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Úvodník
Občas si asi každý řekne „jak ten čas letí“. Platí to i v případě naší organizace – Místní
akční skupiny (MAS). Rok 2008, kdy jsme byli vybráni k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova, se zdá nedávno. Aby bylo vůbec možné správně dle pravidel realizovat náš
strategický plán, museli jsme tehdy učinit řadu změn a opatření. To bylo na počátku stávajícího sedmiletého plánovacího období Evropské unie, které končí v roce 2013, tedy už
příští rok. S plánovacími obdobími Evropské unie je do značné míry spjato fungování nejen
naší organizace, ale téměř všech MAS v České republice. Místní akční skupiny, které byly
podpořeny v rámci Programu rozvoje venkova, musely pro správnou realizaci svých strategických plánů vybudovat poměrně složité struktury a dodržovat často se měnící a mnohdy
ne příliš jednoznačná pravidla. O tom, že se to v drtivé většině případů podařilo, svědčí
stovky úspěšných projektů realizovaných po celé republice prostřednictvím MAS. Jedná se
o projekty, které byly vybrány k podpoře ne někde na centrálním pracovišti, ale přímo ve
svých regionech.
V současné době není zcela jasné jakým způsobem, v jakém rozsahu a jestli vůbec budou Místní akční skupiny v České republice v rámci fondů Evropské unie dále podporovány. Konečná podoba operačních programů na další plánovací období je tedy nejen pro naši
organizaci zásadní. Prostřednictvím Národní sítě usilují MAS o zachování a další prosazování metody Leader v rámci připravovaných operačních programů na období po roce 2013.
Je vedena řada diskusí i úvah na různých úrovních a několikrát zazněla i myšlenka, že by se
prostřednictvím MAS a metody Leader mohlo přerozdělovat mnohem více prostředků a to i
v opatřeních dosud spadajících pod ostatní operační programy.
Počátkem letošního roku jsem se zúčastnil semináře v budově poslanecké sněmovny,
kde se kromě řady dalších záležitostí diskutovalo i o roli MAS v připravovaném plánovacím období od roku 2014. Od úředníků Ministerstva pro místní rozvoj zde zazněla i jistá
pochybnost nad kompetentností MAS při případné administraci širší škály dotačních prostředků, než které dosud zajišťují MAS v rámci Programu rozvoje venkova. Když se
ohlédnu za činností naší organizace v posledních letech a množstvím práce vykonané kanceláří MAS nad rámec „povinných“ úkonů v rámci realizace Strategického plánu Leader,
obavy úředníků MMR z nedostatku kompetentnosti rozhodně nesdílím. Myslím, že MAS
v celé České republice v posledních letech dostatečně prokázaly svůj smysl a životaschopnost a věřím, že budou moci své aktivity bez výrazného omezování rozvíjet i v dalším období.
Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS
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Co je iniciativa LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže
efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a opírá se o
zkušenost, že jedině místní společenství dobře znají své silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou pro filosofii LEADERu
charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními
lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit rozvíjející
venkovskou ekonomiku“.

Co je „místní akční skupina“?

Prostřednictvím LEADERu vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů, potřeb a zájmů
v nejrůznějších oblastech místního hospodářství, veřejného a společenského života.
Smyslem iniciativy LEADER je proto podpořit spolupráci veřejného, soukromého a
neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na
venkově a to na základě principu zdola-nahoru. Tisíce venkovských obyvatel tak prostřednictvím místních akčních skupin dostávají možnost aktivně se podílet na rozvoji
svého venkovského území. Hlavní odlišnost programu LEADER, oproti jiným dotačním
programům, tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování dotací pro venkov a jejich
správné a účelné čerpání je přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční skupinu.
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MAS sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Ustavujícími členy byly Mikroregion Nepomucko
a podnikatelé Radovan Sochor a Václav
Silovský. Postupně přistupovali další podnikatelé, obce i neziskové organizace.
Dnes má již 27 členů, jejichž složení
daleko lépe odpovídá požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území
MAS.
První finanční prostředky MAS získala z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – osvojování schopností při realizaci rozvojových strategií a využila je k přípravě
strategického rozvojového plánu MAS, na jehož tvorbě spolupracovala s firmou DAOS
Consulting s.r.o. Tento dokument se stal základním kamenem žádosti o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, Osa IV – LEADER na období 2007 – 2013.
MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s
dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s
využitím finančních prostředků Programu Leader.
MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu, konkrétně z 25 obcí Nepomucka a Spálenopoříčska.
Strategický plán Leader je naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí. V roce
2011 rozdělila MAS mezi žadatele celkem 4.015.080,- Kč.
Kromě hlavního předmětu své činnosti se MAS zabývá samozřejmě i spoustou dalších aktivit, v roce 2011 vyhlásila a zorganizovala například už třetí ročník vlastního
grantového programu Startér, tentokrát s podtitulem „pro ženy“, a také vlastní grantový
program Maličkosti-Klenoty obcí, podílela se na kulturních i společenských akcích regionu. O všech výrazných aktivitách sdružení v roce 2011 se dočtete ve Výroční zprávě,
kterou právě držíte ve svých rukách.
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Členská základna sv. Jana z Nepomuku
Kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku

Ing. Michal Arnošt, manažer MAS a SPL
u MAS od července 2008
před příchodem do MAS odborný asistent na České
zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomická
fakulta se zaměřením na projektový management a
regionální rozvoj, poradce MAS Krajina srdce a Mikroregionu Venkov.

Pavel Motejzík, DiS., manažer komunikace a vnitřních
záležitostí
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s vlastníky zámků Zelená
Hora a Žinkovy, člen redakční rady sborníku Pod
Zelenou Horou a předseda OS Pod Zelenou Horou ,
autor historicko-turistických průvodců a knih o regionu (Zelená Hora a Klášter u Nepomuku /2006/, Podzelenohorská pohádka /2009/, Zámek Žinkovy, perla
jižního Plzeňska /2010/).
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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 Hvížďalka, Společenské centrum turistického ruchu Sp. Poříčí,
Vybudování veřejně přístupných míst k
internetu pro občany a návštěvníky Sp.
Poříčí.
Spoluorganizátor mezinárodního festivalu
outdoorových filmů a letního filmového
léta ve Sp. Poříčí.
Ing. Radovan Sochor

místopředseda MAS, člen Prog. výboru

DAOS PLUS

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

6

Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Eva Kubová

Mladý Smolivec

Předsedkyně VK

Pavel Jiran

Město Nepomuk

Václav Kovář

Město Nepomuk

předseda Revizní komise (do 8.12.)
člen Prog. výboru (od 8.12.), předseda
Revizní komise (od 8.12.)

Eva Beránková

MŠ Vrčeň

členka Výběrové komise

Ing. Hana Moulisová

-

členka Výběrové komise

Ing. Jiří Holec

Mikroregion Nepomucko

Člen Programového výboru (do 8.12.)

Ing. Jíří Tetzeli

NORD

člen Revizní komise

Ing. Josef Lank

-

člen Výběrové komise

Ing. Pavel Raška

Maňovická zemědělská, s.r.o.

člen MAS

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 (do 8.12.)

Mgr. Miroslava Brožová

Monteverde, o.s.

členka Výběrové komise, členka
Programového výboru (od 8.12.)

Václav Bečvář

PSVB

člen MAS

Václav Silovský

Šumavský angus, s.r.o.

člen MAS

BcA. Šárka Pomahačová

-

členka MAS

Iva Přibáňová

-

členka MAS

Mgr. Lenka Špačková

-

členka MAS

Ing. Petr Jenčík,
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Obce, kde působíme

Poř. číslo

Obec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19

Čížkov
Čmelíny
Chlumy
Klášter
Kozlovice
Kramolín
Louňová
Měcholupy
Mileč
Milínov
Mladý Smolivec
Mohelnice
Nekvasovy
Nepomuk
Neurazy
Nové Mitrovice
Polánka
Prádlo
Sedliště

20
21
22
23
24

Spálené Poříčí
Srby
Tojice
Třebčice
Vrčeň

25

Žinkovy

11
12
13
14
15

Počet obyvatel
k 1.1.2010

Počet obyvatel
k 1.1.2011

629
112
183
170
87
115
55
208
375
189

652
112
173
170
85
124
62
207
355
186

49.14
4.67
3.70
8.63
3.87
3.67
6.10
12.92
16.29
12.28

720
68
187
3 794
889

716
66
184
3780
905

30.37
3.02
6.06
12.77
25.83

315
46
276
107

307
44
257
108

20.92
5.12
8.30
7.31

2 715
174
85
98
332

2732
176
86
99
336

54.48
4.49
2.44
2.39
7.07

906

900

20.57

12835

12822

celkem
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Rozloha v
km2

Informačně-vzdělávací akce MAS v roce 2011
V roce 2011 zorganizovala MAS následující veřejné Infoakce pro žadatele, na kterých
byli účastníci seznámeni s programem LEADER, jednotlivými Výzvami, Opatřeními a
dalšími aktivitami MAS. Patnácti pořádaných Infoakcí se zúčastnilo celkem 118 osob.
11. 1. 2011 ve Vrčeni—opatření 2.4.; 13. 1. 2011 v Nepomuku—opatření 1.1., 13. 1.
2011 v Nepomuku—opatření 4.9., 4.10., 4.11.; 18. 1. 2011 v Nepomuku—informace o
MAS a MAS-Maličkosti; 18. 1. 2011 v Nepomuku—informace o MAS a MAS-Startér;
10. 2. 2011 v Nepomuku—možnosti podpory podnikání v rámci SPL; 18. 3. 2011 ve
Spáleném Poříčí—Prezentace pro IMPULS 2010 – podpora NNO; 22. 3. 2011 v Dožicích—možnosti podpory neziskových organizací v rámci SPL; 5. 4. 2011 v Nepomuku—V. Výzva MAS; 19. 4. 2011 v Nepomuku—Nové formuláře žádostí; 19. 6. 2011 ve
Spáleném Poříčí—Možnosti spolupráce v oblasti aktivit dětí a mládeže; 28. 6. 2011 ve
Spáleném Poříčí—opatření 2.3., 2.5.; 29. 6. 2011 v Nepomuku—představení MAS na
jednání starostů; 11. 8. 2011 ve Spáleném Poříčí—žádost o poskytnutí dotace a další
administrativní náležitosti; 14. 12. 2011 v Nepomuku—představení MAS na jednání
starostů
Kromě těchto veřejných Infoakcí probíhaly rovněž bezplatné osobní konzultace
s jednotlivými žadateli a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem.
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Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie:
Společné školení pracovníků RO SZIF, zástupců jednotlivých MAS a pracovníků KAZV
na úrovni NUTS 2 k realizaci opatření osy IV. Leader PRV; Klatovy, 7. 2. 2011
10. setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje; Plzeň, 17. 2. 2011
Zasedání VK MAS a Školení VK MAS pro hodnocení projektů v rámci VI. Výzvy; Spálené Poříčí, 31. 5. 2011
Konference „Regionální partnerství a mezisektorová spolupráce v cestovním ruchu“; Plzeň,
24. 6. 2011
Zasedání VK MAS a Školení VK MAS pro hodnocení projektů v rámci VII. Výzvy; Spálené Poříčí, 22. 9. 2011
11. setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje; Horšov u Horšovského Týna, 24. 10.
2011
Exkurze a seminář Forest, Hunting and Nature activities in rural development, 24.—27. 10.
2011, Finsko
Workshop v rámci projektu na podporu cestovního ruchu „Dámy a pánové, strhněme tu
zeď“; Klatovy, 3. 11. 2011
Školení DSO Mikroregion Venkov „Co dělat proto, aby se obce nevylidňovaly?“; Sudoměřice u Tábora, 10. 11. 2011
Národní konference
Venkov 2011;
Sedlčany
a
S e d le c -P rč i c e,
14. – 16. 11.
2011
Exkurze do Bavorska v rámci projektu na podporu
cestovního ruchu
„Dámy a pánové,
strhněme
tu
zeď“; Bavorsko,
22. 11. 2011
Regionální konference CzechTourism; Plzeň, 25.
11. 2011
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VI. Výzva MAS
Podpořené projekty
Valná hromada MAS na svém zasedání 20. 6. 2011 na Farmě Moulisových v Milínově zpečetila výběr projektů v rámci VI. Výzvy MAS. Celkem bylo podpořeno pět projektů s požadavkem na dotaci ve výši 1.722.278,-Kč. O realizacích projektů se můžete
dočíst bližší informace například na webových stránkách MAS.
Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Body

189

Žadatel

Projekt - název + místo
realizace

Celkové
výdaje

Požadovaná
dotace

Římskokatolická farnost
arciděkanství Nepomuk

Rokoko nejen pro oko záchrana milečských varhan, obec Mileč

548900

494010

Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity

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

Body

Žadatel

Celkové
výdaje

Požadovaná
dotace

571643

404913

519450

389580

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Body

115

80

Žadatel

Projekt - název + místo
realizace

Celkové
výdaje

Požadovaná
dotace

Václav Ziegler

Sklad nehořlavého materiálu
a dovybavení kovárny, město Spálené Poříčí

368290

184145

Jiří Horvát

Montážní truhlářská dílna a
pořízení formátovací pily,
město Nepomuk-Dvorec

599112

249630
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VII. Výzva MAS
Podpořené projekty
Valná hromada MAS zasedala dne 20. 10. 2011 v Tojicích , a byly na ní odsouhlaseny projekty navržené k podpoře Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS v
rámci VII. Výzvy. Celkem bylo podpořeno 9 projektů s požadavkem na dotace ve výši
2.292.796,- Kč. Bohužel vzhledem k nízkým alokacím se tentokrát nedostalo na řadu
kvalitních projektů.

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

Přiznaná

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

399 180

266 120

Město Spá152 lené Poříčí

173 718

126 340

276 000

184 000

Celkové
výdaje

Přiznaná
dotace

1 158 876

773 917,00

426 128

227 267,00

Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Zámecký park v novém, Spálené Poříčí

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

Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity

Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Obec M.
242 Smolivec

Klub Dožice, Mladý Smolivec-Dožice

Obec Kláš194 ter

Rekonstrukce části společenského a kulturního domu v obci Klášter, Klášter
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Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Body

Žadatel

Václav Ma107 šát
Radovan
63 Sochor

Projekt - název, místo realizace

Celkové
výdaje

Přiznaná
dotace

Opravy dílny pro opravu zemědělských
strojů a příručního skladu, NeurazyRadochovy

598 205

249 252

Mobilní linka pro výrobu a zpracování
dřevěných kůlů, Čížkov-Železný Újezd

334 800

139 500

Celkové
výdaje

Přiznaná
dotace

398 813

199 400

254 000

127 000

Opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Jaroslav
70 Hofman

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

47 Jan Krieg

AUTOSERVIS, Spálené Poříčí

Body

Žadatel
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Další aktivity MAS v roce 2011
Maličkosti – Klenoty obcí, grantový program MAS
Nevšední „MALIČKOSTI“ má kolem sebe každý z nás, i když je nemusí na první
pohled spatřit. Maličkosti totiž většinou neusilují o to, aby je někdo viděl a ocenil, ač si
to po právu zaslouží. Může se jednat nejen o skromné osobnosti, ale také o různé neformální spolky, dobrovolníky, zvláštní stavby, malá muzea a expozice, krásy přírody či
další zajímavosti. Maličkosti, které dělají radost ostatním, najdeme opravdu všude.
Pod tímto heslem odstartoval v lednu 2011 nový grantový program MAS sv. Jana z
Nepomuku s názvem „Maličkosti — Klenoty obcí“. MAS sv. Jana z Nepomuku se totiž
rozhodla, že pomůže podobným zajímavostem regionu zazářit, příp. podpoří jejich úsilí.
Vyzvala proto všechny své i přespolní obyvatele: „staňte se patrony zajímavostí, přihlaste je k nám do grantového programu a pomozte je finančně podpořit!“ ― Celkem
bylo přihlášeno 18 Maličkosti. Grantový program proběhl za ohromného zájmu veřejnosti i médií. Návštěvnost webových stránek například stoupla z 30 na 800 denních
přístupů. Aktivně tak byl podpořen i Plzeňský kraj, coby partner akce.
Vítězové programu:
1.
2.
3.

místo: Historická a modelová železnice Vrčeň
místo: Tojické nutrie
místo: Ing. Josef Jiránek, Nepomuk-Dvorec

A jak se po roce daří oceněným Maličkostem? Koukněte na stránky http://
mas.nepomucko.cz/cs/malickosti a přečtěte si o nich.
STARTÉR 2011 pro ženy, grantový program MAS, podpořeno 5 projektů
Cílem tohoto programu je podporovat projekty neformálních skupin, které si sami
navrhnout a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů
a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí apod.) MAS s velkým úspěchem zorganizovala již dva ročníky tohoto programu pro mladé, jeden ročník pro ženy. Za zavedení
a realizaci programu získala MAS zvláštní ocenění od Ministerstva zemědělství a Národní sítě MAS.
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Účastníci programu vč. bodového hodnocení:
1. místo: Sestry v akci - Radochovské a partoltické plackování aneb kuchyně našich
babiček (59 b.)
2. místo: Klub Frída - Klubová setkání jako startér pro vytvoření tradice výtvarných a
řemeslných
kurzů na Nepomucku (55 b.)
3. místo: Smolivačky - Kudy
ve Smolivci z
nudy (49 b.)
4. místo: Tojické ženy - Tojické čarodějnice cesta za pokladem (48 b.)
5. místo: BRK
žen - Obleč si
korálek, ozdob
se krajkou... (50
b.)
MAS a mládež
Mezinárodní setkání mládeže v Litvě, 14. 8. - 21. 8. 2011
První mezinárodní setkání mládeže, kterého se zúčastnilo 5 zástupců MAS svatého
Jana z Nepomuku, včetně vedoucího Michala Arnošta, se stalo dobrým základním kamenem, pro rozvoj nabídky těchto aktivit na Nepomucku a Spálenopoříčsku. A tak jsme
velice rádi, že se daří rozvíjet partnerství s MAS Krajina srdce a my můžeme našim
mladým nabídnout další možnosti setkání s jejich vrstevníky z různých evropských zemí. Začátkem roku 2012 proběhl rovněž pobyt v polských Myslakowicých.
Chcete-li se rovněž seznámit s mladými z dalších evropských zemí, dozvědět se něco
o jejich zvycích, tradicích, víře, ale i běžném životě, aktivně s nimi strávit jeden týden
plný her, výletů a workshopů a při tom všem si pořádně potrénovat angličtinu, to vše
většinou jen za příspěvek na cestovné, napište nám na mas.nepomucko@seznam.cz,
příp. volejte 602 334 882 a my Vás budeme informovat o aktuálních možnostech a nabídkách.
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Mimořádné prohlídky zámku Žinkovy
Za pomoci MAS sv. Jana z Nepomuku, coby jednoho z partnerů, měli turisté jedinečnou možnost nahlédnout do interiérů běžně nepřístupného zámku Žinkovy, označovaného
za perlu jižního Plzeňska. A zájem byl vskutku enormní, za pouhé dva víkendy se do
zámku vměstnalo více než 7 tisíc lidí. Akce pořádala OBRAPA s.r.o. s OS Pod Zelenou
Horou.
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
o tematická divadelní vystoupení. Na nádvoří se rozprostřel dobový trh a řemesla.
Návraty klenotů 10.—11. 9. 2011
Druhá akce se v Žinkovech 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 žinkovského rybníku a byla teprve nedávno vyzdvižena z jeho dna.
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 věže Světového obchodního centra .
Země živitelka a ITEP
Země živitelka 2011 – prezentace MAS; České Budějovice, 25. – 30. 8. 2011
Na 38. ročníku tohoto největšího a nejnavštěvovanějšího agroturistického veletrhu u
nás nechyběla ani naše MAS, která se prezentovala spolu s Ministerstvem zemědělství a
ostatními MAS v Pavilonu R1. Do Budějovic se chystáme i v roce 2012.
ITEP 2011 veletrh cestovního ruchu – prezentace MAS; Plzeň, 20. 10. 2011
Také 7. ročník této známé a oblíbené akce proběhl za naší účasti, nejen ve formě nabídky propagačních materiálů zaměřených na cestovní ruch, ale také informací z území,
např. na doprovodném semináři „Nepomucko—vůně všech barev, Rozvoj cestovního
ruchu a efektivní propagace regionu s využitím dotačních prostředků EU.
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Ohlédnutí za soutěží Cyklisticky za zážitky 2011
Ačkoli nám již začala cyklistická sezona 2012 a všichni příznivci kola již polykají
první kilometry, přinášíme vám s notným zpožděním malé ohlédnutí za povedenou cykloakcí loňského pozdního léta – závodem Cyklisticky za zážitky, které se tak vlastně
stává pozvánkou na letošní ročník.
V roce 2011 se uskutečnil druhý ročník závodu, 17. září, tedy jakou součást historického TOP týdne ve Spáleném Poříčí. Jedná se o orientační soutěž týmů inspirovanou
věhlasným kláním MERIDA BIKE ADVENTURE. Na startu se sešlo 30 týmů čítajících
celkem 80 účastníků. Volba odlišné taktiky se projevila hned na startu, kdy týmy odjížděli čtyřmi různými směry. Přesto nejvíce z nich směřovalo k Dražkovicím, Nechánicím
a Železnému Újezdu. Poté už následovalo hemžení cyklistů se startovními čísly po Brdech. Umístění kontrol bylo situováno v okolí Spáleného Poříčí a do blízkých brdských
lesů od Padrtí až k Roželovu. Nejlepší taktiku nakonec zvolil vítězný tým D.avci, ovšem
pouze díky kratšímu času strávenému na trase. Stejný počet 300 bodů nasbírali totiž i
druzí Šimíci. Na třetím místě skončili s 284 body Tuláci.
Nadšení z netradiční cykloakce s účastníky sdílíme i my pořadatelé a tak vám již
dnes můžeme přislíbit třetí ročník. Takže si do svých cyklokalendářů nezapomeňte rezervovat sobotu 15. 9. 2012 opět u sokolovny ve Spáleném Poříčí. Další informace hledejte na: http://mas.nepomucko.cz/cs/cyklistickyzazazitky
Doteky řemesel, otevřený workshop řemeslných dílen

Druhý ročník akce
Doteky řemesel, aneb
řemesla a umění na
vlastní kůži, proběhl
18.9.2011 ve Spáleném
Poříčí v rámci tzv. TOP
Týdne - Městských slavností u příležitosti Dnů
historického dědictví
/EHD/. Pořadatelem bylo
město Spálené Poříčí,
partnerem pak MAS sv.
Jana z Nepomuku.
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Projekty spolupráce
Ve dnech 16. až 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 složení zaměstnanců Řídícího orgánu ministerstva zemědělství, SZIF a
zástupců Národní sítě místních akčních skupin. Celkem bylo
registrováno 50 projektů.
MAS sv. Jana z Nepomuku má podpořeny oba projekty
spolupráce, do kterých se spolu s ostatními MAS v tomto
kole zapojila, a sice: Venkovská tržnice III. a Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných. O projektech se dočtete na stránce:
http://mas.nepomucko.cz/cs/projekty-spoluprace
http://mas.nepomucko.cz/cs/venkovskatrznice
Evaluace a aktualizace Strategického plánu Leader
Rok 2011 představuje poločas realizace Strategického plánu Leader (dále jen SPL) naší
MAS. I proto jsme v tomto roce prováděli jakousi „velkou revizi“, tedy evaluaci a případně
i aktualizaci tohoto základního plánu. Celý proces byl odstartován již začátkem roku činností tří tematicky zaměřených pracovních skupin: Historické dědictví, Kvalita života a
Podnikání. Činnost spočívala především v analýze dosud vyhlášených výzev a podpořených projektů a taktéž 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, že kromě
20 členů MAS se pro spolupráci podařilo získat i 11 místních odborníků a praktiků
v daných oblastech.
Díky jejich úsilí tak změnami prochází opatření na podporu rozvoje cestovního ruchu,
kdy již nebude podporována výstavba ubytovacích kapacit, ale jen vytváření zázemí pro
poskytování doprovodných služeb 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 žadatelů. Uvolnění podmínek se dočká opatření na podporu zvýšení kvality života pro sociálně
znevýhodněné občany. Velký otazník, ve smyslu dalšího vyhlašování, visí nad opatřením
na podporu regionálních potravinářských produktů. Podrobné výstupy a více informací
naleznete na http://mas.nepomucko.cz/cs/zakladni-dokumenty (Evaluace SPL 2011).
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Výsledky hospodaření MAS za rok 2011:
Rozvaha
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Výkaz zisků a ztrát

Miroslav Dvořák a „Křesadlo 2011“
Rok 2011 byl rokem dobrovolnictví. 30. května
proběhlo v konventu plaského kláštera, pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a
za účasti celé řady významných hostů, slavnostní
udílení cen Křesadlo, cen pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci.
Programový výbor Místní akční skupiny nominoval pro letošní rok za dlouhodobou práci s dětmi
Miroslava Dvořáka st. z Nepomuku. Již 30 let se
této činnosti věnuje pod hlavičkou Pionýrské skupiny Nepomuk při ZŠ. Nezáleží na tom, zda jste
členem pionýra či nikoliv, tyto akce organizuje za
pomoci kolegů pro jakéhokoliv občana Nepomucka. I proto je uznáván pro svoji činnost nejen v
Nepomuku, ale i v celém Plzeňském kraji.
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Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS

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

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

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

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

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

Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a
návštěvnických center a jejich spolupráce
Podporovány budou projekty vzniku a vybavení informačních a návštěvnických center a jejich
spolupráce.

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

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

Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a
volnočasové aktivity

Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace
regionálních produktů

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

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

Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské
a sportovní aktivity

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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