
informací v rámci venkovských území.
Obyvatelé na Venkovské trţnici mohou
vyuţívat bezplatný inzertní systém, organizátoři akcí zde prezentovat své aktivity.
Základní kontaktní údaje podnikatelských
i neziskových subjektů jsou uvedeny
v elektronickém katalogu. Ten budeme
mít i svoji tištěnou podobu a bude distribuován do většiny domácností území
MAS. Loňský neúspěch při ţádosti o podporu nakonec spíš posílil partnerské vazby
zapojených MAS a přípravy na opětovné
podání ţádosti o dotaci přinesly některá
vylepšení, např. o elektronický obchod pro
místní producenty, napojení systému na
GPS vyhledávače, vylepšení statistiky
systému a další. Více o Venkovské trţnici
najdete na www.venkovskatrznice.eu.

Celkové výdaje: 3.816.305,-Kč
Dotace: 3.434.674,-Kč
Partnerské MAS v rámci projektu:
MAS Krajina srdce
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Podchlumí o.s.
Region Pošembeří o.p.s.
MAS Luţnice, o.s.
MAS Vltava, o.s.
Realizace projektu: 1.1.2012—31.1.2013
Umístění informačních vitrín na území
MAS:
Spálené Poříčí
Nepomuk
Ţinkovy
Mladý Smolivec
Vrčeň
Nekvasovy
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Oţivme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných
Celkové výdaje: 1.572.540,-Kč
Dotace: 1.239.876,-Kč

Předvybrané pověsti v rámci území naší
MAS jsou např.: O svatém Janu Nepomuckém, Bitva na Vraţdě, Boţí muka při
milečské cestě, O ovčáku Hněvsovi, O
studánce na Tisovci, Bezejmenný sloup u
Třebčic, O slepém mládenci z Vísky či O
hadech se zlatými korunkami. Poslední z
pověstí se dočká dramatizace ochotnickým loutkovým divadélkem Hanky Číţkové z Kláštera. Pověst totiţ souvisí i s
další částí projektu—s restaurováním
dodnes nedochované barokní skulptury z
18. stol. z dílny L. Widemanna, která byla
součástí souboru sochařské výzdoby z
ohradní zdi kostela v Ţinkovech.

Realizace projektu: 1.1.2012-30.6.2013
Tento projekt bude realizován s partnery nejbliţšími – MAS Aktivios a MAS
Pošumaví. Přičemţ první zmiňovaná MAS
se stala MAS Koordinační. Tematicky je
projekt směřován prostřednictvím dosud
nepublikovaných pověstí k našim kořenům. Historie je v projektu oţivována v
kniţní i dramatické podobě, či rekonstrukcí vybraných objektů dědictví regionu.
Zanedbatelné nejsou ani „vedlejší― efekty
projektu v podobě podpory souznění obyvatel s místem, ve kterém ţijí, podpory
dětí a mládeţe k četbě, oţivování ochotnického divadelnictví, rozvoje místního
cestovního ruchu atd. Protoţe ten nejcennější kout země—který nazýváme domovem—nevnímáme z oken letadel či sedadel automobilů, nevzpomínáme na něj
prostřednictvím fotografií, ten nejcennější
kout si nosíme ve svém srdci. Ať uţ je
symbolem domova pro Nepomucko zámek Zelená Hora, pro Přeštice chrám Nanebevzetí P. Marie či pro Pošumaví klatovská Černá věţ, vţdy je to místo, ke
kterému se nejraději vydáváme pěšky,
protoţe náš domov je od něj doslova coby
kamenem dohodil. Někam patřit, mít své
kořeny, to nejsou pro nikoho jen holé fráze.

Nedochovaná socha putti byla pro místní i přespolní vţdy významným symbolem
místa. Andělíček shlíţel svým pohledem z
kostelní zdi
přímo doprostřed
ţinkovského
náměstí, lidé
se u něho
zastavovali i
modlili,
kdyţ se vydávali
na
cestu nebo
se
vraceli
domů, byl to
jejich andělíček
pro
štěstí.
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Partnerské projekty a prezentace MAS
Tak trochu jiný dětský den...
V sobotu 4. 6. 2011 proběhl na farmě
Moulisových v Milínově za slunečného
počasí "tak trochu jiný" dětský den. Pod
záštitou JK Farmy Moulisových, DAC
Hobitu a MAS sv. Jana z Nepomuku mohli děti i dospělí proţít opravdu den plný
nevšedních záţitků.
Po úvodních slovech organizátorů přišla na řadu Slepičí pohádka, která zábavnou formou představila přítomným ţivot v
kurníku i mimo něj. V prostoru farmy se
mezitím rozprostřelo celkem 7 stavenišť,
zaměřených na stloukání másla, vonné
polštářky, práci s cepem a mletí mouky,
plackování, bylinkářku, výrobu koní ze
slámy či rozpoznávání obilovin. Krom
toho probíhaly projíţďky na koních, příchozí mohli ochutnat dobroty šéfkuchaře
Martina Havlíka, či zhlédnout prezentaci
aktivit organizace DAC Hobit.
Ve 14:00 hod. následovalo vystoupení
dětského folklórního sboru Jiskřička z
Rokycan, které jako by svým názvem zaţehlo soutěţní jiskru zápolení ve farmářském sedmiboji - dojení, hledání jehly v
kupce sena, hrabání sena do kupek, roztáčení káči, zatloukání hřebíků, cvrnkání
kuliček či přebírání hrachu ala Popelka,
tedy disciplín, které dnešní děti, a především děti z města, jiţ téměř neznají. S
chutí si však zasoutěţili nejen ony, ale i
jejich rodiče. Milínov tak opět naplnil své
rčení, ţe je místem, kde jest „mílo býti―.
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Zámek Ţinkovy—Škoda by se divil! a Návraty klenotů
Za pomoci MAS sv. Jana z Nepomuku,
coby jednoho z partnerů, měli turisté jedinečnou moţnost nahlédnout do interiérů
běţně nepřístupného zámku Ţinkovy,
označovaného za perlu jiţního Plzeňska.
A zájem byl vskutku enormní, za pouhé
dva víkendy se do zámku vměstnalo více
neţ 7 tisíc lidí. Akce pořádala OBRAPA
s.r.o. s OS Pod Zelenou Horou.

Na návštěvníky čekala celá řada dalších unikátních překvapení, např. velkoformátové fotografie z 11. září od A. J.
Haunera s vysokou autentickou a emocionální výpovědí, které nebyly dosud nikde
na světě publikovány. K vidění byly i artefakty ze spáleniště Ground Zero, tedy z
místa, kde do 11. 9. 2001 stály věţe Světového obchodního centra v NY včetně
originálních pozůstatků z letadla American Airlines, které narazilo jako první do
věţe Dvojčat. Památka obětí 11. září byla
uctěna také vzpomínkovou mší v ţinkovském kostele, kterou v neděli od 15:00
hod. celebroval fra Vojtěch O. Soudský
OP z kláštera dominikánů Plzeň.

Škoda by se divil! 25.-26.6.2011
S tímto podtitulem se v červnu uskutečnily mimořádné prohlídky s výkladem,
doplněné řadou překvapení, které si nenechalo ujít na 4.500 návštěvníků. Zpřístupnění zámku v tomto rozsahu se uskutečnilo poprvé od roku 1993. Nahlédnout šlo
do bývalého divadelního sálu, zámecké
kaple, společenských salonků či kdysi
luxusních Škodových apartmánů včetně
koupelny paní baronky s dobovou klimatizací. Prohlídky byly navíc doplněny byly
o tematická divadelní vystoupení o místních pověstech a baronu Škodovi. Na nádvoří se rozprostřel dobový trh a řemesla.

Teroristické útoky 11. září 2001, jejichţ katastrofální obraz obletěl celý svět,
měly rozsáhlé důsledky a to v téměř kaţdé
oblasti lidského ţivota, určily směřování
dějin na další roky. Měly za následek
2993 lidských obětí. Většina z nich byli
civilisté, pocházející celkem z 90 zemí.
Zcela po právu je tak datum 11. 9. označováno za den, kdy se změnil svět.

Návraty klenotů 10.-11.9.2011
Druhá akce se v Ţinkovech uskutečnila
v rámci EHD (Dnů Evropského dědictví).
K vidění byly pouze na jeden víkend lovecké trofeje bývalých majitelů zámku,
vzácné dokumenty a listiny, poprvé bylo
vystaveno torzo madony, která do roku
1949 stála na hrázi ţinkovského rybníku a
byla teprve nedávno vyzdviţena z jeho
dna.
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Sestry v akci v kuchařce Václava Malovického
V minulém čísle našeho Infobulletinu
jsme v rubrice Startér pro ţeny představovali samozřejmě i vítězný tým tohoto programu, Sestry v akci z Radochov a Partoltic. Dámy při velmi podařené akci
„Plackování― představily a nabídly k
ochutnání tradiční i méně známé placky
na všechny moţné způsoby a navíc vydaly
svou vlastní, amatérskou kuchařku, která
je v současné době beznadějně rozebrána
a zájemci ji mohou získat pouze v elektronické podobě na e-mailu: hostalkovam@volny.cz.
Není tedy divu, ţe recepty z ní zaujali
i populárního autora, publicistu a gastronoma Václava Malovického, který právě
pracoval na své jubilejní desáté kuchařce,
která 21. října 2011 spatřila světlo světa.
Nese název „Co chutnalo a chutná v Pošumaví― a nabízí kulinářské putování Chodskem, Klatovskem, Nepomuckem,
Prácheňskem, Blaty, Pootavím, Doudlebskem, Bavory a také Šumavou.
Prostřednictvím Sester v akci v ní naleznete hned pět chutných receptů. Celkem je jich zde 364. Ale tím obsah knihy
nekončí, dozvíte se např. proč je sv.
Vavřinec patronem kuchařů, o otavských
perlorodkách a o tom, zda se vůbec někdy
jedly, proč nenastane konec světa, či o
navrácení kadovského viklanu na své původní místo. Tato regionální kuchařka by
tak neměla chybět v ţádné kuchyni, a věřte, ţe prach tam na ni sedat rozhodně nebude.
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Od STARTÉRa k Nadaci O2
meslnou zručnost a dovednost při historických hrách, ale také spolupráci a týmového
ducha. A především seznámení se
s materiály a jejich řemeslným zpracováním, pak mohli uplatnit v dalších aktivitách
projektu.

Projekt „Divadélkem k integraci dětí―
týmu Venkovánci je dosud jedním
z nejzajímavějších projektů podpořených
v grantovém programu MAS Startér. A to
nejen díky své myšlence uspořádat příměstský tábor společně pro děti zdravotně
postiţené, děti ze sociálně slabých rodin a
děti s tzv. normálním reţimem. Záměrem
projektu bylo nejen proţitkem společných
aktivit bránit vytváření mentálních bariér
dětí z jednotlivých skupin, ale také nabídnout alternativní přístup k trávení volného
času.

Před vlastním táborem ještě proběhla
přípravná víkendovka s řezbářkou a loutkářkou Hankou Číţkovou, která děti uvedla do tajů výroby loutek z látky, papíru a ze
dřeva. Nabyté zkušenosti pak děti vyzkoušely na táboře, kde celý týden postupně
připravovaly své divadelní vystoupení,
výrobou loutek a kulis počínaje a nacvičováním vlastních rolí konče. Divadelním
představením „O krásné Leontýnce a rytíři
Brtníkovi― pak celý týden a vlastně i projekt vyvrcholil.

Bezproblémová realizace projektu, zájem ze strany Lenky Vyskočilové, vedoucí
týmu Venkovánci, rozvíjet tuto aktivitu na
Spálenopoříčsku a příleţitost v podobě
Regionálních grantů Nadace O2 vedl ke
spolupráci s MAS. Ta dostala konkrétní
podobu v projektu „Integrací naruby do
pohádky―, který se probojoval mezi 3 podpořené projekty Plzeňského a Jihočeského
kraje roku 2010.
A tak se skupinka přibliţně 15 dětí mohla postupně účastnit nejprve orientační hry
Zapomenutými místy do historie Spálenopoříčska, která účastníkům dobrodruţně
zábavnou formou zprostředkovala události
historie Spáleného Poříčí. V červenci vyrazily za poznáním historie do Království
Danar, tedy spíše do historickořemeslného centra zmíněné organizace
v areálu hradní zříceniny Šelmberk u
Mladé Voţice. V klání týmů zde účastníci
museli osvědčit nejen znalost historie, ře-
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Srdce obce Tojice bude znovu bít
Projekt, jehoţ předkladatelem bylo OS
Pod Zelenou Horou a MAS pak jedním z
partnerů, byl podpořen v září letošního
roku u Nadace VIA v grantovém programu
Fond místních iniciativ, jehoţ cílem je
podpora nových či rodících se myšlenek a
nápadů v oblasti komunitního rozvoje obcí, měst a regionů a podpora realizace malých projektů. Program je určen pro lidi,
kteří chtějí změnit něco ve svém okolí a
nebojí se do práce zapojit sebe a své sousedy. Ač bylo přihlášeno rekordních 142
ţádostí a celková suma poţadovaných
prostředků dosáhla hranice 8.249.035,- Kč,
mohlo být podpořeno jen 13 nejlepších
projektů. Mezi nimi - jediný v Plzeňském
kraji a tentokrát se šťastným číslem 13 - i
projekt „Srdce obce Tojice bude znovu
být―, na jehoţ realizaci byla přiznána max.
moţná dotace 70.000,- Kč.
Kaplička svatého Vavřince představuje
v Tojicích jedinou výraznější památku. V
letošním roce byla za podpory Plzeňského
kraje opravena a dostala novou, malebnou
bílo-modrou fasádu. Srdce obce, tojický
zvon, kvůli kterému byla kaple zřízena, je
však nadále tichý, není zvoněno ranní,
polední ani večerní klekání, úcta mrtvým
je prováděna prostřednictvím „CD nosiče
a rozhlasu― z obecního úřadu, čas mohou
všichni obyvatelé vnímat jen a pouze na
svých hodinách a hodinkách. A přesto
malá obec na jihu Plzeňska dýchá a ţije, o
čemţ svědčí nespočet aktivit v průběhu
celého roku. Smyslem projektu je dát obyvatelům obce nový impuls k tomu, ţe kdyţ

spojí své síly napříč generacemi, dokáţou
rozeznít nejen svá srdce, ale i jedno srdce
kovové.
Opětovné rozeznění zvonu má tak představovat impuls pro místní obyvatele, kteří
byli, jsou a budou do přípravy a realizace
projektu zapojeni. V rámci něho bude zřízeno nejen automatické zvonění v kapličce, ale zároveň vydána propagační publikace zaměřená na historii i současnost obce
tak, aby se o projektu dozvěděli i lidé z
širšího okolí. „Zachytíme vzpomínky poslední generace babiček z románu Boţeny
Němcové, která ještě můţe vyprávět o
šlechticích a princeznách prohánějících se
krajem v kočárech či na koních, o vesnickém ţivotě bez elektrické energie, tedy bez
chladniček, praček, rádií a televizí, o automobilech ani nemluvě,― slibují členové
sdruţení.
Slavnostní rozeznění zvonu je předběţně naplánováno na začátek roku 2012.
Podrobnější informace naleznete od prosince na stránkách www.tojice.cz.
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Prezentace MAS na veletrhu Země ţivitelka
Ve dnech 25. 8. - 30. 8. 2011 se uskutečnil v Českých Budějovicích 38. ročník
Země ţivitelky, největšího a nejnavštěvovanějšího agroturistického veletrhu u nás,
kterého kaţdoročně navštíví více neţ 100
tis. lidí. Veletrh slavnostně zahájil prezident republiky Václav Klaus. Témata byla:
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a ţivočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, sluţby
pro zemědělství, ostatní. Otevřen byl zbrusu nový pavilon T, zaměřený na Regionální potraviny.

regionu, ať uţ ve formě našeho turistického bulletinu Prameny, dalších materiálů a
prospektů z infocenter regionu, či pozvánkami na zajímavé akce v letošním roce.
Nechyběl ani prodej regionálních suvenýrů. Na stánku byli k dispozici Michal Arnošt a Pavel Motejzík, za město Spálené
Poříčí Adéla Mašková a z infocentra Ţinkovy Jana Ňáková.

MAS sv. Jana z Nepomuku se prezentovala spolu s Ministerstvem zemědělství a
ostatními MAS v pavilonu R1. Nabízela
nejen základní informace a přehled své
činnosti, ale především vyuţila moţnosti
propagovat cestovní ruch a zajímavosti
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Prezentace MAS na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2011
7. ročník této známé a oblíbené akce se
letos uskutečnil v termínu 20. - 22. 10.
2011 v nových prostorách, a sice v hale TJ
Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Návštěvníci měli moţnost zhlédnout, ţe cestovní
ruch v Plzeňském kraji, České republice i
ve spřátelených regionech má opravdu co
nabídnout. Široký kulturní program nabídl
slovenské dopoledne, bavorské odpoledne,
indické tance a písně, odborné semináře,
ukázky řemesel, regionálních potravin
apod.

Stavba roku. Pozadu nezůstává ani Spálené
Poříčí se svými projekty na Galerii českého kresleného humoru Špejchar či Expozici české vlastenecké společnosti v domě
čp. 100.
Dále nechyběly informace o letošních
akcích na zámku Ţinkovy, pozvánky na
Festiválek loutkových divadel, adventní trh
v Nepomuku či kulturní akce Spáleného
Poříčí. Účastníci se dozvěděli něco více o
vítězích grantového programu MAS - Maličkosti (mas.nepomucko.cz/cs/malickosti),
který proběhl začátkem letošního roku za
velkého zájmu médií i veřejnosti a kladl si
za cíl nalézt a ocenit nevšední zajímavosti,
které má kolem sebe kaţdý z nás, i kdyţ je
nemusí na první pohled spatřit, či o netradičním turistickém bulletinu Prameny
(mas.nepomucko.cz/bulletin), který vzniká
v rámci propojených partnerství mezi podnikateli, obcemi či neziskovými organizacemi.

Z našeho regionu měly tradičně své stánky na ITEPu město Spálené Poříčí a společný stánek pak města Nepomuk a Ţinkovy. Naše MAS prezentovala svou činnost a
region vůbec prostřednictvím vlastních
materiálů nejen na těchto stáncích, ale také
na doprovodném semináři „Nepomucko—
vůně všech barev, Rozvoj cestovního ruchu a efektivní propagace regionu s vyuţitím dotačních prostředků EU―.
Posluchači tak měli moţnost dozvědět
se více projektech MAS a zajímavostech
regionu, např. o „městě muzeí―, za které
lze od letošního roku povaţovat město
Nepomuk, kde fungují jiţ čtyři stálé výstavní expozice včetně projektu týkajícího
se rekonstrukce rodného domu Aug. Němejce a jeho přeměny na galerii i společenské a kulturní centrum, který byl Regionální radou soudrţnosti Jihozápad hodnocen jako jeden z nejzdařilejších a nejzajímavějších mezi ostatními projekty dotovanými Evropskou unií v roce 2010. Projekt
byl navíc oceněn v letošním roce cenou
hejtmana Plzeňského kraje v rámci soutěţe

Jiří Kozák ze společnosti DAOS Consulting doplnil tyto informace o další realizované projekty na Nepomucku, např. „Sv.
Jan
Nepomucký - rozvoj cestovního
ruchu na Nepomucku― a
„Nepomucko Vůně
všech
barev―.
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Cyklisticky za záţitky a Doteky řemesel - 2. ročník
V sobotu 17.9. 2011 se jiţní Brdy opět
hemţily cyklisty. Na svědomí to měli pořadatelé druhého ročníku cyklistického
orientačního závodu „Cyklisticky za záţitky― – TJ Sokol Spálené Poříčí, MAS sv.
Jana z Nepomuku a Město Spálené Poříčí
a pochopitelně účastníci závodu, který si
díky svému charakteru našel příznivce
mezi sportovně zaloţenými bikery, stejně
jako u rekreačních cyklistů. Zárukou úspěchu totiţ není jen divoké šlapání do pedálů, ale je potřeba jej vhodně kombinovat
s dobrou taktikou průjezdu jednotlivými
kontrolami, orientací v terénu a také týmovou spoluprácí. To vše totiţ hraje významnou roli. V letošním ročníku nejlépe z 30
soutěţících týmů nejlépe nakomponovali
faktory úspěchu členové týmu DR.avci,
kteří se součtem 300 nasbíraných bodů
vyhráli. Nicméně jen o lepší čas před druhými Šemíky a třetími Tuláky, kteří nasbírali bodů 284.
V neděli 18. 9. 2011 pak rozbalili své
stánky v zámeckém parku ve Spáleném
Poříčí kovář, tesař, kamnář, přadlena, řezbářka, hrnčířka, tkadlec či mlynář, neboť
zde probíhal v rámci tzv. TOP Týdne Městských slavností u příleţitosti Dnů
historického dědictví druhý ročník Doteků
řemesel, akce, při které má kaţdý návštěvník moţnost vyzkoušet si řemesla a umění
na vlastní kůţi. Pořadatelem byla MAS sv.
Jana z Nepomuku spolu s městem Spálené
Poříčí. Akce se uskutečnila za finanční
podpory Plzeňského kraje.
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Snímky ze Dnů evropského dědictví ve Spáleném Poříčí

Běh Nepomukem 2011
Akce byla realizována
17. září coby inovativní
prvek projektu společnosti Unibrick s.r.o.
„Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: příleţitost k větší nabídce regionu―, podpořeného v
rámci opatření 4.11. v V.
Výzvě MAS.

Více se dočtete na:
http://mas.nepomucko.cz/
cs/index/beh-nepomukem
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Soutěţ Ministerstva pro místní rozvoj "Vyfoť projekt"
Evropská unie prostřednictvím svých
fondů pomůţe mezi lety 2007-2013 zrealizovat v České republice projekty za více
neţ 700 miliard korun. Tak obrovskou
částku si ani neumíte představit? Je to přibliţně stejná suma, jakou mají všichni
občané České republiky uloţenou v bankách na běţných účtech. A zajímá vás, co
se z těchto peněz jiţ podařilo zrealizovat?

Popisek fotografie:
„Pořídit dětem moderní, vyhovující nábytek, byl původní záměr projektu. Pravidla Programu rozvoje venkova však striktně vyţadují, aby součástí projektu byly i
stavební práce. To se nakonec hodilo, protoţe o výměně „vyslouţilých― oken jiţ v
MŠ Vrčeň nějakou dobu uvaţovali. Při
přípravě projektu si dobře uvědomovali, ţe
u leaderovských projektů se vţdy pozitivně
hodnotí vlastní zapojení ţadatele do realizace projektu a testování nových aktivit.
Veřejná draţba výrobků dětí z řemeslných
dílen a ochotnické vystoupení, jejichţ výtěţek byl pouţit na spolufinancování projektu, jsou zajímavé příklady takových
aktivit.―

Právě proto uspořádalo Ministerstvo
letní fotografickou soutěţ určenou opravdu
pro kaţdého. Stačilo vyfotografovat projekt podpořený z fondů EU, zapsat si jeho
název a přihlásit fotografii do soutěţe.
Mezi více neţ 6000 přihlášenými projekty
byl oceněn v dílčím kole i náš snímek
"Sněhurka a sedm trpaslíků" z projektu
Divadelním představením k rozvoji Mateřské školy Vrčeň, který byl podpořen ve II.
Výzvě MAS.
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Pohledy za hranice MAS
Deník z Litvy (14. 8. - 21. 8. 2011)
rých se nejen dozvídáme něco více o jednotlivých zemích, ale také ochutnáváme z
národní kultury a tradic. V úterý vyráţíme
na náš první výlet. Nejprve do přírodního
muzea The farmstead Orvydai, plného řezeb, soch, kamenných útvarů a zákoutí
věnovaných víře. Po cestě do kláštera Kretinga se zastavujeme na rozhledně a pak jiţ
nasloucháme vyprávění o historii kláštera i
o ţivotě současných mnichů. Oběd na pláţi
Baltského moře v letovisku Palanga patří k
příjemným zpestřením dnešního dne, stejně
jako procházka zdejším rozlehlým botanickým parkem. Dnešní večer máme v reţii
my. Za národní tanec volíme polku, kterou
jsme poctivě po večerech cvičili a k našemu údivu ji skoro všichni znají. „Taneční
parket― se tak rychle plní dalšími nadšenými tanečníky. K poslechu a tanci nám hrají
dva čeští „kanci― :-D (Aleš a Jirka). Za
doprovodu tahací harmoniky pak ještě přidáváme několik písní. Na občerstvení podáváme bramboráky, lázeňské oplatky,
Hořické trubičky a Hašlerky a na svlaţení
hrdla nabízíme Kofolu.

All boats sail forward to God, in which
one of them are you in?
Zápisky účastnic mezinárodního setkání
mládeţe v litevském Plunge spoluorganizovaném naší MAS v rámci programu
Youth in Action.
Ne kaţdý den přichází příleţitost, kterou
jsme červnu dostaly my. Příleţitost podívat se do Litvy, seznámit se s mladými ze
třech dalších evropských zemí, dozvědět
se něco o jejich zvycích, tradicích, víře, ale
i běţném ţivotě, aktivně s nimi strávit
jeden týden plný her, výletů a workshopů a
při tom všem si pořádně potrénovat angličtinu. Hned jak jsme se o téhle nabídce dozvěděly, skočily jsme po ní a nikdy toho
nebudeme litovat. Náš osmičlenný tým je
tvořen Poříčáky Aničkou a Matějem, Smoliváky Anetou a Kájou, Voţičáky Alešem,
Jindrou a Jirkou a vedoucím Michalem z
MASky.
Na letišti v lotyšské Rize se poprvé setkáváme s polskou a tureckou skupinou a
také s pořadatelkou projektu Simonou.
Rigu opouštíme připraveným autobusem,
který nás za zhruba 3 hodiny doveze aţ do
naší cílové destinace Platelai nedaleko
litevského Plunge. Hned v pondělí ráno se
scházíme na fotografickém workshopu,
který nás vlastně bude provázet celým
týdnem. Profesionální fotografka Sima nás
zasvěcuje do tajů fotografování a také nám
dává „bojový― úkol, udělat 10 perfektních
fotek – portrét, krajinu či reportáţ, ze kterých budeme vybírat jednu nejlepší pro
naši závěrečnou výstavu. Čas po večeři je
pak věnován národním večerům, při kte-

Ve středu po obědě vyráţíme do Pakutuvenai, kde při místním kostele funguje
jakési krizové centrum pro lidi, kteří hledají novou cestu svým ţivotem. Celé odpoledne dobrovolnicky pomáháme s úklidem
a přípravou místa na víkendový festival,
jehoţ součástí bude i naše výstava fotografií. Ve čtvrtek následuje návštěva litevského poutního místa The Hill of Crosses
(Hora kříţů). Na malém prostoru ne větším
neţ 3 fotbalová hřiště se tu nachází tisíce
kříţů a kříţků všech velikostí. Místo, které
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v době nedávno minulé slouţilo především
jako tichý protest proti sovětské
„okupaci―, dnes jiţ opět slouţí především
poutníkům a jejich rozjímaní nad Bohem.
Našli jsme zde dokonce i české kříţe. Po
pátečním obědě naskakujeme do autobusu
a jedeme do Pakutuvenai instalovat naši
výstavu fotografií. Pak ještě zkoušíme
kaligrafickou kresbu a účastníme se úţasného kostelního koncertu. Naše sympatie
si získává farář, organizátor a zvukař v
jedné osobě. Po koncertě se přesouváme
zpět k naší výstavě, děláme pár společných
fotek a kocháme se pohledem na naše
„umělecká― díla.

Nezkrácenou verzi čtěte na: http://
mas.nepomucko.cz/cs/index/denik-z-litvy

Česko-finská spolupráce na téma „les“
V roce 2010 realizovalo Město Spálené
Poříčí ve spolupráci s naší MAS českofinský lesnický seminář „Les – zdroj nejen
dřeva na venkově―. Realizace semináře
nejen potvrdila zájem o toto téma, a to
v nejširším moţném smyslu vnímání, ale
také posílila partnerský vztah s finskou
MAS RaJuPuSu i zájem organizací
z území na rozvoji spolupráce s finskými
protějšky. Získané zkušenosti pak daly
základ novému partnerství MAS
s mysliveckými sdruţeními ze Sp. Poříčí,
Hořehled a Ml. Smolivce na projektu
„Česko-finskými zkušenostmi k rozvoji
činnosti mysliveckých sdruţení jiţního
Plzeňska―, který byl podpořen Plzeňským
krajem v rámci Podpory spolkové činnosti
spojené s prezentací Plzeňského kraje.

sdruţení, ale třeba i
Lesů ČR a společností Klaus Timber a
Kaiser, kteří se vloni aktivně podíleli na
organizaci semináře, vyrazit v závěru října
na zkušenou do Finska. Program bude, jak
jinak, tematicky zaměřený na les, tentokráte s jistým akcentem na činnost mysliveckých sdruţení. Účastnit se budeme semináře „Les, lov a aktivity v lese pro rozvoj
venkovských oblastí―. Součástí semináře
pak bude i exkurze zaměřená na prezentaci
leaderovských projektů mysliveckých
sdruţení, finskou loveckou tradici, vyuţití
prostoru lesa pro rozvoj aktivit cestovního
ruchu, či vyuţití odpadů lesního hospodaření jako zdroje energie. Pomyslnou třešničkou na dortu nabízí moţnost účasti na
lovu a pochopitelně finská sauna.
Nově nabyté zkušenosti a získané záţitky budeme po návrtu prezentovat na
www.mas.nepomucko.cz.

A tak bude moci dvanácti členná skupina zástupců uvedených mysliveckých
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S Pavlem Motejzíkem do historie
O Juristovi
V letech 1464 - 1476 vládl na Zelené
Hoře u Nepomuku věhlasný pán Zdeněk
ze Šternberka, který patřil mezi nejvlivnější české šlechtice, proto se stal i vůdcem
katolických pánů proti králi Jiřímu z Poděbrad v odbojné Jednotě zelenohorské.
Kdyţ zásluhou tohoto spolku schylovalo
se následně k domácí válce, dobře se opevnil na zdejším hradu a spolu se svými
ţoldnéři z něho vyjíţděl, jímal nevinné a
často i chudé lidi a je krutě mučil, vymáhaje na nich výkupné. Není divu, ţe kdyţ
tato loupeţivá cháska dopadla jakéhosi
Juristu (slovo označující spíše neţ jméno
právní zaměstnání dotyčného), o kterém se
domnívali, ţe sem byl poslán samotným
králem spolu s krejčím a zbrojnošem, aby
vypálili zelenohorský zámek i městečko
Nepomuk, dal onoho uboţáka urputně
mučit a vyslýchat na nádvoří zelenohorském. A neboť ten se stále nedoznával,
byla jeho muka zvyšována tak, aţ posléze
vypustil svoji duši zcela. Vzhledem k tomu, ţe králi na onom muţi zřejmě obzvláště záleţelo, dal následně pokyn k
obléhání veškerých šternberských hradů a
sídel, které postupně i dobil s výjimkou
Zelené Hory.

zelenohorským, kde byl vězněn, obejde
celé nádvoří, postojí u brány a bývalého
purkrabství, kde bydlel v oné době zelenohorský purkrabí Čejka z Olbramovic, který
se velmi radoval z jeho muk, a zastaví se i
u věţe vedle brány, v níţ byl také mučen, a
někdy je prý dokonce slyšet i jeho nářek,
jeho steny, připomínající bolestné výkřiky
mučeného, jenţ zkrušován byl středověkými nástroji katovými, a jemuţ nebylo uvěřeno, ať dokládal se bohem, ať přísahal na
svou čest, na své blízké i na svého pána,
neboť ulpělo na něm podezření, které muselo být smyto a umlčeno jen krví. A dříve
neţ uplyne hodina duchů - tedy čas od 12
do 1 hodiny s půlnoci - obejde celé toto
prostranství a rázem jedné rozplyne se jeho
postava v tajemné mlhoviny.

Po čase se však ukázalo, ţe Jurista byl
zcela nevinným, a ţe tudíţ postoupil muka
bez viny a tedy i jeho ţivot byl zmařen
neprávem. Jaký tedy div, ţe jeho nevinná
duše nemá v hrobě pokoje a ţe za tichých
měsíčních nocí obchází prý dolejší nádvoří
zelenohorské. O půlnoci vychází jeho bílá,
měsíčná postava ze sklepení za kostelem

Zelená Hora v 17. století
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Jednotlivá Opatření (Fiche) SPL, která
budou vyhlašována ve Výzvách na podávání projektů v průběhu let 2008 – 13
jsou:

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

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

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

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.

Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj aktivit v oblasti nezemědělské výroby, zpracování, včetně tradičních řemesel.

Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské
a sportovní aktivity

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a
drobného podnikání

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

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