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Úvod
V letech 2008 – 2013 se prostřednictvím Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku
podařilo v území Nepomucka a Spálenopoříčska podpořit celkovou částkou 30 mil. Kč více
než 80 projektů obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů a zemědělců. Činnost
organizace se ale zdaleka netýkala jen administrace prostředků z Programu rozvoje venkova,
která sama o sobě byla za stále se měnících pravidel dosti náročná, ale zahrnovala celou řadu
dalších aktivit kulturních, sportovních a společenských. Pro připomenutí uvádím grantový
program „Startér“, celodenní akce „Doteky řemesel“, cyklistický orientační závod „Cyklisticky
za zážitky“ a mnoho dalších. Vše uvedené se podařilo realizovat díky nasazení a obětavosti
zaměstnanců a spolupracovníků kanceláře MAS, kterým za to patří velké uznání.
Roky 2014 a 2015 byly spojeny s přípravou nové rozvojové strategie, úpravou právní
subjektivity MAS v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zápisem do rejstříku
u krajského soudu, získáním Osvědčení o splnění standardů MAS. Dále se podařilo úspěšně
dokončit všechny projekty spolupráce, MAS se zapojila do projektu Sdružení místních
samospráv, programu Erasmus, podala žádost o podporu na zpracování Místního akčního
plánu rozvoje školství pro území ORP Nepomuk, ke konci roku 2015 byla na SZIF v Českých
Budějovicích předána Ex post evaluace strategie za období 2008 – 2013.
Na počátku roku 2016 je naše organizace stabilizována a podařilo se i rozšířit tým
spolupracovníků. Před námi je ale zásadní úkol a to dokončení Strategie na nové plánovací
období a její kladné posouzení a schválení, což je nezbytná podmínka pro další podporu
projektů na území Nepomucka a Spálenopoříčska. Je asi už zbytečné znovu opakovat, že
z důvodu zpoždění při vyjednávání a schvalování operačních programů a dalších pravidel
mělo "nové" plánovací období EU 2014 - 2020 být již v plném proudu.
Činnost kanceláře MAS v letech 2014 a 2015 nebyla podporována z evropských fondů a najít
finance na zabezpečení chodu kanceláře bylo velmi složité. Toto období se zatím podařilo
zvládat po stránce pracovní i finanční díky obětavosti a nadstandardnímu patriotismu
manažera MAS. Bude záležet především na členech MAS, zda se v příštích letech
zaměstnanci kanceláře budou moci naplno věnovat práci ve prospěch území, nebo znovu
řešit záležitosti spojené s financemi na zachování provozu kanceláře.
V dalších letech by měla být MAS vnímána subjekty i občany v území nejen jako „zdroj
možných dotačních prostředků“, ale mnohem více jako partner a koordinátor různých aktivit
v území.
Přeji naší organizaci vše dobré.
Jindřich Jindřich, předseda PV MAS
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Jak vidí budoucnost MAS členové programového
výboru
1) Jaký úkol má MAS v roce 2016 - co vše by za tento rok měla MAS zvládnout?
2) Na co by se podle vás měla MAS zaměřit v dlouhodobějším výhledu (do roku 2022)?
Jindřich Jindřich, předseda PV MAS
V roce 2016 má MAS před sebou řadu úkolů, z nichž jeden lze určitě nazvat klíčovým a to
dokončení Strategie na nové plánovací období a její kladné posouzení a schválení. Úspěšné
zvládnutí tohoto procesu je nezbytnou podmínkou pro získání prostředků na podporu
projektů na území Nepomucka a Spálenopoříčska. Kromě dokončení a schválení nové
Strategie bude MAS zpracovávat Místní akční plán rozvoje školství pro ORP Nepomuk,
zvažuje se pokračování v rámci programu Erasmus a řada dalších aktivit.
Kromě administrace projektů v rámci Strategie SCLLD by se MAS měla stejně jako v minulých
letech podílet na realizaci kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, dále
pokračovat v programu Startér, případně ve spolupráci s Plzeňským krajem zajišťovat
administraci dotačních titulů pro malé obce a neziskové organizace, mohla by působit jako
partner a koordinátor některých aktivit v území. Zajištění všech uvedených činností je však
podmíněno nejen personální kapacitou organizace, ale především dlouhodobější finanční
stabilitou.
Radovan Sochor, místopředseda PV MAS
???

Pavel Kroupa, člen PV
???

Václav Kovář, člen PV
Na obě otázky se obtížně odpovídá, zejména v období, které MASkám nepřináší zatím moc
jistot. Jako hlavní úkol pro rok 2016 vidím udržet stabilizovanou finanční situaci v organizaci,
což bude úkol nelehký a zároveň administrativně dotáhnout některé projekty a intenzivně se
připravovat na případné a očekávané příležitosti z nového programového období. Delší
výhled si zatím netroufnu sdělit. Bude záviset na tom, jak se letos některé věci „vyvrbí“.
Adéla Mašková, členka PV
1) V roce 2016 by se měla MAS především personálně a organizačně stabilizovat, to je pro
další fungování organizace a rozvoj aktivit nejdůležitější. Důležitým úkolem je dokončit
konečnou podobu strategie rozvoje pro další roky. Konečnou ve smyslu s jasnou vizí, jaká má
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naše MAS být a kam má směřovat, a s cíli, které budou mít pozitivní dopad na co nejvíce
obyvatel v území.
2) To logicky souvisí s tou první otázkou. Pokud se nám podaří dobře definovat potřeby
našeho území a kriticky si řekneme, na jaké úkoly personálně, organizačně a finančně
stačíme, může být fungování cílené a efektivní. Pro mě osobně to znamená navázat na
úspěchy v oblasti práce s dětmi a mládeží, rozvinout spolupráci se vzdělávacími subjekty
a podporovat ty, kteří s touto skupinou pracují, protože oblast vzdělávání se dotýká nás
všech: všichni jsme budoucími či současnými rodiči či prarodiči, nebo sousedy a obyvateli
našeho území. Pokud se nám v příštích letech podaří pozitivně zapůsobit na děti a mládež,
kteří jsou naší budoucností a podporovat ty, kteří jsou v této úloze hlavními aktéry,
v dlouhodobém výhledu se tato investice vrátí celému našemu území.
Troufám si říci, že bychom se měli vyvarovat roztříštěnosti do mnoha oblastí, jakkoli se nám
všechny zdají být důležité. Uplynulé období potvrdilo staré úsloví: „Mnoho psů, zajícova
smrt“.
Naší MAS přeji do dalšího období co největší konsensus a aktivitu členské základny
v chystaných záměrech a také to, aby jako organizace dokázala reagovat na potřeby obyvatel
svého území a jejich změny.
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Seznam členů MAS svatého Jana z Nepomuku
(k 31. 12. 2015)





































Bečvář Václav, Čmelíny
Bílková Marie, Prádlo
ČSOP Spálené Poříčí, Jandíková Michala, Spálené Poříčí
ČSOP ZO Neurazy, Hanzlík Jiří
DAOS PLUS s.r.o., Sochor Radovan, Nepomuk
DSO Mikroregion Nepomucko, Motejzík Pavel, Nepomuk
Fotoklub Nepomuk, Jiran Pavel, Nepomuk
GOTEO, Goetzke Vladimíra Žinkovy
Krumpholcová Martina, Tojice
Kubík Dušan, Třebčice
Lank Josef, Spálené Poříčí
Maňovická zemědělská a.s., Raška Pavel, Maňovice
Mašková Adéla, Borovno
Matice svatého Jana Nepomuckého, Jenčík Petr, Nepomuk
Město Nepomuk, Kroupa Pavel, Nepomuk
Město Spálené Poříčí, Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí
MONTEVERDE o. s., Brožová Miroslava, Klášter
Moulisová Hana, Milínov
MŠ Vrčeň, Beránková Eva, Vrčeň
N. O. S. – Nepomucký ornitologický spolek, o. s., Kovář Václav
Obec Mladý Smolivec, Kubová Eva, Mladý Smolivec
OS PaNaMo, Mašínová Marcela, Neurazy
OS Voletín, Kubový Leoš, Mladý Smolivec
Pomahač Jiří, Žinkovy
Pomahačová Robinson Šárka, Praha
Přibáňová Iva, Nepomuk
Rojová Monika, Spálené Poříčí
Skala Dušan, Čížkov
Skala Josef, Nepomuk
Sklenářová Veronika, Spálené Poříčí
Špačková Lenka, Nepomuk
Šumavský Angus s.r.o., Silovský Václav, Neurazy
Tetzeli Jiří, Žinkovy
TOPLAND BRD o. s., Fantová Kristýna
Velík Jan, Čížkov
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Programový výbor MAS
Člen
Město Spálené Poříčí
DAOS PLUS
Město Nepomuk
N. O. S. - Nepomucký
ornitologický spolek
Adéla Mašková

Zastupující osoba
Jinřich Jindřich
Radovan Sochor
Pavel Kroupa
Václav Kovář

Funkce v MAS
předseda PV MAS
místopředseda PV MAS
člen PV
člen PV

-

členka PV

Výběrová komise MAS
Člen
Veronika Sklenářová
GOTEO
Hana Moulisová
OS Voletín
Josef Lank
Marie Bílková
Iva Přibáňová

Zastupující osoba
Vladimíra Goetzke
Leoš Kubový
-

Funkce v MAS
předsedkyně VK
členka VK
členka VK
člen VK
člen VK
členka VK
členka VK

Zastupující osoba
Eva Kubová
Pavel Jiran
-

Funkce v MAS
předsedkyně RK
člen RK
členka RK

Revizní komise MAS
Člen
Obec Mladý Smolivec
Fotoklub Nepomuk
Monika Rojová
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Členové MAS svatého Jana z Nepomuku - mapa
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Realizace Strategického plánu LEADER
„Budoucnost založená na tradici“ je ukončena
Zpracování ex post evaluace Strategického plánu LEADER „Budoucnost založená na tradici“,
tedy jakési závěrečné zhodnocení realizace strategického rozvojového plánu MAS,
představovalo pomyslnou tečku za činností organizace v období 2008 – 2014, resp. 2015.
Vyhodnocení se zpracovávalo dle podmínek a závazné osnovy Pravidel Programu rozvoje
venkova. Z pohledu MAS slouží především jako souhrn dosavadních zkušeností, pozitivních
i negativních, které by bylo dobré zhodnotit v další činnosti MAS a především v přípravě
a realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) pro období 2014 – 2020.
A to i přesto, že podmínky pro činnost místních akčních skupin byly pro nadcházející období
v řadě ohledů významně změněny.
Ex post evaluace kombinuje současně sebehodnocení s pohledem na činnost MAS tzv.
zvenčí, prostřednictvím externích expertů zapojených do zpracování dokumentu,
prostřednictvím zjišťování u realizátorů projektů, osobností regionu a dalších.
Kromě závazné osnovy ex post evaluace SPL byla mimo jiné i pro účely hodnocení činnosti
MAS zpracována publikace INSPIRACE Příběhy projektů jižního Plzeňska, která představuje
formou rozhovorů zkušenosti úspěšných realizátorů projektů podpořených v rámci realizace
SPL a plní tak nejen úlohu informační, ale je také materiálem pro evaluaci i inspirací pro nové
realizátory projektů.
Z provedené ex post evaluace SPL „Budoucnost založená na tradici“ vyplynula celá řada
doporučení. Mezi nejpodstatnější, které by MAS měla uplatnit ve své další činnosti, přípravě
a realizaci SCLLD, lze uvést:
-

-

MAS by měla v nové rozvojové strategie jednoznačně definovat svou vizi, poslání
a cíle,
v přípravě rozvojové strategie by měl být striktně uplatněn princip intervenční logiky,
systém monitorovacích indikátorů musí být co nejjednodušší,
základní snahou uplatňovanou v každém okamžiku přípravy a realizace rozvojové
strategie by měla být minimalizace administrativní náročnosti, přemíra „papírování“
nás čeká i tak. Administrativní náročnost se ukázala jako jedna z hlavních překážek
pro přípravu žádostí a realizaci projektů a také významně zaměstnávala lidské
kapacity MAS na úkor skutečné práce „v terénu“,
členové MAS musí být hlavními nositeli a propagátory leaderovských principů a MAS
jako organizace musí být nositelem příkladů dobré praxe jejich uplatňování pro další
aktéry v území.

Proces evaluace byl však pro MAS hlavně procesem učení. Stejně jako celá vlastní realizace
SPL byla pro MAS a vlastně celé území zcela novou aktivitou, při které bylo potřeba se učit
„za pochodu“ a hlavním zdrojem poučení byly především vlastní zkušenosti.
Dokument Ex post evaluace SPL „Budoucnost založená na tradici“ najdete na:
www.mas.nepomucko.cz/cs/zakladni-dokumenty/
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Standardizace MAS
Ke dni 8. 12. 2015 získala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku osvědčení o splnění
požadavků stanovených Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014 – 2020.
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
aneb co bude dál
Vize rozvoje území a poslání MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, je koncepčním rozvojovým
dokumentem MAS, který formuluje principy a přístupy rozvoje území působnosti MAS pro
období 2014 - 2020 a vymezuje základní tematické oblasti rozvoje. Představa
o dlouhodobém směřování rozvoje území je zformulována vizí:
Území působnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku je rezilientní venkovský
region, který staví do popředí kvalitu života místních obyvatel, vědomě podporuje
lokalizaci ekonomických aktivit a uplatňování netradičních způsobů řešení místních
problémů, chrání a udržitelně využívá přírodní zdroje a soustředí se na rozvíjení sociálního
kapitálu, který zvyšuje angažovanost a vzájemnou spolupráci obyvatel.
Rezilientním územím rozumíme území, kde žijí a působí lidé, kteří jsou otevřeni novým myšlenkám,
schopni se přizpůsobit měnícím se podmínkám, houževnatí a vytrvalí v dosahování vytýčených cílů
a kteří se dokážou poučit se svých předchozích zkušeností.

Poslání pak definuje, jakým způsobem se MAS bude aktivně podílet na naplňování vize:
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku je otevřená organizace. Jsme tu především
proto, abychom motivací, poskytováním informací, poradenstvím, finanční i nefinanční
podporou pomáhali aktérům území, kteří sdílejí naši vizi, realizovat aktivity ve prospěch
rozvoje území a zlepšení kvality života v něm. Ke každému přistupujeme s respektem,
iniciujeme a přijímáme netradiční způsoby řešení a práce, reagujeme na potřeby území
i jednotlivců, klademe důraz na kvalitu vlastních i podporovaných aktivit a jejich šetrnost
k okolí.

Priority a cíle rozvojového plánu
Rozbor rozvojových potřeb formulovaných tematickými Pracovními skupinami na základě
výsledků šetření se starosty, osobnostmi a obyvateli území s využitím integrujícího přístupu
pro efektivnější naplňování cílů umožnil formulovat prioritní oblasti, priority a opatření
rozvojového plánu MAS:
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1. Mezilidské vztahy pro kvalitu života

Cíl: Rozvinout sociální kapitál vzájemnou spoluprací obyvatel, jejich
společnými

činnostmi

a

zkvalitněním

výchovně-vzdělávacích

aktivit

s důrazem na rovné podmínky k životu.

Priorita

Opatření

1. Spolkový život

1.1. Iniciace setkávání
1.2. Budování zázemí pro spolkové aktivity
1.3. Podpora a motivace lidí „v provozu“

2. Sociální rozvoj/inkluze

2.1. Podpora mezigeneračního dialogu
2.2. Podpora celoživotního vzdělávání
2.3. Rozvoj sociálních služeb

3. Školství a vzdělávání

3.1. Vybavení vzdělávacích zařízení
3.2. Rozšíření volnočasových aktivit ve
vzdělávacích zařízeních
3.3. Odborná podpora pedagogům a pracovníkům

s mládeží

3.4. Spolupráce škol a podnikatelů
3.5. Zvýšení informovanosti o významu a
možnostech odborného vzdělávání

2. Infrastruktura pro rozvoj

Cíl: Rozšířit a zkvalitnit stávající technickou infrastrukturu ovlivňující kvalitu
života obyvatel a související rozvojové aktivity.
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Priorita:

Opatření:

4. Základní infrastrukturní vybavenost

4.1. Budování a rekonstrukce komunikací
4.2. Budování vodohospodářské infrastruktury
4.3. Budování ostatní technické infrastruktury

5. Dopravní obslužnost
6. Infrastruktura pro cestovní ruch

5.1. Podpora dopravní obslužnosti
6.1. Budování cyklistických a tematických tras
a stezek
6.2. Budování doprovodné infrastruktury pro
cestovní ruch

3. Lokální identita pro pracovní příležitosti

Cíl: Posílit lokální identitu prostřednictvím spolupráce místních lidí
a valorizovat specifické bohatství území v podnikatelských aktivitách
využívajících lokální zdroje ve prospěch obyvatel území.

Priorita:

Opatření:

7. Spolupráce a propagace území
8. Dominanty území

7.1. Zefektivnění spolupráce a propagace území

9. Lokalizace podnikatelských aktivit

9.1. Podpora zahájení a rozvoje podnikání
9.2. Informační podpora lokální identity
9.3. Produkce lokálních potravin
9.4. Zlepšení vztahu zemědělců k okolí

10. Podnikavost a inovace

10.1. Zavádění inovací v zemědělské výrobě
10.2. Podpora spolupráce, sdílení zkušeností a
poradenství

11. Služby pro cestovní ruch

11.1. Budování a rozvoj malokapacitních ubytovacích
zařízení
11.2. Rozšíření nabídky doplňkových služeb
cestovního ruchu

8.1. Podpora zpřístupnění hlavních dominant území
8.2. Obnova a využití nemovitých památek
8.3. Představení a poznání atraktivit území
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4. Environmentální udržitelnost

Cíl: Chránit přírodní zdroje území, zvyšovat environmentální povědomí
obyvatel a využívat přírodní potenciál pro udržitelný rozvoj území.

Priorita:

Opatření:

12. Krajina a biodiverzita

12.1. Obnova přírodních prvků v krajině
12.2. Obnova a budování malých vodních děl
12.3. Rozšiřování managementu ochrany přírody
12.4. Ekologizace metod zemědělského hospodaření

13. Environmentální inform. a vzdělanost

13.1. Ekologické vzdělávání
13.2. Podpora provádění pozemkových úprav

5. Průřezové priority
Priorita:
14. Vzdělávání a informovanost
15. Dotační management

A co bude dál
Veřejným projednáním rozvojového plánu v lednu 2015 byl ukončen proces připomínkování
návrhu dokumentu. Po zapracování připomínek byl předložen ke schválení Valné hromadě
MAS. V prvním čtvrtletí 2016 bude dopracován dle požadavků Ministerstva pro místní rozvoj.
Schválení rozvojového plánu Ministerstvem pro místní rozvoj bude základní „vstupenkou“
pro čerpání dotačních prostředků z jednotlivých operačních programů. V případě MAS
připadají v úvahu Integrovaný regionální operační program (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Program rozvoje venkova (Ministerstva zemědělství) a Operační program Zaměstnanost
(Ministerstvo práce a sociálních věcí). Pro každý z operačních programů pak bude muset
MAS ještě dopracovat tzv. programový rámec.
Snad největším pozitivem dosavadní přípravy nového rozvojového plánu MAS pro nás byla
ochota místních obyvatel aktivně se podílet na jeho formulování. Dvacet pět osobností
s námi strávilo hodiny diskusí nad problémy a rozvojovým potenciálem území, starostové
obcí formulovali potřeby svých obcí, téměř stovka lidí z místních úřadů, škol, neziskových
a dalších organizací, podnikatelů a zemědělců se zapojilo do činnosti některé z pěti
tematických Pracovních skupin. Dohromady to bylo přes 150 lidí, kteří tak aktivně přispěli
14

k současné podobě návrhu rozvojového plánu MAS. Snad si ho tak můžeme dovolit označit
za „věc společnou“ a to je důležité! Upřímně děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas
a pomohli. Těžko si představit větší závazek pro další pokračování naší činnosti ve prospěch
území. Přestože nás na strategii čeká ještě spousta práce, věříme, že dobré základní kameny
byly položeny a nebude již dlouho trvat a budeme opět schopni podporovat všeliké zajímavé
a lidem žijícím v území prospěšné projekty.
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První zkušenosti z programu Erasmus+

V dubnu v roce 2015 podala naše MAS projekt do programu Erasmus+, což je nový vzdělávací
program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve
všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Projekt byl podpořen a dokonce hodnocen jako jeden z nejlepších!
Projekt nesl název „Jak Druhá světová válka ovlivnil český a slovenský venkov“ a naším
partnerem byla Místní akční skupina Šafrán ze Slovenska.
Na projektu participovaly čtyři základní školy z partnerských zemí, z území naší MAS to byly
Základní škola Žinkovy a Základní škola Spálené Poříčí. Z území MAS Šafrán to byly Základní
škola Ľubotice a Základní škola Tulčík. Z každé školy se projektu zúčastnilo 10 dětí, celkem
tedy 40 žáků z obou partnerských zemí.
V projektu jsme srovnávali naše venkovské území se slovenským, se kterým máme mnoho
společného: spolupráci v odboji, vznik svobodné země po II. světové válce. Společně jsme
více než 40 let tvořili jeden stát, na který působily stejné dějinné události, společně i každý
zvlášť transformujeme naše země po pádu totalitního režimu. Nyní, po rozdělení našeho
státu se náš rozvoj i dějiny ubírají jiným směrem. Přesto jsme součástí stejného celku:
Evropské unie.
Hlavním fenoménem projektu bylo tedy srovnání a nejen to prostorové. Na český i slovenský
venkov působily v minulosti i dnes stejné příčinné podmínky. Přesto jsou prostory,
společnost i lidé odlišní. Ale teprve ten, kdo zná svoji minulost, může pochopit současnost.
Toto pochopení a interaktivní učení jsme se snažili zprostředkovat pomocí zažití s důrazem
na orální historii: být na místě, kde se odehrávaly dějiny a poslouchat vyprávění pamětníků.
Zažití a srovnání toho, jak se v těchto místech žije dnes. A naopak, představit partnerské
zemi naše území, učit se přímo v terénu, zorganizovat pro druhého poznávací aktivitu a sám
se přitom dozvědět něco o svém i partnerském regionu. Pro žáky základní školy projekt
představoval možnost naučit se multikulturní toleranci, která se z dnešní sociálně i politicky
napjaté společnosti vytrácí.
Nezbývá doufat, že díky těmto prožitkům se českým účastníkům upevnil jejich vztah k místu,
kde žijí a tento vztah budou dále rozvíjet, třeba i prostřednictvím dalších projektů z dílny
Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.
Z projektu vznikla také fotokniha Jak Druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov,
do které můžete nahlédnout na stránkách MAS: www.mas.nepomucko.cz/cs/erasmus/
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Grantový program STARTÉR 2015
V roce 2015 MAS realizovala za podpory Plzeňského kraje grantový
program STARTÉR.
Cílem programu bylo podpořit projekty základních a středních škol
a středisek volnočasových aktivit pro děti a mládež, které mají pozitivní
dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů a potřeb, propojí
školu s rodiči a veřejností, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury
a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí apod.). Byly preferovány
nové aktivity, v území MAS zatím nerealizované. MAS se nakonec rozhodla podpořit tyto
čtyři projekty:

Sportem ke zdraví - to stále platí a zdravá strava - sílu dá Ti!
Projekt Základní školy Spálené Poříč proběhl ve druhém říjnovém odpoledni. Cílem projektu
bylo prostřednictvím zajímavého sportovního odpoledne přesvědčit rodiče, že sport a zdravá
výživa k sobě patří a zvýšit informovanost rodičů o zdravé výživě.
Sportovní den se uskutečnil ve školní tělocvičně. Učitelé, žáci a rodiče strávili příjemné
odpoledne vyplněné soutěžemi pro děti i rodiče, besedou s paní MUDr. L. Luhanovou
o zdravé výživě, ukázkami první pomoci a ukázkou zdravých potravin a nápojů, které byly
zároveň určeny pro konzumaci a dětem i nám všem chutnaly. Vítězové soutěží v jednotlivých
kategoriích obdrželi diplomy a ceny v podobě ananasu, mandarinek, vinné révy…. Akce se
zúčastnilo přibližně 70 dětí a 20 rodičů. Projekt byl pilotní akcí pro další podobné aktivity,
rozšiřující možnost žáků vyzkoušet si pohybové aktivity a ukázat, že i zdravá strava může být
chutná.

Deník šesťáka
Nepomucká základní škola si dala skvělý cíl. Vyzkoušet si pilotní den adaptačního kurzu pro
žáky šestých tříd. Tento kurz slouží pro lepší zapojení se do kolektivu žáků, kteří
z venkovských malotřídek přichází na druhý stupeň a musí se sžít s novými spolužáky, učiteli
i prostředím. Místo vyučování si žáci v jednom dni vyzkoušeli celou řadu různých činností,
které prověřily jejich výtvarné nadání, fantazii, schopnost se zapojit do kolektivu a společně
koordinovat celou řadu pohybových aktivit. Součástí společných činností byla verbální
a neverbální komunikace a žáci a žákyně se projevili v různých rovinách sociálních vztahů.
Cit pro rovnováhu si účastníci kurzu vyzkoušeli na několika lanech připevněných mezi
stromy.
Příjemnou tečkou za celodenním programem bylo opékání buřtů na ohni. Celodenní akce tak
zahájila čtyřletý kontinuální program pro třídní kolektivy zaměřený na problematiku z oblasti
rizikových forem chování a podporu sociálních dovedností žáků.
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Poklady lesa – školní naučná stezka nejen pro žáky ze Žinkov
Podnětem pro realizaci bylo projektové vyučování „Les ve škole, škola v lese“, jež mělo za
úkol přiblížit a umožnit žákům lépe poznat okolí školy – přírodu a krajinu. Po získaných
zkušenostech z těchto akcí byl jen krůček k nápadu vytvořit školní naučnou stezku.
Obsah školní naučné stezky není jednorázový. Je připravena na celý kalendářní rok, má
4 cykly – Krásy podzimu, Ticho zimy, Barvy jara, Rozkvetlé léto. Jednotlivá zastavení jsou
zaměřena na faunu a flóru lesa, tvorbu a ochranu lesa a nechybí ani zajímavosti z lesního
světa. Pro její trasu byla využita část stávající turistické trasy a následně zpevněné lesní cesty
okolí místního zámku. Trasa má celkem čtyři přírodovědná zastavení a dále využívá dvou
zastavení na historických místech regionu – hrad Potštejn a Gloriet. Možnost navštívit stezku
mají nejen návštěvníci městyse Žinkovy, ale i okolní základní a mateřské školy.

Fit den spálenopoříčského „Domečku“
Poslední říjnový víkend se pro zájemce ve Spáleném Poříčí otevřely brány všech organizací
nabízející volnočasové aktivity. Úžasný nápad měl spálenopoříčský Domeček, jehož cílem
bylo zvednout děti od počítačů, představit rodičům a dětem širokou škálu sportovních
a pohybových aktivit, které Domeček a další organizace ve Spáleném Poříčí nabízí a ukázat,
že za sportovním vyžitím není nutno jezdit do velkých měst. Důležitou a netradiční složkou
projektu byla spolupráce všech spolků ve Spáleném Poříčí, které sportovní pohybovou
činnost provozují.
Během Fit dne rodiče spolu s dětmi navštívili pět stanovišť (fotbalové hřiště – ukázkový
trénink, Sokolovna – stolní tenis a badminton, Domeček – nácvik mažoretek a aerobik,
požární zbrojnice – štafety dvojic a hadicový běh a tělocvična ZŠ – florbal), která v určitých
časových úsecích provozovala svoji činnost tak, jak ji provozuje při práci s dětmi. Na každém
stanovišti byl zástupce organizace a zajišťoval pro návštěvníky program po celou dobu
působení.
Po ukončení činností všech pěti stanovišť, se konal v tělocvičně ZŠ florbalový turnaj
rodinných týmů, a rozehrál se souboj o věcné ceny, poháry, medaile a diplomy. Věcné ceny
pro turnaj zajistila paní Lenka Rojíková, která dodala balíky plné zdravých výrobků pro tři
vítězné týmy.
Celého sportovního dne se zúčastnilo cca 110 účastníků, což je na první a pilotní ročník velice
pěkné číslo.
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Projekty spolupráce MAS
V roce 2015 MAS ukončila realizaci posledních dvou projektů spolupráce místních akčních
skupin. Projektu „Otevíráme poklady venkova“ zaměřeného na budování nových expozic na
Nepomucku a „MASky bez masky“, projektu, který se zaměřoval především na výměnu
zkušeností s kolegy z partnerských MAS.

Otevíráme poklady venkova
Na projektu „Otevíráme poklady venkova“ jsme spolupracovali s MAS Aktivios a MAS
Radbuza. Realizací projektu vzniklo 8 lokálních tematicky zaměřených stálých expozic. V naší
MAS: Venkovské minizoo v Tojicích, nová prohlídková trasa na Zelenohorské poště
a Expozice zemědělské techniky v Nepomuku.
Cílem celého projektu bylo napomoci představení kulturního potenciálu venkovských oblastí
zapojených regionů a to jak návštěvníkům, tak samotným obyvatelům se záměrem nejen
propagovat území navenek, ale především posílit lokální identitu. S tvorbou expozic souvisely
další aktivity, které posílily vzájemnou spolupráci subjektů, jež v rámci regionu zajišťují tyto
služby (např. informační centra, neziskové organizace apod.).
Pro realizátory vlastních expozic, partnery projektu a další zájemce o historii a místopis bylo
připraveno několik workshopů, které inspirovaly, metodicky vedly a ukázaly možnosti
interaktivnosti expozic a zároveň seznámily budoucí provozovatele expozic s úskalími, které
jsou s jejich provozem spjaty.
Realizovány byly také setkání mladých historiků a tvorba animovaných filmů o historii
regionu či vydání společné informační brožury s uvedením stávajících i v rámci projektu nově
vybudovaných expozic. Celkové výdaje projektu naší MAS činily 1 354 569 Kč.

MASky bez masky
Ve dnech 11. a 12. února 2015 hostila naše MAS deset účastníků projektu „MASky bez
masky“, který byl realizován jako projekt spolupráce MAS v rámci Programu rozvoje venkova.
Účelem projektu byla především výměna zkušeností z právě končících realizací Strategických
plánů Leader zapojených MAS také vzájemná inspirace a pomoc s přípravou chystaných
Strategií komunitně vedeného rozvoje území pro období 2014 – 2020. Do projektu byly
kromě naší MAS, zapojeny ještě MAS Krajina srdce, MAS Sdružení růže, MAS Český západ
a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
Každý měsíc se účastníci projektu scházeli v jedné z partnerských MAS, kde měli možnost
seznámit se s tamními podpořenými projekty, vlastními projekty a aktivitami MAS či
samotným fungováním organizace a kanceláře. Důležité bylo uvědomění si specifik daného
území, ovlivňující činnost MAS a charakter realizovaných projektů a aktivit. Co funguje
v Kyjovském Slovácku, nemusí fungovat u nás, co funguje u nás, nemusí fungovat ve Sdružení
růže. Přesto hodnocení podmínek v území, sdílení pozitivních i negativních zkušeností
doprovázejících činnost každé MAS je důležitou součástí naší práce. V diskusích s kolegy jsme
nacházeli nové inspirativní nápady či náměty pro další činnost, ale také se nám dostalo
zpětné vazby k naší činnosti dosavadní.
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Hostům jsme představili několik zajímavých projektů realizovaných s podporou MAS svatého
Jana z Nepomuku v období 2008 – 2014. Pavel Kroupa nás provedl nejen Expozicí historické
techniky, ale také povyprávěl o zkušenostech a plánech dalšího rozvoje areálu Zelenohorské
pošty v Nepomuku. To, že základním předpokladem úspěšné realizace projektů jsou
především motivovaní lidé, kteří si cílevědomě dokážou jít za splněním svých snů, nám
potvrdila svým vyprávěním Miroslava Brožová v Centru volnočasových aktivit Fénix
v Nepomuku. O podmínkách pro faremní zpracovatele v České republice, ale také o výrobě
ovčích sýrů v nové minimlékárně v Čížkově jsme se mnohé dozvěděli od Vladislavy Velíkové.
Poslední zastávkou byla Farma Moulisových v Milínově, farma nejen se zemědělskou
výrobou, ale také s úspěšnou realizací projektů a aktivit v agroturistice, zpracováním vlastní
produkce či dětské pedagogice. I zde bylo pro účastníky poselství zřejmé, pestrá nabídka
a kvalita poskytovaných služeb, jsou jistě základem úspěchu.
Přestože zapojené partnerské MAS můžeme bez pochybností zařadit mezi ty nejlepší v České
republice, bylo příjemné si uvědomit, že i naší MAS, i když patří k těm nejmenším, je možné
zařadit do skupiny aktivních i to, že počet námi podpořených projektů a realizovaných akcí
není běžným standardem pro spoustu dalších MAS.
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Spolupráce MAS a Sdružení místních samospráv
Spolupráce při realizaci projektu „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu"
V našem regionu MAS svatého Jana z Nepomuku byl
zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí
název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“ (dále jen ECHÚ). Nositelem projektu bylo Sdružení
místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční
podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS
z 10 krajů České republiky.
Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné
správy s využitím platforem MAS a to v následujících oblastech: Regionální školství, Doprava
a veřejná dopravní obslužnost a Zaměstnanost. Snahou bylo propojit tento projekt s nově
vznikající Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS svatého Jana z Nepomuku
(dále jen SCLLD).
-

Regionální školství
V této oblasti byl v rámci propojení SCLLD a ECHÚ stanoven cíl Zkvalitnit výuku ve
školských a vzdělávacích zařízeních. Tohoto cíle by mohlo být dosaženo pomocí
opatření, kterými jsou např. Vybavení vzdělávacích zařízení (pořízení vybavení
zkvalitňující a modernizující výuku), Odborná podpora pedagogům a pracovníkům
s mládeží (pořádání vzdělávacích seminářů a jiných akcí), Poskytování dotačního
managemenu školám (animační činnost), Spolupráce škol v rámci regionu i mimo něj
či Rozšíření volnočasových aktivit ve vzdělávacích zařízeních.

-

Doprava a veřejná dopravní obslužnost
Zde byl stanoven společný cíl SCLLD a ECHÚ Zlepšit vnitřní dopravní obslužnost území.
K dosažení tohoto cíle by měla přispět tato opatření: Podpora dopravní obslužnosti
(zlepšit dopravní obslužnost uvnitř území, zkvalitnit veřejnou dopravu), Vyhotovení
konceptu cyklodopravy a cykloturistiky, Vytvoření konceptu elektromobility (průzkum
zájmu, realizace pilotního projektu), Budování a rekonstrukce komunikací (zlepšení
technického stavu obecních i krajských komunikací).

-

Zaměstnanost
Společným cílem ECHÚ a SCLLD v této oblasti je Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti
a pracovní migrace. K tomuto cíli by mohlo přispět zakládání sociálních podniků, kdy
obec, jakožto zakladatel, přispěje ke snížení nezaměstnanosti v dané obci a jejím
okolí.
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Jedním z výstupů projektu ECHÚ byla publikace „Jak se vám líbí náš venkov“, což je vlastně
kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních
klíčových problémů.
Publikaci naleznete na stánkách Sdružení místních samospráv:
http://www.smscr.cz/archiv/content_cz/Jak-se-vam-libi-nas-venkov-SMSCR.pdf
Hlavním výstupem projektu je samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS.
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Moštování pro obyvatele území
O realizaci projektu spolupráce Renesance venkovského ovocnářství toho již bylo napsáno
dost, i o podpoře komunitního moštování, které bylo jedním ze záměrů projektu. K tomu
účelu byl v projektu pořízen mobilní kombinovaný drtič a lis ovoce. Výhodou mobilního
zařízení je to, že s ním můžeme přijet do kterékoli obce území, na akce, nebo přímo do sadu,
kde můžeme moštovat.
A jak to celé funguje? Stačí, aby se v kterékoli obci Nepomucka a Spálenopoříčska domluvilo
několik lidí, kteří mají zájem zmoštovat vlastní ovoce a dali nám o sobě vědět. S moštovacím
zařízením přijedeme ve smluvený čas na smluvené místo, kde moštování provedeme.
První „testovací“ moštování proběhlo již v roce 2014. Počty moštujících v Mladém Smolivci,
Měcholupech, či ve Vrčeni potvrdil, že o tuto službu bude zájem. V roce 2015 se ve
spolupráci s N.O.S. Nepomuk zajistilo moštování jablek v průběhu října a listopadu
v zahradnictví ve Vrčeni. Nezřídka se musela prodlužovat zavírací doba o 1 – 2 hodiny,
především v pátek, kdy službu moštování ve velkém využívali také chataři a chalupáři z okolí.
V roce 2015 jsme se s moštárnou prezentovali také hned na několika akcích. Již v srpnu na
Dotecích řemesel v Čížkově. Počasí naštěstí přálo, takže letní jablka se již dala moštovat.
Osvěžit se odrůdovými čerstvými mošty se mohli osvěžit také návštěvníci Městských
slavností ve Spáleném Poříčí, farmářských trhů v Nepomuku, ale třeba také Slavností
slunovratu na plzeňské Zastávce.
I letos se moštovalo v obcích, ale vlastně méně, než jsme očekávali. Tam kde se moštovalo,
byl opět velký zájem. Ale nějak vázla domluva, žinkovští zahrádkáři se nezvládli dohodnout
na termínu, čížkovští si po velkém zájmu na srpnových Dotecích řemesel nechali utéct termín
atd. A právě zde je opět prostor pro aktivitu členů MAS, kteří by měli pomoci s organizací
také akce v obci, kde žijí, podnikají, či jsou jinak aktivní. Věřte, a zkušenosti to potvrzují, že
zorganizování moštovací akce u vás v obci bude s povděkem kvitováno, pakliže tedy
nebudete chtít moštovat ve Dvorci.
Jestli si také myslíte, že existují lepší možnosti uplatnění ovoce, než je jeho kompostování, či
prodej padanek za kačku do výkupu a máte-li pocit, že byste jako člen MAS mohli udělat
něco pro své sousedy, dejte nám vědět, rádi poskytneme více informací.
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Akce, na kterých se podílela MAS v roce 2015
Přírodní zahrady
Mít na zahradě koutky původní přírody je přáním stále většího počtu zahrádkářů. Od té
doby, co se mnoho druhů rostlin a živočichů stává vzácností a v naší intenzivně
obhospodařované krajině, zdá se, pro ně nezbývá místo, snaží se čím dál víc lidí poskytnout
jim útočiště alespoň ve své zahradě. To potvrdil také zájem účastníků seminářů na téma
Přírodní zahrady, které uspořádalo Ekocentrum ve spolupráci s MAS svatého Jana
z Nepomuku a lektorkami Terezou Tomanovou a Alenou Gajduškovou.
Organizátoři spojili síly a rozhodli se uspořádat dva semináře a jednu exkurzi s tematickým
zaměřením na jednotlivé aspekty přírodních zahrad.
-

Na téma „druhový a odrůdový sortiment pro přírodní zahrady, aneb musíme znát, co
sázíme“ proběhl první ze seminářů v úterý 27. ledna Ekocentru ve Spáleném Poříčí.
Obsáhlé povídání o druhovém a odrůdovém sortimentu doplnily zajímavé poznatky
ke starým ovocným a zeleninovým odrůdám, či původním dřevinám pro živé ploty.
A protože je dobré vědět nejen, co sázíme, ale také jak to chutná a jak je možné to
využít v domácí kuchyni, či lékárně, je každý seminář obohacen malým kulinářským
kroužkem. Na semináři tak mohli účastníci ochutnat špaldové koláčky, cibulový koláč,
či třeba jasanový čaj, rakytníkovou šťávu, jablečný mošt z odrůdy Matčino, či několik
druhů likérů a šípkové víno.

-

V pořadí druhý seminář "Jak na přírodní zahradu" se uskutečnil v úterý 3. 3. 2015 od
17 hod v Ekocentru ve Spáleném Poříčí. Tentokrát byl zaměřen na správnou péči
o půdu, mikroklima v zahradě a jíchy, které v zahradě pomáhají.

-

Ve středu 29. 4. 2015 od 16:30hod se uskutečnila exkurze v certifikované přírodní
zahradě paní Aleny Gajduškové v Kramolíně u Nepomuka. Návštěvníci semináře si
mohli prohlédnout sbírku botanických druhů růží a bylin, jedlé plané rostliny
a netradiční jedlé keře a další zajímavé prvky zahrady.

Žinkovští zahrádkáři si osvojili řez ovocných stromů
V roce 2014 MAS v rámci projektu Renesance venkovského ovocnářství uspořádala
v Žinkovech přednášku Výroba ovocných produktů tradičně i moderně. Zájem tenkrát byl
značný, navíc se, zahradnicky řečeno, „podařilo zasít semínko“ další spolupráce.
A tak jsme se se žinkovskými zahrádkáři ve čtvrtek 5. března sešli opět. Tentokrát na zahradě
pana Karhana, který dal k dispozici své ovocné stromy. Ukázky výchovného a udržovacího
řezu se ujal Václav Kovář ze Zahradnictví ve Vrčeni (www.ekozahradnictvi.cz).
Setkání pokračovalo přednáškou na téma drobné ovoce, kde Václav Kovář prezentoval nejen
dostupný sortiment, nároky na pěstování či možnosti zpracování, ale také vlastní zkušenosti
s pěstování v podmínkách Nepomucka.
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Zájem zúčastněných potvrdila závěrečná diskuse na řadu ovocnářských témat, ale také
dohoda o pokračování spolupráce a to nejen ve vzdělávacích aktivitách. Závěrem byla
žinkovským zahrádkářům představena možnost využití mobilního moštovacího zařízení
(http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/index/podporujeme-komunitni-mostovani).

Venkovské EXPO
Venkovské EXPO představilo zajímavosti venkova Plzeňského kraje
Opět po roce MAS prezentovaly kulturní a turistické zajímavosti venkova Plzeňského kraje na
akci Venkovské EXPO. Akce se uskutečnila 17. – 18. dubna 2015 v plzeňském DEPU 2015.
MAS svatého Jana z Nepomuku se podílela na představení muzeí a expozic jižního Plzeňska.
Mezi prezentované patřila nepomucká muzea - nově otevřené Svatojánské muzeum,
Expozice historické techniky na Zelenohorské poště, Rodný dům Augustina Němejce, či
expozice Městského muzea v Nepomuku. Ale také galerie spálenopoříčského Špejcharu, či
expozice krojů jižního Plzeňska na Farmě Olšovka v Březí u Žinkov.
Pestrá mozaika představených expozic potvrdila, že především pro příznivce historie může
být Nepomucko, tím správným cílem.

Farmářské slavnosti na Farmě Moulisových
Na Farmě Moulisových v Milínově se v sobotu 15. srpna 2015 konaly Farmářských slavnosti.
Akce pod záštitou Ministerstva zemědělství přivítala 4800 návštěvníků, především z řad rodin
s dětmi. Cílem Farmářských slavností pořádaných po celé republice je představit veřejnosti
dnešní život na farmách a moderní podobu současného zemědělství. Dalším cílem je
informovat o možnostech nákupu produktů od lokálních producentů, chovatelů a pěstitelů.
Více informací o projektu naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/farmarske_slavnosti
Děti i dospělí mohli v rámci programu shlédnout výstavu zemědělské techniky, ukázky
westernového ježdění, projížďky na ponících, vystoupení lidové muziky Sluníčko, tanečního
souboru Rokytnička a PF Bandu, či se zúčastnit dětského programu plných her a soutěží
(dětské pekařství, hod lasem, slalom s trakařem, skákání v pytli, sázení bylinek, simulátory
dojení krávy a jízdy na býkovi, atd.). Pro každého, kdo během programu dostal hlad, byla
k dispozici farmářská restaurace a cukrárna. Návštěvníci mohli také ochutnat regionální
potraviny a potraviny se značkou KLASA. Domů si pak mohli odnést domácí produkty
z místních farem zakoupené na farmářském trhu.
Svoji pomyslnou troškou do mlýna přispěla také MAS svatého Jana z Nepomuku, která
připravila prezentaci muzeí a expozic jižního Plzeňska, právě ukončeného projektu
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spolupráce Otevíráme poklady venkova. Prezentováno tak bylo Muzeum historických vozidel
na zelenohorské poště, Venkovské minizoo Tojice, Malá expozice historické zemědělské
techniky a či Svatojánské muzeum v Nepomuku, Špejchar ve dvoře ve Spáleném Poříčí či
Mešenský špejchárek.

Slavnosti sena
V sobotu 6. června 2015 se konal již pátý ročník Slavností sena na Farmě Moulisových
v Milínově. Pro děti bylo připraveno divadelní představení - Myší pohádka, farmářské dílny
zaměřené na venkovská řemesla, procházka na koních a ponících a spousta další zábavy pro
děti i dospělé.
Na své si přišli malí i velcí. Každý se na chvíli stal včelařem, ovčákem, pekařem, mlynářem,
dráteníkem, krejčím, tesařem či sadařem, svezl se na koni, ochutnal čerstvě stlučené máslo
a ve stodole se podíval na pěkné divadlo a poslechl si lidové písničky. Na jízdárně se letos
poprvé a s velkým úspěchem předvedly jezdkyně JK Farma Moulisových a ukázaly to nejlepší
z parkuru a drezury. A kdo zrovna nepracoval, nejezdil na koni či neskákal na balíky sena, ten
si mohl dát ve stodole chlazený nápoj nebo výborné domácí občerstvení z farmy.

Doteky řemesel v Čížkově
Doteky řemesel, akce, která není pouhým jarmarkem, ale nechává návštěvníky dotknout se
materiálu, vzít do ruky nástroje, vyzkoušet si řemeslo, dozvědět se více o tajích výroby,
prostě „být u věci“, se stává putovní akcí, představující zajímavé lidi, aktivity
a pamětihodnosti obcí Nepomucka. V letošním roce akce zavítala do Čížkova a to v sobotu
22. 8. 2015.
Místní dvory, dílny a fara byly otevřeny, aby si návštěvníci tradičně vyzkoušeli svoji zručnost
v dílně kovářské, truhlářské, řezbářské, keramické, papírnické, šperkařské či svíčkařské.
I letos se představila oblíbená skupina řemesel, která potěší především chuťové smysly.
Chléb, placky, sýry, uzeniny, medové perníčky a sušenky, mošty vznikaly přímo před zraky
návštěvníků a byly pochopitelně i k ochutnání. Vařilo se ale také mýdlo, nabízena byla
přírodní kosmetika a zájemci mohli nechat „rozmazlovat“ své tělo kadeřníkem, lazebnicí, či
masérkou.
Čížkovská fara se proměnila v kulturní centrum s malířským ateliérem a uměleckořemeslnými dílnami, kde účastníci shlédli také dokumentární filmy, historické dokumenty,
obrazy a fotografie inspirované okolím Čížkova. Od 16.00 hodin jsme se společně sešli
v čížkovském kostele na společném zpívání s Plzeňským MLSem - Malým lidovým souborem.
Akce se vydařila a do Čížkova zavítalo mnoho návštěvníků.
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Cyklisticky za zážitky
Orientační cyklozávod „Cyklisticky za zážitky“, který pořádá TJ Sokol Spálené Poříčí ve
spolupráci s MAS sv. Jana z Nepomuku a městem Spálené Poříčí se uskutečnil 12. 9. 2015.
Počasí vyšlo na 120%, lepší snad ani být nemohlo. Úsměv na tvářích účastníkům také
nechyběl, takže jako spolupořadatelé si již nemůžeme více přát. Děkujeme všem za účast
a těšíme se na 7. ročník cyklozávodu v roce 2016. Těm, kdo ještě váhají s účastí v příštím
roce,
doporučuji
prohlédnout
si
fotky
z
letošního
ročníku
http://sokolspaleneporici.rajce.idnes.cz/
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Hospodaření 2015 – Vybrané údaje z rozvahy
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Hospodaření - Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty
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Závěr
Rok 2015 byl snad definitivně posledním rokem realizace historicky první rozvojové strategie
MAS svatého Jana z Nepomuku (Strategický plán LEADER „Budoucnost založená na tradici“).
Ne, nemusíte se bát, nechystám se na tomto místě k obšírnému hodnocení toho, co se
podařilo a co ne. Fakta jsou prezentována v Ex-post evaluaci SPL „Budoucnost založená na
tradici“ na http://mas.nepomucko.cz/cs/zakladni-dokumenty/. MAS má k tomuto účelu
zvolené patřičné orgány, do jejichž kompetence to spadá. A nakonec nejlepší bude, když si
každý své hodnocení udělá sám. Nejen toho, zda MAS naplnila očekávání, zda byla její
činnost pro region přínosem, ale prosím i toho, jak k jejímu fungování přispěl každý z nás. Já
si jen na tomto místě dovolím poděkovat za spolupráci všem těm, kteří spolupracovali.
Raději bych však závěr Výroční zprávy za rok 2015 věnoval spíše pohledu do budoucna, i když
si malé ohlédnutí zpět si asi nedokážu odpustit. Rok 2016 bude v řadě ohledů pro MAS
rokem změn. Nemyslím tím jen to, že snad již konečně dojde ke zveřejnění pravidel pro
fungování MAS v období 2014 – 2020 a následně předložíme ke schválení Ministerstvu pro
místní rozvoj naši novou rozvojovou strategii. Pro období 2014 – 2020 zvanou Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje, i přesto, že někdo „nahoře“ nemá o skutečný
komunitní rozvoj regionů evidentně zájem.
Změnu zaznamená také obsazení kanceláře MAS. Pavel Motejzík snad konečně v Nepomuku
našel to pravé místo pro sebe. Místo, kde plně uplatní svůj zájem o historii, nadšení pro
záchranu kulturního dědictví i nevšední literární um. Za léta odpracovaná pro MAS mu patří
veliké díky. A za štěstí můžeme považovat i to, že nám jej osud neodvál do Prahy, ale Pavel
zůstal i nadále činný především v Nepomuku.
I já jsem se rozhodnul opustit místo manažera, kdo bude pozorně číst i následující řádky
pochopí. Nicméně již dnes se tvoří kolem kanceláře MAS skupina lidí, kteří by mohli
představovat onu pomyslnou „novou energii“ pro činnost organizace v nadcházejícím
období. Když se zadaří, mohla by být sestava kanceláře, jakou MAS ještě neměla. Ale to už je
záležitostí programového výboru. Radit jim nechci, jen doufám, že nepromarní tuto šanci.
Prioritami nového období, které je o dva roky zkráceno, na roky 2016-2020, je co možná
nejrychlejší začátek realizace nové strategie, což prakticky znamená vyhlašování výzev pro
předkládání projektů, které se očekává na přelom roků 2016/2017. Na začátku roku 2016 se
soustředíme na dokončení strategie a budeme rádi za každou aktivní spolupráci členů
a potenciálních žadatelů, která přispěje k dobře zacíleným výzvám a efektivní realizaci
projektů.
Většímu dopadu realizace nové strategie může přispět jasné definování poslání MAS, či
jednodušeji řečeno vymezení toho, jak by chtěla MAS vlastně v území působit. Diskusi
o poslání MAS svatého Jana z Nepomuku se potřebujeme v roce 2016 věnovat, mimo jiné
proto, aby bylo jasné zadání práce kanceláře MAS, i proto, aby aktéři území věděli, co od
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MAS mohou očekávat. Novou výzvou pro činnost je také vyhlášení CHKO Brdy. Jak se MAS
postaví k této výzvě, je zatím také nezodpovězenou otázkou.
Priority rozvoje venkova v novém období se změnily na evropské a především národní
úrovni. Soustředí se spíše na ekonomický rozvoj a zvýšení zaměstnanosti, na sociální
problematiku v nezvýhodněných regionech. Nedávají moc možností pro rozvoj sociálního
kapitálu a občanských aktivit, ani na rozvoj služeb a vzhledu obcí. Navíc je realizace akcí
svázána více podmínkami a větší byrokracií. Ale je možné v tom vidět i pozitiva: větší
investice do méně subjektů mají potenciál mít větší lokální efekt a tyto subjekty mohou
fungovat jako jádro místního ekonomického rozvoje.
Jakých bude následujících cca 5 – 7 let realizace nové strategie a jaké za sebou zanechá stopy
v regionu Nepomucka a Spálenopoříčska opět záleží především na nás.
Michal Arnošt a Kristýna Fantová
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