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ČESKÝ LES

XI. Český zimní sraz turistů
v Bělé nad Radbuzou
Bělá nad Radbuzou je pořadatelem zimního srazu turistů 5.–8. února
2009. Město ležící v srdci Českého lesa
se chystá přijmout na 500 turistů z celé
České republiky.
Účastníky srazu budou očekávat
trasy různé obtížnosti pro turisty i pro
běžkaře. Náročnost tras je odstupňovaná tak, aby si všichni mohli vybrat
podle svých schopností a momentálních sil. Jednotlivé trasy jsou vytvořeny
tak, aby se návštěvníci mohli seznámit
s krásami celého Bělska. Jedním z cílů
je oblast přírodního parku Pleš na náhorní planině na česko–německé hranici. Zaniklá vesnice Pleš patřila v první
polovině 20. stoletní mezi největší a nejlidnatější vsi Českého lesa. Další trasy
povedou Haltravským hřebenem v oblasti Liščí hory, mimo jiné vesnicí Růžov, kde došlo na konci 2. světové války
k boji mezi německými a americkými
vojáky. Tuto událost popisuje infotabule
v místě střetu. Hlavním programem
v sobotu bude setkání účastníků srazu
na nejvyšším bodě této části Českého
lesa, na vrchu Velký Zvon. Jedna z nejzajímavějších tras povede přes tzv. Kocovy kameny. V minulosti se místo pod
vrcholem Velkého Zvonu nazývalo Kocova vyhlídka. Byl odtud krásný pohled
na celý bělský region a panstvo z nedalekého Újezda Svatého Kříže, pod který

Bělá patřila, sem jezdilo na nedělní výlety. Staré nápisy vytesané na skalkách
v letech 1800–1894 upomínají na majitele panství, barony Koce z Dobrše, a jejich hosty. Na vrcholu je dnes vojenský
objekt s rozhlednou. Z výšky 862 m n.
m. lze dohlédnout do vzdálenosti desítek kilometrů, při příznivém počasí je
možno pozorovat pásmo šumavských
vrcholů. Cílem jedné z tras bude i pramen Radbuzy.
Součástí celé akce budou společenská
setkání v kulturním domě v Bělé nad

Radbuzou a rovněž besedy o historii
i současnosti Českého lesa s regionálními historiky a s pracovníky CHKO
Český les.
Akce je určena nejen členům Klubu
českých turistů, ale i široké turistické veřejnosti, proto přijměte prosím pozvání
a navštivte Český les a Bělou nad Radbuzou. Věříme, že se vám u nás bude
líbit a budete se k nám rádi vracet.
Nezůstávejte na okraji, když se můžete podívat přímo do centra.
MARCELA BARTONÍČKOVÁ

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l‘ Economie Régionale)
znamená v českém překladu Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova
LEADER je součástí Programu rozvoje venkova 2007–13. Je uplatňován
prostřednictvím IV. osy programu
a umožňuje výběr jak investičních i neinvestičních projektů. MAS jsou vybírány na základě posouzení kvality a zaměření strategických plánů. Celkový
objem prostředků na celé období je 650
mil. Kč. Už z toho je patrné, že MAS
se musí pro svou udržitelnost zaměřit
i na jiné zdroje pro podporu spolupráce
a rozvoj svých území.
Principy:
• spolupráce subjektů tří sektorů (ob-

•
•
•
•

čanského, podnikatelského a samosprávného)
realizace společné strategie spoluprací
a podporou projektů z programu
místní partnerství obcí, podnikatelů,
zemědělců, neziskových organizací,
škol, aktivních občanů
spojení pestré skupiny lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu
v dlouhodobém měřítku
řízení a plánování zdola–nahoru: Leader je založen na rozvojové strategii
venkovské oblasti, kterou vytvářejí
a aktualizují místní lidé podle vlastních potřeb

• Leader je založen na místních lidech,
kteří sami určují své problémy a směr
podpory finančních prostředků
• o rozdělení peněz se rozhoduje
v Místní akční skupině
Cíle:
• zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech
• šetrné využití místních zdrojů
• inovace a nové technologie na venkov
• posílení venkovské komunity, spolupráce
• podpora místních výrobků, jejich
uplatnění a propagace.
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MAS Český les rozdělila peníze
v 1. výzvě a připravuje druhou
Více než devět milionů korun rozdělila v roce 2008 mezi žadatele na svém
území Místní akční skupina Český les.
Finanční prostředky pocházejí z Programu rozvoje venkova ČR, ze IV. Osy
– Leader. O peníze se ucházelo celkem
23 subjektů, mezi nimiž byly obce, podnikatelé i neziskové organizace. Uspělo
třináct žadatelů s tím, že další tři byli určeni jako náhradní. Seznam úspěšných
projektů přináší následující tabulka.
Podpořeny zatím nebyly účelové
nákupy společenských stanů, které
dostanou šanci, jakmile nám úředníci
SZIF umožní aktualizaci strategického
plánu. Nezávazný harmonogram termínů příští výzvy naleznete rovněž
v připojených přehledech, stejně jako
povinné přílohy a indikátory, které váš
projekt upřednostní. Větší prostor by

se měl otevřít pro drobné podnikatele
a řemeslníky, protože právě na ty chce
MAS Český les upozornit. Podpoře živnostníků s originálními produkty z Českého lesa má napomoci připravovaná
databáze místních produktů a jejich
společná propagace. Chceme vytvořit
vlastní síť, značku a reagovat na potřeby
těch, kteří k rozvoji území přispívají
nejvíce. Obnovují tradice, vytvářejí pracovní místa, stmelují venkov a celkově
pracují na jeho přitažlivosti.
V této souvislosti podala MAS aktuálně tři projeky do Cíle 3 – Programu
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Bavorskem:
• Turistická destinace Český les – Oberfälzer Wald (plastické mapy, marketingová studie)
• Pilotní projekt obnovy vzhledu vybra-

ných obcí partnerských MAS
• Přeshraniční certifikace lokálních
produktů
Loňský rok jsme ukončili zdařilým
1. Regionálním večerem a do nového
roku jsme vstupovali dobře naladěni.
Na začátku roku 2009 Ministerstvo zemědělství ČR oznámilo, že MAS Český
les bylo pro 2. výzvu přiděleno přibližně o tři miliony více než loni. Šance
na úspěch v práci na rozvoji našeho
území se tak pro nás všechny zvyšuje.
Věřím, že náročnou administrativu
společně zvládneme a že nás neodradí.
Vždyť bez práce nejsou koláče. Pro jistotu ale i je naleznete v tomto vydání
magazínu na str. 17.
S přáním samých dobrých zpráv
SYLVA HEIDLEROVÁ,
manažer MAS Český les

Úspěšné projekty MAS Český les v 1. výzvě
Název žadatele

Název projektu

Římskokatolická farnost Borská Loreta – oprava střechy Svaté
Bor u Tachova
Chýše
Miroslav Cingroš
Michaela Kozová
Město Bor

Podpora turistiky na kole v regionu
Českého lesa
Zajištění zázemí pro sport. akce a výsadba zeleně v areálu rodinné farmy
chovu koní Svržno
Rekonstrukce sokolovny – podlahy
tělocvičen

Dobrovolný svazek obcí Zlepšení kulturního a společenského
Sedmihoří
života lidí na území DSO Sedmihoří
Obec Prostiboř

Rozvoj volnočasových aktivit v obci
Prostiboř – zařízení dětského koutku

Obec Studánka

Rekonstrukce víceúčelového zařízení
v obci Studánka

Obec Staré Sedlo
Město Bělá nad Radbuzou

Zajištění občanské vybavenosti pro
veřejnou správu, kulturní a zájmovou činnost v obci Staré Sedlo
Pořízení materiálně-technického
zázemí vč. stavebních úprav soc. zařízení ve městě Bělá nad Radbuzou

Svaz žen „Medulky”

Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ
Studánka

TJ Staré Sedliště

Rekonstrukce kabin TJ Staré Sedliště

Obec Staré Sedliště

Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré
Sedliště – stravovací pavilon

Svazek Domažlicko

Venkov není izolovaný ostrov

Popis projektu
Projekt řeší stavební úpravy střechy Sv. Chýše, která je součástí areálu
Lorety v Boru u Tachova. Do objektu zatéká, tudíž bude vyměněna stávající
plochá střecha za střechu valbovou o sklonu 20°.
Vytvoření půjčovny jízdních kol. Realizace příjezdové cesty, dvou parkovacích stání a výsadba doprovodné zeleně v areálu půjčovny.
Nákup stanu pro zajištění zázemí sportovních akcí, nákup trampolíny,
nábytku pro zázemí sedících diváků a nákup doprovodné zeleně v areálu
farmy.
Projekt řeší rekonstrukci podlah tělocvičen v sokolovně. Realizací projektu
dojde k lepšímu, efektivnějšímu a bezpečnějšímu využití sokolovny. To
povede k výraznému zkvalitnění stávajícího zařízení.
Projektem je řešeno vytvoření zázemí potřebného pro pěstování kulturního
života v obci, tedy pro pravidelné pořádání tradičních slavností a dalších
společenských akcí.
Projekt řeší výstavbu kvalitního a kapacitně dostačujícího zázemí pro
volnočasové aktivity v obci Prostiboř.
Projekt řeší nevyhovující stav víceúčelového zařízení, kde jeho rekonstrukcí
bude objekt uveden do stavu, který bude odpovídat jeho funkci kulturního,
společenského a sportovního centra obce.
Realizace projektu řeší stavební obnovu a zajištění multifunkčního využití
stávající budovy OÚ jako zázemí pro veř. správu, záz. pro kultur. infrastr.
(knihovna), záz. pro sdružení občanů (klubovna).
Projekt řeší stavebních obnovu soc. zařízení v souvislosti s pořízením
zázemí pro víceúčelové využití, potřebného pro pěstování kultur. života
ve městě, tedy pro pravidelné pořádání tradičních slavností.
Projekt řeší bezpečnostně nevyhovující stav dětských herních prvků, které
budou odstraněny a nahrazeny novými herními prvky, které odpovídají
ČSN 1176 a ČSN 1177.
Modernizace tří šaten a jedné koupelny.
Projekt řeší rekonstrukci zastřešení stravovacího pavilonu ZŠ Staré Sedliště.
Bude realizována nová střešní konstrukce – dřevěné vazníky, parotěsné
zábrany, tepelná izolace a plechová krytina.
Projekt představuje vzdělávací kurz, který podá zemědělcům a potenciálním podnikatelům na venkově základní informace pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti ubytování a souvisejících služeb.
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2. Upozornění na výzvu k předkládání žádostí o dotaci

Místní akční skupina Český les, o. s., připravuje pro všechny zájemce 2. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci realizace
Strategického plánu LEADER MAS Český les, o. s. Žádosti lze předkládat v následujících oblastech podpory (Fichích).
Číslo fiche Název
1
Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Max. míra podpory
90 %
malé podniky 56 %
2
Podpora podnikání v cestovním ruchu
střední podniky 46 %
velké podniky 36 %
malé podniky 56 %
3
Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
střední podniky 46 %
4
Podpora rozvoje drobného podnikání
56 %
5
Zkvalitnění života na venkově
90 %
6
Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel 100 %
Předpokládaná alokace zhruba 12 milionů, což je téměř o 3 miliony více
než v 1. výzvě.
Celková předpokládaná alokace prostředků pro 2. výzvu
Pokud se nevyčerpají všechny prostředky ve 2. výzvě, bude vyhlášena
do konce roku 2009 ještě jedna výzva.

Předběžné termíny vyhlášení 2. výzvy
Vyhlášení výzvy
Ukončení výzvy
Administrativní kontrola
Hodnocení výběrové komise
Schůze VH, VK a PV
Seznam vybraných projektů na SZIF

2. března
4. května
5.–15. května
22.–31. května
2. června
10. června

Kdo může žádat
Číslo fiche Definice příjemce dotace
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
1, 5
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
2
Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání
v cestovním ruchu ke dni podání žádosti o dotaci.
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
3
pozdějších předpisů. V rámci záměru III. 1.1. b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků.
V rámci III. 1.2 záměr a) – fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie
4
mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
6
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

1. Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Číslo fiche
1
2, 3, 4, 5
6

2

Min. a max. výše ZV
50 000–1 500 000 Kč
100 000–2 000 000 Kč
50 000–1 000 000 Kč
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2. Doba a místo realizace projektu

Zahájení realizace projektu
• S realizací projektu je možné začít od zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF (červen 2009).
Ukončení realizace projektu
• Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 18 měsíců (ve specifických případech do 36) od data podpisu dohody
(2009), kdy musí být podána žádost o proplacení uznatelných nákladů.
Místo realizace projektu
• Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Český les, o. s., viz mapa na www.masceskyles.jz.cz.

3. Způsob podání žádosti

Žádosti předkládají žadatelé osobně (po telefonické domluvě) v kanceláři kontaktního místa MAS na OÚ v Halži a na OÚ v
Tlumačově. Žadatelé předkládají na předepsaných formulářích:
Žádost o dotaci
Osnova projektu (viz Příloha č. 2 Pravidel IV. 1. 2.)
Povinné/ nepovinné přílohy
CD s žádostí a osnovou projektu

Originál a kopie
Originál a kopie
Originál a kopie
2×

Žádost o dotaci podepisuje žadatel před zmocněným pracovníkem příslušné MAS osobně nebo prostřednictvím zmocněného
zástupce. Pokud nebyla žádost podepsána před zmocněným pracovníkem MAS osobně, musí být podpis úředně ověřen (viz dle
Pravidel IV. 1. 2., strana 4, kapitola 4. Výběr projektů a podání žádosti o dotaci, bod e).

4. Kontaktní adresy pro předkládání projektů a konzultace projektů
OÚ Tlumačov (Tlumačov 107, 344 01 Domažlice)
Vždy po telefonické domluvě
Úřední hodiny
Pondělí 900–1700 (jiný termín po telefonické domluvě)
Kontaktní osoba
Ing. Marie Homolková
Mobil + e-mail
+420 724 863 051; homolkova@agakcent.cz
OÚ Halže (Žďárská 187, 347 01 Halže)
Vždy po telefonické domluvě
Úřední hodiny
Pondělí 900–1700 (jiný termín po telefonické domluvě)
Kontaktní osoba
Mgr. Božena Podlipská
Mobil + telefon + e-mail
+420 603 252 348; 374 783 392; podlipska@tamail.cz

5. Ostatní důležité informace

Kompletní znění 2. výzvy, pokyny pro žadatele, jednotlivé Fiche, formulář žádosti o dotaci včetně instruktážního listu, osnova
projektu a další informace jsou k dispozici na stránkách www.masceskyles.jz.cz. Formulář žádosti o dotaci a aktualizovaná Pravidla (Opatření IV. I. 2.) lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz.
Kontaktní osoba pro konzultace projektů: Ing. Marie Homolková, mob. +420 724 863 051; homolkova@agakcent.cz

6. Upozornění

V den ukončení výzvy končí i konzultace k podávání žádostí a projektů! Prosíme také žadatele, aby podávali projekty v závěsných deskách, které lze zasunout do šanonu.

Následující tabulka představuje výstupy, jež musejí vzejít z vybraných projektů, které podpoří MAS Český les do konce roku
2009. Projekty, které budou splňovat uvedené ukazatele budou tedy při hodnocení bodově oceněny.

Monitorovací indikátory pro rok 2009

kritérium
Zlepšení organizačních schopností
Zlepšení vybavení obcí
Založení nových podnikatelských subjektů
Podpora projektů začínajících podnikatelských subjektů
Vytvoření nových přepočtených pracovních míst
z toho pro ženy
Diverzifikace zemědělských subjektů
Zvýšení návštěvnosti
Zlepšení vybavení sportovně-rekreační infrastruktury
Zhodnocení kulturního dědictví
Zázemí pro spolkovou činnost
Tradiční kulturně-společenské, sportovní, církevní a jiné akce
Projekty vzdělávání a informace

jednotka
počet projektů zadministrovaných MAS
počet nových zařízení OV
počet
počet
počet
počet
počet
počet nových lůžek/míst u stolu
počet nových zařízení
počet památek otevřených pro veřejnost
počet
počet
počet akcí/účastníků
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hodnota v roce 2009
12
3
1
1
5
3
1
10/20
2
1
2
2
1/50
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Informace pro žadatele do 2. výzvy, aby věděli, co vše je
třeba k podání žádosti a mohli se včas připravit
Přílohy, které jsou povinné pro všechny projekty opatření IV. 1. 2.
Projekt (příloha č. 2 Pravidel IV. 1. 2) – origi- Název souhlasí s názvem uvedeným v žádosti
nál
Dle závazného vzoru
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Dle závazného vzoru
Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp.
Podpis na prohlášení musí být ověřen nebo musí žadatel
vedlejší opatření/podopatření dle závazného
podepsat prohlášení na MAS a pracovník MAS správnost
vzoru v příloze 7, případně 8, 9 nebo 10 Pravipodpisu potvrdit
del opatření IV. 1. 2. – originál.
Čestné prohlášení dle Přílohy 10 Pravidel opatření IV. 1. 2.
možno doložit k podpisu dohody
Seznam příloh s uvedením počtu stran jednot- Obsahuje všechny dodané přílohy
livých příloh
Uvedeny počty stran jednotlivých příloh
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
V případě, že se jedná o projekty, které jsou
Za
poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku
realizovány v rámci Fiche označené jako
podání
žádosti o dotaci
zakládající veřejnou podporu, předkládá se
daňové přiznání potvrzené finančním úřadem Včetně přílohy č. 1 u fyzických osob
(u fyzických osob včetně jeho přílohy č. 1)
za poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání žádosti o dotaci (neplatí Potvrzeno finančním úřadem
v případě zakládání mikropodniku) – prostá
kopie.

Poznámka / vysvětlení

Vztahuje se k opatřením osy
III, kde se stanovuje zda, projekt zakládá nebo nezakládá
veřejnou podporu. V případě
žádosti realizované dle Fiche,
která v poli č. 12 není označena vůbec nebo je označena „ne“ jako nezakládající
veřejnou podporu, není tato
příloha třeba.

Fiche 1 – Opatření III. 2. 2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Souhlasí s identifikací projektu
Kopie katastrální mapy potvrzená příslušným Vyznačena realizace projektu
katastrálním úřadem s vyznačením lokalizace Katastrální mapa
předmětu projektu v souladu s výpisem z kataVyhotovena a potvrzena Katastrálním úřadem (případně
stru nemovitostí (kopie).
jiným příslušným úřadem)

V případě, že je předmětem
projektu pořízení mobilní
technologie, vybavení, stačí
pokud je uvedeno, kde bude
předmět projektu standardně
uskladněn.

Souhlasí s identifikací projektu
Pravomocné a platné stavební povolení – oriPravomocné
ginál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit
Platné
žadateli.
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Souhlasí s identifikací projektu
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Ohlášení stavby – originál nebo úředně ověMožné nahradit stavebním
Potvrzený podací lístek nebo razítko podatelny nebo
řená kopie, možno vrátit žadateli.
úřadem ověřenou projektosdělení k ohlášení staveb. úprav vydané stavebním úřadem
vou dokumentací k ohlášení
(bez námitek)
stavby.
Souhlasí s identifikací projektu
Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož
Pravomocné
základě lze projekt realizovat – originál nebo
úředně ověřená kopie.
Platné
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Čestné prohlášení, že na daný projekt není
Dle závazného vzoru
třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
Součástí čestného prohlášení
Podpis na prohlášení musí být ověřen nebo musí žadatel
nebo jiné opatření stavebního úřadu (dle
dle vzoru č. 7
podepsat prohlášení na MAS a pracovník MAS správnost
závazného vzoru Pravidel) – originál.
podpisu potvrdit.
V případě nákupu stavby/ budovy
Souhlasí s identifikací nemovitosti
V případě nákupu stavby a/nebo pozemku,
Souhlasí s identifikací žadatele
který bude způsobilým výdajem, znalecký
posudek, ne starší než 12 měsíců k datu
Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným vydat znalecký
podání žádosti o dotaci, zároveň však ne starší posudek
než 1. 1. 2007 (originál nebo úředně ověřená
Počítá se od podání žádosti
Není starší 12 měsíců od data podání žádosti
kopie).
na MAS
Vydaný k datu 1. 1. 2007 nebo po tomto datu
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V případě žádostí o dotaci na investice do kulturního dědictví venkova doklad, že se jedná
o kulturní dědictví, např. formou stanoviska
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
stanoviska/posudku příslušného pracoviště
Národního památkového ústavu, výpisem
z registru kulturních památek, rozhodnutím
zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby.
Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení
k předmětu projektu – kopie.
Půdorys stavby – pokud není přílohou technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení – kopie.

Souhlasí s identifikací projektu

Vydáno příslušným orgánem

Souhlasí s identifikací projektu
Souhlasí s identifikací projektu
Uvedeny rozměry stavby

Fiche 2 – Opatření III. l. 3 – Podpora cestovního ruchu
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Za poslední uzavřené zdaňovací období
Potvrzeno finančním úřadem
U fyzických osob včetně přílohy č. 1
Souhlasí s identifikací projektu
Pravomocné a platné stavební povolení – oriPravomocné
ginál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit
Platné
žadateli.
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Souhlasí s identifikací projektu
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Ohlášení stavby – originál nebo úředně ověMožné nahradit stavebním
Potvrzený podací lístek nebo razítko podatelny nebo
řená kopie, možno vrátit žadateli.
úřadem ověřenou projektosdělení k ohlášení staveb. úprav vydané stavebním úřadem
vou dokumentací k ohlášení
(bez námitek)
stavby.
Souhlasí
s
identifikací
projektu
Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož
základě lze projekt realizovat – originál nebo
Pravomocné
úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.
Platné
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Čestné prohlášení (dle závazného vzoru Pravidel), že není vyžadováno stavební povolení, Dle závazného vzoru
Součástí čestného prohlášení
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního
Podpis na prohlášení musí být ověřen nebo musí žadatel
dle vzoru č. 7
úřadu; pouze nebylo-li dodáno stavební povolení, ohlášení stavby či jiné opatření staveb- podepsat prohlášení na MAS a pracovník MAS správnost
podpisu potvrdit.
ního úřadu – originál.
Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení
Souhlasí s identifikací projektu
k předmětu projektu – prostá kopie.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie/ Souhlasí s identifikací projektu
nákres stezky či trasy v odpovídajícím měřítku
– pokud není přílohou technická dokumentace
Uvedeny rozměry stavby
předkládaná ke stavebnímu řízení – prostá
kopie.
Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného
Souhlasí s identifikací projektu
vzoru Pravidel pro opatření III. 1. 3 (vydává
Potvrzeno příslušnou institucí
krajské středisko AOPK ČR nebo správa
Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelný
CHKO/NP) v případě budování stezek.
Souhlasí s identifikací projektu
V případě, že je předmětem
Kopie katastrální mapy vystavená příslušným Vyznačena realizace projektu
projektu pořízení mobilní
katastrálním úřadem (případně jiným přísluš- Katastrální mapa
technologie, vybavení, stačí
ným úřadem) s vyznačením lokalizace předpokud je uvedeno, kde bude
Vyhotovena a potvrzena Katastrálním úřadem (případně
mětu projektu – prostá kopie.
předmět projektu standardně
jiným příslušným úřadem)
uskladněn.
V případě nákupu stavby/pozemku, který bude Souhlasí s identifikací žadatele
Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným vydat znalecký
způsobilým výdajem, znalecký posudek, ne
starší 12 měsíců k datu podání žádosti o dotaci, posudek
zároveň však ne starší než 1. 1. 2007 – origiPočítá se od podání žádosti
Není starší 12 měsíců od data podání žádosti
nál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit
na MAS
žadateli.
Vydaný k datu 1. 1. 2007 nebo po tomto datu
Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem
(u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání žádosti o dotaci – kopie.

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

5

Fiche 3 – Opatření III. 1. 1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Za poslední uzavřené zdaňovací období
Potvrzeno finančním úřadem
U fyzických osob včetně přílohy č. 1
Souhlasí s identifikací projektu
Pravomocné a platné stavební povolení – origi- Pravomocné
nál nebo úředně ověřená kopie.
Platné
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Souhlasí s identifikací projektu
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Ohlášení stavby – originál nebo úředně ověMožné nahradit stavebním
řená kopie (součástí musí být povinná příloha Potvrzený podací lístek nebo razítko podatelny nebo
úřadem ověřenou projektotechnická dokumentace).
sdělení k ohlášení staveb. úprav vydané stavebním úřadem
vou dokumentací k ohlášení
(bez námitek)
stavby.
Souhlasí
s
identifikací
projektu
Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož
základě lze projekt realizovat – originál nebo
Pravomocné
úředně ověřená kopie.
Platné
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Čestné prohlášení, že na daný projekt není
Dle závazného vzoru
třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
Součástí čestného prohlášení
Podpis na prohlášení musí být ověřen nebo musí žadatel
nebo jiné opatření stavebního úřadu (dle
dle vzoru č. 7
podepsat prohlášení na MAS a pracovník MAS správnost
závazného vzoru Pravidel) – originál.
podpisu potvrdit.
Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení
Souhlasí s identifikací projektu
k předmětu projektu – prostá kopie.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie Souhlasí s identifikací projektu
– pokud není přílohou technická dokumentace
předkládaná ke stavebnímu řízení – prostá
Uvedeny rozměry stavby
kopie.
Souhlasí s identifikací projektu
Kopie katastrální mapy vystavená příslušným
Vyznačena realizace projektu
katastrálním úřadem (případně jiným příslušKatastrální mapa
ným úřadem) s vyznačením lokalizace předVyhotovena
a potvrzena Katastrálním úřadem (případně
mětu projektu – prostá kopie.
jiným příslušným úřadem)
V případě nákupu stavby/ budovy
V případě nákupu stavby/pozemku, který bude Souhlasí s identifikací nemovitosti
Souhlasí s identifikací žadatele
způsobilým výdajem, znalecký posudek, ne
starší 12 měsíců k datu podání žádosti o dotaci, Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným vydat znalecký
zároveň však ne starší než 1. 1. 2007 – origiposudek
nál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit
Počítá se od podání žádosti
Není starší 12 měsíců od data podání žádosti
žadateli.
na MAS
Vydaný k datu 1. 1. 2007 nebo po tomto datu
Podepsána členy sdružení
Souhlasí s názvy členů sdružení uvedenými v žádosti
Ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako
Pro záměr b: Smlouva o sdružení v případě, že
žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze
žadatel žádá jménem sdružení vzniklého podle
strany SZIF (v případě, že referent příjmu žádostí nedo§ 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
káže posoudit, konzultuje s právním oddělením).
ve znění pozdějších předpisů (originál nebo
Za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovíúředně ověřená kopie). Smlouva musí obsadají všichni účastníci společně a nerozdílně (v případě, že
hovat podrobnou úpravu práv a povinností
referent příjmu žádostí nedokáže posoudit, konzultuje
jednotlivých účastníků sdružení vztahujících
s právním oddělením).
se k projektu.
Účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu
vázanosti projektu na účel (v případě, že referent příjmu
žádostí nedokáže posoudit, konzultuje s právním oddělením).
Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem
(u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání žádosti o dotaci – prostá kopie.
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Pro záměry b, c a d: Energetický audit dle
Souhlasí s identifikací projektu
vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají
podrobnosti náležitostí energetického auditu,
ve znění pozdějších předpisů, je-li vyžadován
dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů. V příZpracováno energetickým auditorem
padě záměru b je energetický audit povinnou
přílohou vždy. Energetický audit musí být
předložen v písemné (originál nebo úředně
ověřená kopie) i elektronické podobě (na datovém nosiči CD ve formátu *.doc nebo *.pdf).

Fiche 4 – Opatření III. 1. 2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Smlouva o sdružení v případě, že žadatel žádá
jménem sdružení vzniklého podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (originál nebo úředně
ověřená kopie). Smlouva musí obsahovat podrobnou úpravu práv a povinností jednotlivých
účastníků sdružení vztahujících se k projektu.

Podepsána členy sdružení
Souhlasí s názvy členů sdružení uvedenými v žádosti
Ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako
žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze
strany SZIF (v případě, že referent příjmu žádostí nedokáže
posoudit, konzultuje s právním oddělením).
Za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají
všichni účastníci společně a nerozdílně (v případě, že referent příjmu žádostí nedokáže posoudit, konzultuje s právním oddělením).
Účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu
vázanosti projektu na účel (v případě, že referent příjmu žádostí nedokáže posoudit, konzultuje s právním oddělením).
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Za poslední uzavřené zdaňovací období
Potvrzeno finančním úřadem

Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem
(u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za poslední uzavřené zdaňovací období předcházející
roku podání žádosti o dotaci (neplatí v případě
U fyzických osob včetně přílohy č. 1
zakládání mikropodniku) – prostá kopie.
Souhlasí s identifikací projektu
Pravomocné a platné stavební povolení – origi- Pravomocné
nál nebo úředně ověřená kopie.
Platné
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Souhlasí s identifikací projektu
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Ohlášení stavby – originál nebo úředně ověřená kopie (součástí musí být povinná příloha Potvrzený podací lístek nebo razítko podatelny nebo sdě- Možné nahradit stavebním
úřadem ověřenou projektotechnická dokumentace).
lení k ohlášení staveb. úprav vydané stavebním úřadem
vou dokumentací k ohlášení
(bez námitek)
stavby.
Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož zá- Souhlasí s identifikací projektu
kladě lze projekt realizovat – originál nebo Pravomocné
úředně ověřená kopie.
Platné
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Čestné prohlášení, že na daný projekt není
Dle závazného vzoru
třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
Součástí čestného prohlášení
nebo jiné opatření stavebního úřadu (dle zá- Podpis na prohlášení musí být ověřen nebo musí žadatel dle vzoru č. 7
podepsat prohlášení na MAS a pracovník MAS správnost
vazného vzoru Pravidel) – originál.
podpisu potvrdit.
Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení Souhlasí s identifikací projektu
k předmětu projektu – prostá kopie.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie Souhlasí s identifikací projektu
– pokud není přílohou technická dokumentace
Uvedeny rozměry stavby
předkládaná ke stavebnímu řízení – kopie.
Souhlasí s identifikací projektu
V případě, že je předmětem
Kopie katastrální mapy vystavená příslušným Vyznačena realizace projektu
projektu pořízení mobilní
katastrálním úřadem (případně jiným přísluš- Katastrální mapa
technologie, vybavení, stačí
ným úřadem) s vyznačením lokalizace předpokud je uvedeno, kde bude
Vyhotovena a potvrzena Katastrálním úřadem (případně předmět projektu standardně
mětu projektu – prostá kopie.
jiným příslušným úřadem)
uskladněn.
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V případě nákupu stavby/pozemku, který bude
způsobilým výdajem, znalecký posudek, ne
starší 12 měsíců k datu podání žádosti o dotaci,
zároveň však ne starší než 1. 1. 2007 – originál
nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.

V případě nákupu stavby/ budovy
Souhlasí s identifikací nemovitosti
Souhlasí s identifikací žadatele
Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným vydat znalecký
posudek
Není starší 12 měsíců od data podání žádosti

Počítá se od podání žádosti
na MAS

Vydaný k datu 1. 1. 2007 nebo po tomto datu
Energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb., Souhlasí s identifikací projektu
kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů,
je-li vyžadován dle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů. V případě záměru b) je energetický
Zpracováno energetickým auditorem
audit povinnou přílohou vždy. Energetický
audit musí být předložen v písemné (originál
nebo úředně ověřená kopie) i elektronické podobě (na datovém nosiči CD ve formátu *.doc
nebo *.pdf).

Fiche 5 – Podpatření III. 2. 1. 2 – Občanské vybavení a služby
Souhlasí s identifikací projektu
V případě, že je předmětem
Kopie katastrální mapy potvrzená příslušným Vyznačena realizace projektu
projektu pořízení mobilní
katastrálním úřadem s vyznačením lokalizace Katastrální mapa
technologie, vybavení, stačí
předmětu projektu v souladu s výpisem z kataspokud je uvedeno, kde bude
Vyhotovena a potvrzena Katastrálním úřadem (případně předmět projektu standardně
tru nemovitostí – kopie.
jiným příslušným úřadem)
uskladněn.
Souhlasí s identifikací projektu
Pravomocné a platné stavební povolení – oriPravomocné
ginál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit
Platné
žadateli.
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Souhlasí s identifikací projektu
Vydáno příslušným stavebním úřadem
Ohlášení stavby – originál nebo úředně ověMožné nahradit stavebním
Potvrzený podací lístek nebo razítko podatelny nebo sděřená kopie, možno vrátit žadateli.
úřadem ověřenou projektolení k ohlášení staveb. úprav vydané stavebním úřadem
vou dokumentací k ohlášení
(bez námitek)
stavby.
Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož zá- Souhlasí s identifikací projektu
kladě lze projekt realizovat – originál nebo Pravomocné
úředně ověřená kopie.
Platné
Souhlasí s názvem žadatele uvedeném v žádosti
Čestné prohlášení, že na daný projekt není
Dle závazného vzoru
třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
Součástí čestného prohlášení
nebo jiné opatření stavebního úřadu (dle zá- Podpis na prohlášení musí být ověřen nebo musí žadatel dle vzoru č. 7
podepsat prohlášení na MAS a pracovník MAS správnost
vazného vzoru Pravidel) – originál.
podpisu potvrdit.
V případě nákupu stavby/ budovy
V případě nákupu budovy a/nebo pozemku, Souhlasí s identifikací nemovitosti
který bude způsobilým výdajem, znalecký po- Souhlasí s identifikací žadatele
sudek, ne starší než 12 měsíců k datu podání Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným vydat znalecký
žádosti o dotaci, zároveň však ne starší než posudek
1. 1. 2007 – originál nebo úředně ověřená kopie
Počítá se od podání žádosti
Není starší 12 měsíců od data podání žádosti
(možno vrátit žadateli.).
na MAS
Vydaný k datu 1. 1. 2007 nebo po tomto datu
Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení Souhlasí s identifikací projektu
k předmětu projektu – prostá kopie.
Půdorys stavby – pokud není přílohou tech- Souhlasí s identifikací projektu
nická dokumentace předkládaná ke stavebUvedeny rozměry stavby
nímu řízení – prostá kopie.

Fiche 6 – Opatření III. 3. 1 Vzdělávání a informace
Nemá další povinné přílohy
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Závěry z dotazníkového šetření o potřebě
dotačních opatření a práci MAS na vlastním území
Celkem bylo osloveno 125 osob (70 členských obcí MAS, 22 členů MAS, 23 úspěšných a neúspěšných žadatelů, 10 osob na seminářích). Celkem vráceno 22 vyplněných dotazníků.

V jak velké obci žijete/podnikáte?
1
4

Víte, co je MAS Český les, znáte SPL MAS
Český les a jednotlivá opatření?

obec do 500 obyvatel
obec do 2 000 obyvatel
obec nad 5 000 obyvatel

3

17

ano
ne
19

Víte, kde hledat pomoc a informace týkající se
dotačních programů podporující vaše záměry?
Využíváte tyto možnosti?
3

Znáte představitele a vedoucí pracovníky
MAS Český les?

vím a využívám

4

vím a nevyužívám

2

nevím
5

15

ano, znám
ne, neznám
bez odpovědi
15

Máte vlastní vizi na příštích 5 let?
1
3

Vyhovují vám současná opatření (fiche)?

mám/e vlastní vizi
nemám/e vlastní vizi
bez odpovědi

4

17

8

ano, současná opatření mi vyhovují
ne, současná opatření mi nevyhovují
nevím

4

bez odpovědi
6

Kde jste se o MAS Český les dozvěděl/a?
4

přímé oslovení zástupci MAS Český les

3

Vyhovuje vám způsob a míra
poskytování infomací týkající se MAS
a opatření Osy IV. LEADER?

webové stránky
články v tisku
zpravodaj MAS Český les

2
4

14

4

jiný způsob

ano

1

ne
nevím
4
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bez odpovědi
13

9

Členové MAS Český les se představují
Komunita
Noe
Areál barokní fary v Holostřevech,
kde působíme, jsme získali v roce 1998.
Přestože památkově chráněná fara byla
v té době v dezolátním stavu (žádná
okna, žádná voda ani elektřina, děravá
střecha…), začali jsme zde od počátku
pořádat různé akce a setkání zejména
pro mladé lidi. Součástí většiny z nich
byla zpočátku společná práce na záchraně domu. Postupně se nám podařilo
objekt zachránit a upravit do podoby,
která je příjemná jak účastníkům našich
setkání, tak členům sdružení, kteří zde
trvale žijí. K příjemnému posezení vybízí zejména obnovená původní černá
kuchyně nebo společenská místnost
s krásnou klenbou.
Přestože je pro nás rekonstrukce
domu důležitá, není hlavním cílem Komunity Noe. Tím je vytváření zázemí
pro kvalitní vztahy, hodnotné prožívání
času, zajímavá setkání, pomoc lidem
v nouzi. Nabízíme proto různé možnosti, jak k tomuto cíli směřovat:
Pořádáme například každoročně hudební a divadelní festival „Holostok“,
na jehož organizaci se dobrovolně podílí široký okruh mladých lidí. Na Holo
stoku vystupují kapely a soubory zvučných jmen i začínající interpreti, kteří
zde dostávají často poprvé možnost zahrát si před početnějším publikem.
Zatím dvakrát do roka k nám můžete
přijet na „Schólé ve stodole“ – v inspirativním prostředí vedou zajímavé osobnosti přednášky a semináře z nejrůznějších oborů (filosofie, ekologie, psychologie, mezilidské vztahy, literatura,
cestování i přírodní vědy).
V posledních letech se soustředíme
také na mladé rodiny s dětmi, kterým
mimo jiné nabízíme na konci září „Loučení s létem“ – festival pro celou rodinu.
Pořádáme také duchovní obnovy pro
mládež, víkendy pro skautské oddíly,
filmové večery a podobně. Na všechna
tato setkání k nám každý rok zavítá kolem 1 500 hostů.
Společně s našimi sousedy z Holo
střev každoročně organizujeme Den dětí
s pestrým programem, za kterým rády
přijedou i rodiny z okolních obcí. V období Vánoc pak nacvičujeme a uvádíme
divadelní hru nebo vánoční koncert.
10

Kromě uvedených aktivit nabízíme
možnost pobytů pro lidi, kteří potřebují
načerpat síly a strávit delší čas v klidném prostředí. Jsme rádi, že k nám při-

jíždí stále více (nejen) mladých lidí z regionu. Věříme, že díky našemu členství
v MAS Český les se tento trend ještě zesílí a prohloubí. Těšíme se na spolupráci.

Sdružení obcí Lučina
Vznik Sdružení obcí Lučina se datuje k roku 1998, kdy deset obcí v okrese
Tachov založilo sdružení s cílem podílet se společně na dlouhodobém řešení
hospodářského, společenského a ekonomického rozvoje svých obcí, a to zejména v oblasti vzdělávání, turistického ruchu, zdravotnictví a zaměstnanosti.
V současnosti slučuje šestnáct měst a obcí: Brod nad Tichou, Broumov, Ctiboř,
Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Chodský Újezd, Kočov, Lesnou, Lom u Tachova,
Milíře, Oboru, Studánku, Tachov, Tisovou a Zadní Chodov.
V průběhu činnosti se spolupráce rozvinula i s příhraničními městy a obcemi
ve Spolkové republice Německo (Bärnau, Georgenberg, Floß, Flossenbürg, Plößberg), což bylo deklarováno i Prohlášením k otevřené přeshraniční spolupráci.
Území mikoregionu má rozlohu 367 km², žije zde přibližně 19 tisíc obyvatel.
Nejvýznamnějším krajinným prvkem v okrese Tachov je Český les, jehož část
pokrývá i chráněná krajinná oblast. Jedná se o typickou příhraniční horskou
krajinu s drsným rázem krajiny, porostlou zejména smrkovým lesem s oblastmi
chráněných prostor stromů, bylin nebo zvěře. Hustota osídlení obyvatel je velice
malá, přibližně 50 obyvatel na 1 km². Historicky je oblast známější zejména malými sklárnami a průmyslem se sklem spojeným, těžbou a zpracováním dřeva,
pastevectvím. Slibně se počínající rozvoj turismu před 2. světovou válkou byl
pak omezen nejen válkou, ale i následně výstavbou vojenských zařízení v pásmech osídlených jen vojenskými posádkami. Paradoxně z toho důvodu je tato
část české krajiny nejméně zasažena civilizačními vlivy.
Dnes je oblast mikroregionu slibně se rozvíjejícím územím. Po roce 1989 se
zde začal rozvíjet turistický ruch se zaměřením na západoevropskou klientelu,
z původně pouze zemědělské krajiny se staly oblasti s významnějším podílem
průmyslu. Bylo postaveno mnoho menších továren, které zaměstnávají většinu
zdejších obyvatel.
Většími projekty, kterými se Lučina zabývala, bylo podpora turistického značení cyklotras v oblasti a podpora dětské sportovní a umělecké soutěživosti. Pro
nejbližší období si Lučina vytyčila převzít a zprovoznit bývalou hlásku Havran
jako turistickou rozhlednu.
V Místní akční skupině Český les je Lučina zastoupena většinou obcí. Zhruba
1/3 obcí (město Tachov a některé obce k Tachovu přiléhající) zastupuje MAS Zlatá
cesta.
Ing. VLADIMÍR MAROSZ,
předseda Sdružení obcí Lučina
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Sami jsme si navařili,
sami jsme si snědli

Dvě stovky lidí
bavily samy sebe
v Poběžovicích. Neboť
Místní akční skupina Český les
tam v poslední listopadový pátek pořádala 1. regionální večer s podtextem
„Co si navaříme, to si sami sníme“.
Smysl organizačně náročného podniku zazněl z úst moderátorky hned
v úvodu: „Chceme se představit sami
sobě, vám a vůbec všem, kteří o místní
akční skupinu projeví zájem. A to neznamená nic jiného než to, že vše, co
se bude během večera v sále odehrávat,
pochází z území MAS Český les“.
Jde o občanské sdružení, které má
22 členů a zasahuje do 70 obcí okresů
Domažlicka a Tachovska. MAS Český
les se zaměřuje zejména na zvýšení kvality života na venkově, rozvoj občanské
společnosti, cestovního ruchu, zaměstnanosti, ochrany životního prostředí
a propagaci regionu. V závěru letošního
roku se MAS podařilo rozdělit mezi
úspěšné žadatele do Programu rozvoje
venkova, Osy 4, Leader více než devět milionů korun. A pokud bude její
vedoucí tým pracovat dobře i nadále,
může v této činnosti pokračovat další
čtyři roky.
Cestou k úspěchu je i správná publicita, a právě proto se občanské sdružení
rozhodlo uspořádat premiérový večer.
Až do poslední chvíle nebylo jasné, kolik hostů se sejde, zda lidé netradiční
pozvánky pochopili a zda je oslovily.
Organizátory proto provázela tréma
a nervozita. Tu se pokusil zmírnit jáhen
Robert Frouz úvodním požehnáním.
U stolů seděli i členové partnerských
MAS, přeshraničních LAG, ředitelé zemědělských agentur, z Prahy dorazila
zástupkyně ÚZEI, Ing. Jana Bačkovská.
O udržení dobré nálady se v kulturních vstupech starali sami členové, což,
jak se ukázalo, se bezpochybně vyplatilo.
Se skromností a zápalem amatérů
podali účinkující bezvadné výkony,
uvolnili atmosféru a odbourali počáteční strojenost. Rozevláté červené
sukně pirátských tanečnic ze skupiny
Mericia z Boru a vzápětí po nich víly,
které se oblékly v dílně floristky Elišky
Váňové do kvítí, rozehřály hned na za-

čátku. Vášně zklidnil až romantický
zpěv Dua GS – Gelán a Slavíčková.
Po celou tu dobu se v zákulisí šikovaly
všemi dlouho očekávané Medulky ze
Studánky. Třicítka krojovaných tanečnic napříč věkem, s culíky a mašličkami,
ze svého mikrobusu totiž neustále něco
vynášela, rozlévala medovinu, nabírala koláčky a slibovala… Nezklamaly.
Rozechvělý začátek Staročeské konopnické si okamžitě podmanil publikum,
které vycítilo potřebu podpory. „Pletla
v kytku rozmarýnu…,“ zpívaly Medulky už s celým sálem. Překvapení se
však stupňovala. Trio břišních tanečnic
KEBRA ze Sedmihoří své vystoupení
muselo doslova, do písmene i do poslední kreace zopakovat.
K tomu všemu se roznášelo pivo
věnované Sedmihořím, tlačenka, klobásy, jitrnice a jelita z Částkova, voněl
teplý hostouňský chléb, stoly zdobily
klenečské koláče a hlavně prodávala se
tombola. S ohromnou rychlostí a stačila
tak tak. Aby ne. Na výherce čekala selata

z Poběžovic, divoká prasata a bažanti
ze Starého Sedliště, salámy, mák, brambory, pšenice… a vůbec. Ne každý, ale
téměř každý, se z takového venkovského
losu radoval. Rozdávat úsměvy, srdce
i políbení všem umožnila perníková volenka. Střídaly se dvě kapely, podávala
se slivovice z chráněné krajinné oblasti
a lidé skutečně a opravdově bavili sami
sebe. Vyšívané sukně i kolena Medulek
se nesly v rytmu kankánu, břišní tanečnice si zavýskly při folklóru a zvedaly
osazenstvo ze židlí.
Obsluhu na výbornou měli pod palcem dva studenti Střední školy Bor. „Při
volence jste říkali, že žádné perníkové
srdce nesmí zbýt, ta poslední tedy neseme maminkám,“ smáli se kluci. „Byl
to nádherný večer. Nedokázali jsme mu
dát příhodný název. Ani ples, ani zábava,
ani společenské setkání. Pojmenoval se
nakonec sám. Byl a příště už to bude jedině bál,“ zhodnotila 1. regionální večer
manažerka MAS Český les Sylva Heidlerová.
(vh)

MAS Český les děkuje za podporu
při konání Regionálního večera
Sponzorsky nás podpořili
Zemědělská společnost Agroklas
Staré Sedliště, s. r. o.
Zemědělská společnost
Agročas Částkov, s. r. o.
Zemědělská společnost Nobos, a. s.
Zemědělská společnost
II. poběžovická, a. s.
Mikroregion Lučina
Dobrovolný svazek obcí Borsko
Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří
Mikroregion Chodská liga
a městys Klenčí pod Čerchovem
Město Bělá
Město Poběžovice
Město Holýšov
Obec Studánka
Občanské sdružení Koráb
Občanské sdružení
Abrahám Poběžovice
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Chráněná krajinná oblast Český les
Střední škola Bor
ZO Českého svazu včelařů Hostouň
Pekárna PIHA Hostouň
Eliška Váňová – aranžování
květin, Poběžovice
Společnost AgAkcent, s. r. o., Zavlekov
Tomáš Bartoň – TBW, Kdyně
Farma Svržno
Stavební firma Dolejší
Truhlářství Radek Leitl
Firma GALA MODE Bor
Manželé Chnápkovi Osvračín
Firma Sklo, porcelán – Horšovský Týn
Řeznictví Dvořák, Bělá nad Radbuzou
Jiří Novotný, Staré Sedlo
Hotel Hubertus, Poběžovice
Ing. Vladislav Vilímec,
poslanec Parlamentu ČR
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Perspektivy přeshraniční turistiky
Pohraniční oblast Dračí jezero, Všeruby a Eschlkam se spojila, aby s úspěchem požádala o evropské peníze z programu přeshraniční spolupráce.
S finanční podporou Evropské unie
by tedy měla do konce roku 2010 vzniknout servisní stanice u pláží Dračího jezera, cyklostezky a stezky pro pěší turistiku: Warzenried–Eschlkam, Mais–Neukirchen–Eschlkam, Domažlice–Ovčí
vrch–hranice, Babylon a okolí, naučná,
poutní a turistická stezka na Všerubsku.

Bioplynka v provozu
Zemědělská firma SP Poběžovice zprovoznila bioplynovou stanici,
do které investuje celkem sto milionů korun. Stane se součástí nového
areálu bezodpadového velkochovu
prasat za více než půl miliardy korun,
s termínem dokončení do roku 2010.
Výstupem chovu pro 1 350 prasnic
a 10 000 prasat ve výkrmu, údajně ojedinělého v Evropě, bude kromě masa
také elektřina, teplo, organická hnojiva a další obchodní produkty. Bioplynová stanice zatím dosahuje výkonu
půl megawattu s tím, že v příštím roce
se očekává zvýšení na 1,25 MW.

Podpisu partnerské smlouvy se zúčastnili zástupci měst a institucí: Müller (Furth
i.W.) Kammermeier (Eschlkam), Berlinger (Neukirchen b. Hl. Blut), Rousová (Všeruby),
Picka a Kusý (za Svazek obcí Domažlicko), Mach (Domažlice), Pazdera (Babylon)
a Mühlbauer (Zemský svaz pro ochranu ptactva/LBV), Krásnická (Všeruby) a Seibold
(vláda Horního Falcka).
Dále bude zřízena stanice pro pozorování života v přírodě Zemským bavorským svazem ochrany ptactva a postaven informační pavilon pro turisty
u Eschlkamu.
Celkové náklady na všechny projekty
představují částku zhruba čtyři a půl
milionu eur, příspěvek z EU činí u obcí
Bavorska sedmdesát procent, u českých
obcí pak 85 procent celkových nákladů.
Vedoucím partnerem projektu, který
bude zastupovat zájmy zúčastněných

obcí u příslušných úřadů, je město
Furth im Wald. Za českou stranu jsou
partnery velkolepého projektu obec
Všeruby a Svazek Domažlicko ve spolupráci s obcemi Česká Kubice, Babylon
a městem Domažlice. Partneři navíc
plánují další společné záměry. Jde například o biotopické čištění babylonských
rybníků, využití stávající železniční
tratě Babylon–Furth im Wald či přeměna obce Babylon na klimatické lázně.

(sh)

Dějiny jedné farnosti v Čechách

To je název zcela nové publikace,
která oslavuje Hostouňsko. Autor
dvouset stránkového sborníku Stefan
Stippler žije v partnerském Dillingenu
a léta se intenzivně věnuje minulosti
hostouňského děkanství, výsledky své
práce a bádání v archivech zveřejňuje
rovněž na svých webových stránkách.
Cílem jeho snažení je prohloubit znalosti o společné sociální a církevní historii. Nová kniha připomíná bohatý
duchovní život města, vývoj farnosti
a kostela sv. Jakuba. „Hostouň je už pět
let v úzkém kontaktu s bývalými obyvateli. Naposledy jsme se takto zaměřili
na opravu našeho hřbitova, instalaci
a posvěcení pamětních desek v českém
i německém jazyce. Pravidelně také
organizujeme oboustranná setkání při
Svatojakubských slavnostech,“ komentuje živé česko-německé vztahy současnosti starosta Miroslav Rauch. Předmluvu ke knize napsali mimo jiné také
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Při prvním listování v nové knize vyprávěl starosta Hostouně Miroslav Rauch o započatém porozumění, které při dobré a ochotné spolupráci přechází v přátelství.
plzeňský biskup František Radkovský
a biskup diecéze Řezno Gerhard Ludwig Muller. Součástí dvojjazyčné knižní

publikace, která se v Bavorsku prodává
za 29 Eur, je CD.
Sylva Heidlerová
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Sport v Českém lese
Tělovýchovná jednota Sokol Bor byla
založena v roce 1946. Po celou dobu
své existence patří k největším a nejúspěšnějším sportovním organizacím
v okrese Tachov, eviduje 472 členů.
Ve městě Bor se prezentuje nejenom
jako sportovní a tělovýchovná organizace, ale má i nemalý vliv na kulturní
a společenské dění.
V kterékoli době byla hlavní snaha
o organizování sportovní činnosti dětí
a mládeže. V dřívějším období byla
v této oblasti úzce propojena sportovní
činnost školy a tělovýchovné jednoty
Sokol Bor. Dnes již tato spolupráce není
tak intenzivní, ale všichni věří, že se tradice znovu obnoví. Je stále obtížnější
získávat trenéry pro mládežnická druž-

Místo pro odpad bude
mít cenu zlata

Těsně před koncem roku rozšířilo
město Horšovský Týn plochu a vybavení sběrného dvora. Na investici
za dva a půl milionu korun se podílela
Evropská unie, jde o čtvrtý dokončený
sběrný dvůr odpadů, který byl podpořen finančními prostředky z Operačního programu Životního prostředí v Plzeňském kraji. Současný dvůr funguje
na zpevněné asfaltové ploše o rozměru
téměř tisíc metrů čtverečních. Nově je
k dispozici i zastřešený sklad. Nebezpečné odpady se ukládají do speciálních
ekologických nádob. Obsluha dvora má
své vlastní administrativní i sociální zázemí, areál je osvětlen a elektronicky zabezpečen. Provoz areálu svěřilo město
vlastní společnosti, pro místní občany
jsou jeho služby zcela zdarma. V Plzeňském kraji bylo v uplynulém roce
vybudováno s pomocí EU osm sběrných
dvorů.

stva. Přesto díky obětavcům družstva
mládeže úspěšně soutěží. Dorostenky
stolního tenisu se dokonce umístily na 4.
místě v České republice. Fotbal hraje
přípravka v okresní soutěži, žáci a dorost v krajských soutěžích, dvě družstva
basketbalistů absolvují krajskou soutěž.
V letošním roce zahájil činnost také oddíl florbalu.
Tělovýchovná jednota vlastnila
do roku 2005 sportovní zařízení, které
její členové využívají. Převodem sportovní haly, staré sokolovny a stadionu
s travnatým fotbalovým hřištěm a krytou tribunou na město Bor se otevřely
možnosti získávání finančních prostředků pro obnovu a rozvoj těchto zařízení. Díky nim se podařilo využít dotačních titulů pro realizaci nového systému vytápění, rekonstrukci osvětlení,
výměnu oken a vstupních dveří.
V současnosti byla úspěšně vyhodnocena žádost města Bor z Programu rozvoje venkova, programu Leader, z prostředků, jejichž rozdělení organizuje
MAS Český les, o. s. Potřebný finanční
podíl ve výši více než půl milionu korun
uhradí město. Všichni sportující se už
těší na nové podlahy v tělocvičnách.
Každý sportovec ví, že sportuje hlavně
pro sebe, svůj dobrý pocit. Zároveň však
chce každý podávat co nejlepší výsledky
a vyhrávat. Byla období, kdy nejlepších

výsledků dosahoval oddíl hokeje, pak
dlouhá doba, kdy nejlepších výsledků
dosahovali fotbalisté (1. A třída krajské
soutěže). Posledních několik let vévodí
TJ oddíl stolního tenisu, jehož výsledky
dosahují úrovně výkonnostního sportu.
Stolní tenistka Nikola Gallerachová byla
v roce 2007 mistryní ČR v kategorii starších žákyň. Dnes je hráčkou družstva
žen A, které soutěží v extralize, nejvyšší
soutěži v ČR. Mužstvo žen B startuje
v divizi Plzeňského kraje. Družstvo
A mužů ověřuje v tomto roce své herní
kvality ve 3. lize.
Kdo tyto sportovní úspěchy i každodenní sportování financuje? Největší
část nákladů uhradí pronájmy tělovýchovných zařízení a dalších objektů (výrobní prostory, restaurace). Členové TJ
přispívají členskými příspěvky. Město
Bor poskytuje každoročně dotaci (rok
2008 – 150 000 Kč). Velmi pomáhají
sponzoři, které mezi místními firmami
hledají jednotlivé oddíly.
Určitě je pozoruhodné a obdivuhodné, že celou činnost jak Tělovýchovné jednoty Sokol Bor, tak i jednotlivých oddílů organizují a řídí lidé, kteří
nedostávají žádnou odměnu. Dokonce
ještě někdy vynadáno. Ale zatím je nic
neodradilo. Láska ke sportu u nich naštěstí pořád vítězí. A proto jim alespoň
tímto velmi děkujeme.
BOŽENA PODLIPSKÁ

Rašeliniště Podkovák
pro všechny
Jedno ze dvou rašelinišť, která jsou
na území Chráněné krajinné oblasti
Český les na pomezí Tachovska a Domažlicka, by se mělo příští rok zpřístupnit lidem. Ochránci přírody uvažují
o otevření menšího rašeliniště Podkovák zřejmě ve druhé polovině roku při
akci Den Českého lesa. V současné době
se připravuje studie na vybudování naučné stezky, jejíž součástí by měl být
povalový chodník pro turisty a v budoucnu možná i informační altánek.

Na fotografii zleva Lenka Radnicová, Nikola Gallerachová, Marta Lněničková,
Radka Kaba.
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Hledání přineslo bolest, ale i ocenění

Ještě po sedmdesáti letech hledají
židé hroby svých předků. Svědkem této
pohnuté události byl také rekonstruovaný hřbitov v Poběžovicích a s ním
člen Občanského sdružení Abraham
Vladimír Kuželka. Při pravidelné údržbě
hrobů s hebrejskými nápisy potkal vzácnou návštěvu z Izraele. Do města zavítali
potomci poběžovických židů, kteří se
vydali po stopách svých předků. Po prohlídce židovského hřbitova se skupinka
přesunula na zámek, kde je instalována
stálá expozice věnovaná osudům místní
židovské komunity. Fotky, dokumenty,
to vše vyvolalo ve tvářích Izraelitů dojetí. Došlo i na slzy, a to když mladík
našel v transportních seznamech do Terezína jméno své poběžovické babičky.
Pražanka, která ho doprovázela, zase
v evidenci objevila svého otce. Archiv
dokladoval, že tatínek, profesor medicíny, který se rovněž narodil v Poběžovicích, byl zavražděn v Osvětimi.
Zdrcená skupinka zůstala anonymní,
ovšem v paměti těch, kteří s nimi stáli

u jejich vzpomínek, se zapsali velmi
silně. Když pomineme emoce, tak
i proto, že dokázali ocenit dlouholetou
práci, kterou Občanské sdružení Abra-

hám, člen MAS Český les, pod vedením
Anny Váňové věnuje vzkříšení židovské
otázky v Poběžovicích.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Kde by mohly pomoci peníze z MAS Český les
Vznik střediska pro volnočasové aktivity, školení, komunikaci a relaxaci
ve venkovském inspirativním prostředí
a čistém ovzduší plánují manželé Chnápkovi v Osvračíně. Oba umělečtí keramici
se do vesničky přistěhovali více než před
dvaceti lety, koupili opuštěnou usedlost
a začali ji zvelebovat. Postupně za nimi
začala jezdit stálá skupina lidí, kteří ocenili keramickou dílnu, přátelské a tvůrčí
prostředí. Nyní oba manželé přemýšlejí
o využití hospodářského stavení v návaznosti na jez a řeku. Protože uvažují
o léčebných pracovních terapiích, bude
samozřejmostí bezbariérovost prostor.
Víkendové pobyty chtějí naplnit aktivitami spojenými s ekologickým zemědělstvím, aromaterapií, čajovými obřady či
životem v komunitě. Jejich záměr může
obohatit vynikající akustika hudební
síně a výstavní prostor, který už zčásti
zaplňují keramická díla majitelů. Bývalá
zemědělská usedlost by po přestavbě
ubytovala 15 hostů, kteří by měli vlastní
sociální zázemí a parkovací prostor.
O finanční prostředky na svůj záměr
se Chnápkovi s pomocí společnosti
AgAkcent hodlají ucházet na jaře 2009
ve 2. výzvě MAS Český les.
(sh)
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MAS Český les informuje
Veřejnost

Na semináři k aktualizaci Strategického plánu Leader MAS Český les,
který se konal 19. listopadu 2008 v sále
hotelu Šumava v Horšovském Týně, se
sešlo celkem 21 potencionálních žadatelů. Semináře se zúčastnili jak zástupci veřejné sféry, tak drobní podnikatelé, kteří by měli zájem o provozování venkovské turistiky, a tím celkově
pozvednout cestovní ruch na venkově.
Seminář probíhal podle programu. Největší ohlas získal druhý bod: Možnosti
čerpání dotací prostřednictvím MAS
Český les. Diskutovalo se o možnosti
čerpání finančních prostředků z Fiche
číslo 2 – Podpora podnikání v cestovním ruchu, která by napomohla zemědělcům a začínajícím podnikatelům
v rozvoji a podpoře venkovské turistiky.
Účastníci semináře vyslechli také
přednášku o smyslu a významu regionálního značení výrobků z Českého lesa.
Tuto tzv. chráněnou místní značku by
mohly postupně získávat nejen všechny

produkty, ale i služby, které regionální
podnikatelé produkují či provozují.
Poslední prezentace vzdělávacího
kurzu Venkov není izolovaný ostrov,
který byl podán do 1. výzvy MAS Český
les prostřednictvím Svazku obcí Domažlicko, je umístěna na webových stránkách www.masceskyles.jz.cz spolu s dalšími v sekci „Dokumenty ke stažení“.
Vzdělávací kurz proběhne v příštím
roce a je určený především pro provozovatele a zájemce o provozování agroturistických farem, ale i pro jiné živnostníky a zájemce o drobné podnikání
na venkově.
SYLVA HEIDLEROVÁ

nislav Eberl z Okresní agrární komory
v Tachově. Seminář probíhal podle
programu. V diskuzi opět nejvíce zaujaly možnosti čerpání dotací prostřednictvím MAS Český les. Diskutovalo
se o možnosti vzniku nové Fiche, která
by více pomohla modernizaci zemědělským podnikům. Také tady si přítomní
vyslechli přednášky, které se zabývaly
možným vznikem regionálního značení
výrobků pocházejících z Českého lesa
i prezentaci vzdělávacího kurzu Venkov
není izolovaný ostrov.
Ing. MARIE HOMOLKOVÁ

Zemědělce

Školení k administraci II. výzvy
MAS Český les proběhne v termínu 29.
a 30. ledna v obci Rybník u Hostouně
v rekreačním středisku Rybník. Pro
členy programového výboru a výběrové komise je účast povinná, členům
výkonné rady a ostatním členům MAS
se účast doporučuje.

Na semináři pro zemědělce ve Starém
Sedlišti se sešlo celkem 23 lidí. Semináře se zúčastnili i zástupci státní sféry
zemědělského sektoru, Miloš Dyntar ze
Zemědělské agentury Ministerstva zemědělství, Ing. Miloš Šnajdr z Okresní
agrární komory v Domažlicích a Sta-

Odborné školení pro 2. výzvu

J. Š. Baar se podepsal v Přimdě

Dvouleté působení katolického
kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara (1869 – 1925) připomíná
od prosince loňského roku pomník
na náměstí v Přimdě na Tachovsku.
Spisovatel už kdysi v Přimdě pamětní
desku měl, v roce 1935 ji odhalili čeští
i němečtí obyvatelé. Během války byla
ale fara a s ní i deska zničena. Nyní
tu tedy je Baarova minulost spojena
s prostým žulovým balvanem z Českého lesa. „Chtěli jsme hezkou vzpomínku, tak jsme z matriky převzali
Baarův podpis a kameník ho vytesal
do kamene. Je to, jako by jen šel okolo
a podepsal se tady,“ uvedl při slavnostním odhalení vedoucí CHKO Jindřich
Horáček.
V roce 1892 se tehdy německá
Přimda stala prvním místem, kde Baar,
po svém vysvěcení v roce 1892, zahájil
svoji církevní kariéru.
Začátky na Přimdě byly těžké, městečko ho přivítalo svými hustými podzimními mlhami a nesrozumitelným
dialektem, přesto si ale nakonec zdejší
kraj oblíbil. Velmi rád vystupoval na vr-

chol Přimdy ke zříceninám hradu. Našel si přátele, místní lidé si ho oblíbili.
Snažil se být „kukátkem“ zdejšího kraje.
Chtěl získat všestranné pohledy, a tak
začal fotografovat, aby doplnil slovní
popisy skutečnými obrázky kraje a jeho
svérázných obyvatel. Po dvou letech se
Baar přesto rozhodl požádat o přeložení do Prahy. Z Přimdy se mu nechtělo,
zvykl si na svoje farníky, vycházel dobře
s nadřízenými, ale touha po společnosti
spisovatelů byla silnější. K jeho rozhodnutí přispěl i zdravotní stav, kterému
nesvědčilo sychravé podnebí kraje. Loučení dokládají zápisky v Baarově deníku.
Dne 8. září 1894 si zapsal: „S pláčem
opustil jsem dnes kazatelnu v Přimdě
a s pláčem provázeli mne osadníci na té
cestě dolů…“
Do Přimdy se pak vrátil za svého
života Baar ještě dvakrát: 27. června
1925 k oslavě tisíciletého jubilea založení hradu Přimdy a krátce před smrtí,
14. srpna 1925 s přítelem, archivářem
Františkem Teplým. O pobytu v Přimdě
napsal Baar několik povídek, například
„Poprvé zaopatřovat“.
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Tak jako jsou Adalbert Stifter nebo
Karel Klostermann označováni za spisovatele Šumavy, patří Baarovi přívlastek
spisovatele Českého lesa.
Jindřich Šimon Baar se narodil
7. února 1869 v Klenčí pod Čerchovem
na Domažlicku, kde také 24. října 1925
zemřel. Narodil se v selské rodině, po studiu na gymnáziu v Domažlicích se chtěl
věnovat filozofii. Kvůli špatné finanční
situaci rodiny nakonec vystudoval bohosloveckou fakultu v Praze. Jako farář působil kromě Přimdy zejména ve středních
Čechách. I když kněžský život ho zavedl
na různá místa mimo rodný kraj, je považován zejména za autora próz z chodského prostředí, básníka a sběratele
zdejších pohádek. Do svého díla zahrnul
nejen popis života sedláků a venkovských
kněží, ale také sociální i vlastenecký cit,
tradice a lásku k Chodsku. Významná
je zejména jeho chodská trilogie Paní
komisarka, v níž líčí působení Boženy
Němcové v Domažlicích, Osmačtyřicátníci a Lůsy a dále román Jan Cimbura či
dětská knížka Hanýžka a Martínek.
(sh)
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První ročník klání

sborů dobrovolných hasičů mikroregionu Borsko
Náš dobrovolný svazek obcí Borsko
sdružuje dvě města, jeden městys a pět
různě velkých obcí. V současné době se
snažíme překonávat různé faktory, např.
rozlehlost území, které ztěžují naši spolupráci při naplnění původního a stále
platného cíle svazku, a tím je spolupráce
při rozvoji cestovního ruchu, turistiky,
kulturního života a regionálních tradic.
V letošním roce jsme se pokusili najít
společnou akci, do které by se aktivně
zapojily všechny členské obce. Využili jsme jednoho prvku, který máme
jednotný: existence SDH v každé obci
spolu se systémem soutěží v požárním
sportu a našli jsme v husté síti pořádaných soutěží a memoriálů termín pro
konání 1. ročníku klání sborů dobrovolných hasičů mikroregionu Borsko.
Konal se 4. října 2008 na sportovním
stadionu v Boru a zúčastnila se ho družstva zastupující každého člena Dobrovolného svazku obcí (DSO). Historicky
první soutěž by měla založit novou
tradici, kdy roli fanoušků převezmou
zástupci všech členských obcí spolu se
starosty. Hlavní cenou je putovní soška
svatého Floriána, ručně vyřezávaný
symbol patrona hasičů. Díky fungujícím sborům dobrovolných hasičů, kteří
jsou spolehlivými organizátory a obětavými pomocníky v místech jejich působení, můžeme tuto přínosnou akci každoročně pořádat na různých místech
mikroregionu.

Vítězná Stráž.
Letošní vítěz SDH Stráž byl na počest
svého vítězství pověřen pořádáním ročníku příštího. Třeba se páni starostové
zúčastněných obcí nechají přemluvit
k osobnímu nasazení do družstev, aby
na vlastní kůži okusili náročnost soutěže.
Druhému ročníku klání přeji přívětivé počasí, mikroregionu Borsko
úspěch při hledání dalších společných

aktivit a MAS Český les mnoho aktivních skupin lidí působících i v těch
nejmenších venkovských sídlech, abychom v roce 2009 našli pohodu při příjemných setkáních.
Za obce DSO BORSKO
Ing. STANISLAVA FOJTÍČKOVÁ,
starostka obce Staré Sedliště

Přes železniční trať u Hostouně vede nový most

U Hostouně na Domažlicku byl v polovině září slavnostně uveden do provozu nový most přes železniční trať
z Domažlic do Boru u Tachova. Most
za téměř 22 milionů korun nahradil původní kamenný most z doby výstavby
železniční tratě, který byl ve špatném
technickém stavu. Jeho parametry už
nesplňovaly platné normy.
Těleso mostu je dlouhé 40 a široké
8,5 metru, překlenuje vzdálenost 26,5
metrů nad lokální tratí mezi Domažlicemi a Planou u Mariánských Lázní.
Stavba trvala necelých pět měsíců. Kraj
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letos původně v rozpočtu s opravou tohoto mostu nepočítal, později ho zařadil spolu s dalšími stavbami do plánu
letošních akcí. Hejtmanství získalo
výjimečně téměř 95 milionů korun ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
a dalších víc než 80 milionů přidalo
z rezervy. Po mostu ve Svržně a takzvaném Bílém mostu, který se nachází
nedaleko křižovatky pod Hostouní
ve směru na Štítary a dále i štítarském
mostu jde o čtvrtý nový most, který byl
v posledních letech v hostouňském katastru postaven.
(sh)
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Z Krkonoš na Šumavu
„Dobrý den. Už jsme u vás jednou
na exkurzi byli a vzpomínáme na tu
cestu jako na jednu z nejpřínosnějších.
Viděli jsme Muzeum příhraničí ve Kdyni
a bavorské agrofarmy. Můžete nám prosím tento zájezd zorganizovat ještě jednou?“ Ptala se Věra Nosková, manažerka
MAS Přiďte pobejt – Jilemnicko své kolegyně, manažerky MAS Český les Sylvy
Heidlerové.
Výlety za příklady dobré praxe patří k osvědčeným krokům místních
akčních skupin. Tentokrát to tedy bylo
na Šumavu. Plný krkonošský mikrobus
tedy přijel v listopadu na klatovské náměstí, aby si návštěvníci mohli prohlédnout Regionální centrum celoživotního
vzdělávání vybudované za spolupráce
města Klatovy a společnosti Úhlava,
o. p. s. Cesta za poznáním pak pokračovala do ekofarmy ve Vojeticích.

A takovýto článek pak vyšel
v krkonoškých novinách:
„Uvítala nás majitelka Jitka Rudová,
její manžel a zároveň starosta Vojetic
i organizátorka exkurze Sylva Heidlerová. Zhlédli jsme soukromou farmu,
která se zabývá chovem mastného
skotu a agroturistikou. V útulném prostředí vesnické hospůdky jsme poobědvali hovězí maso z místní produkce
v kvalitě bio. Při jídle jsme se dozvěděli
podrobnosti o projektu Hipostezky,
jehož nositelem je město Hartmanice.
Právě na dvoře této agrofarmy bylo
v rámci projektu postaveno úvaziště
pro koně.
Následovala procházka do okolí Vojetic, kde jsme se seznámili s naučnou
stezkou Vlčí jámy. V rozsáhlých lesích
majitelé ze zámku Kněžice nechali
kdysi vybudovat pasti na vlky, kteří
napadali stáda dobytka. Vlčí jáma je
svědectví způsobu lovu, který byl využíván. Jáma je hluboká přes tři metry,
jeden metr široká, vyzděná nasucho
z lesního kamene. Majitelé lesů zaměstnávali několik hajných, kteří sledovali
odchyt těchto vlků. V lesích nad Vojeticemi se zachovaly tři vlčí jámy, které
jsou na trase naučné stezky. Na každém
odpočívadle je umístěna informační
tabule upozorňující na přírodovědné
zajímavosti daného místa.
Nocleh nám poskytla ekofarma Kochánov. Hospodářství s celkovou rozlohou téměř 900 hektarů se specializuje

Živá diskuse kolegů z partnerských MAS na Ekofarmě Kochánov.
na chov mastného skotu a ovcí. K dispozici je ubytování v penzionu s lůžkovou kapacitou 25 míst, možnost rybolovu a cykloturistiky. Večerní posezení
nám zpříjemnili hosté z okolních MAS
Aktivios, Český les, Pošumaví a Sv. Jana
z Nepomuku.
Ráno na nás čekala Dobrá Voda
na Šumavě, která se chlubí unikátem:
„Oltářní retabulum“.
Všechny nás zaujala návštěva v Hartmanicích v Centrální výtopně na štěpky,
která je ve vlastnictví obce. Do výtopny
jsou sváženy štěpky z okolních podniků,
které spalováním dodávají teplo. Tato
výtopna zásobuje teplem 85 % obyvatel
obce. Měli jsme možnost seznámit se
s technickým zázemím výtopny a prak-

tické zkušenosti prodiskutovat s obsluhou.
Poslední zastávkou našeho výletu
byl Mechanický betlém v Sušici. Nově
vyrobený betlém je umístěn v Muzeu
na náměstí a znázorňuje všechna tradiční řemesla Šumavy, významná místa
a pozoruhodnou historii.
Navštívili jsme krásný kout Čech, viděli jsme nádhernou přírodu, poznali
jsme pozoruhodné lidi a dozvěděli jsme
se mnohé z historie Šumavy. Děkujeme
organizátorům MAS Český les a společnosti AgAkcent, s. r. o, za milé přijetí
a čas, který nám věnovali. Těšíme se nashledanou v Krkonoších.
VĚRA NOSKOVÁ,
MAS „Přiďte pobejt!“, o. s.

Jemné české koláče Boženky Podlipské
40 dkg hladké mouky
35 dkg polohrubé mouky
7 dkg droždí nebo 2 ks sušeného droždí
1 dcl mléka na kvásek (není nutné
v případě sušeného droždí)
20 dkg Hery
12 dkg pískového cukru
3 žloutky
1 celé vejce
1 vanilkový cukr
0,4 l smetany
2 kávové lžičky soli
2 lžíce rumu
citronová kůra z jednoho citronu
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Zpracovat těsto, nechat vykynout.
Rozválené těsto doporučuji před vykrajováním nechat chvíli vykynout.
Pak drží tvar. Pečeme na 175 °C.
Náplň:
tvaroh, mák, povidla, vařené ořechy
Zchladlé koláčky namáčet do směsi:
1 rozpuštěné máslo
1 dcl rumu
Pocukrovat
MAS Český les přeje dobrou chuť!
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Za partnerskými MAS

aneb seminář Řemeslo pokaždé jinak očima etnografa
S povděkem jsem přijala nabídku
zúčastnit se třídenní cesty po severních
a západních Čechách. Na programu byla
místa pro mě dosud neznámá, navíc
náplň semináře odpovídala mému pracovnímu zaměření. Na druhou stranu
musím přiznat, že jsem ještě první večer
tápala v pojmech. Slova MASKA, BIZONI, POŘES (zní jako pořez) ve mně
vzbuzovala představu, že jsem se stala
svědkem při přípravách na masopust.
A ten se bude dít ve znamení westernu
se soutěží s řezáním dřeva…

6. 10. Pondělí
Naše cesta začala v obci Chanovice.
Nejstarší písemná zmínka o ní pochází z roku 1352, jak nás mimo jiné
informoval starosta obce Petr Klásek.
Ten nastínil i spolupráci s dalšími subjekty. Především to je místní občanské
sdružení Panoráma, které zastupovala
Mgr. Eva Smolíková. Sdružení založené
v únoru 2003 si dalo za cíl pomocí osvětové a kulturní činnosti popularizovat
zájmové území, poukazovat na jeho
atraktivity a ty dále rozvíjet, prohlubovat vazby obyvatel k místu, kde žijí.
Na pomezí jižních a západních Čech,
území ohraničeném městy Nepomuk,
Blatná a Horažďovice. Vše se děje formou dobrovolnické, a tudíž nezištné
práce. Jejich aktuálním cílem je dokončení rozhledny na vrchu Chlum a příprava dalšího ročníku Kulturního léta
na zámku (10. ročník).
Obecní úřad v Chanovicích velmi
aktivně spolupracuje s Vlastivědným
muzeem Dr. Hostaše v Klatovech.
Na území obce se totiž nachází jedno
z detašovaných pracovišť muzea, expozice a skanzen lidové architektury. Pořádají se zde tématicky zaměřené víkendy,
např. Den mouky, brambor, řemesel. Ze
společných projektů obce a muzea je
třeba zmínit expozici řemesel v zámku.
Objekt a k němu přilehlé hospodářské
budovy prošly náročnou rekonstrukcí.
V maštalích je dnes infocentrum a Galerie nositelů lidové tradice. Tady proběhlo i setkání s Ing. Jiřím Vačkářem,
poslancem PČR a náměstkem ministra
pro místní rozvoj. Předmět diskuze naplňoval Program rozvoje venkova.
Z Chanovic jsme se vypravili do Mnichova Hradiště, kde už na nás čekal nocleh v rodinném penziónu U Mydlářů.
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7. 10. Úterý
V úterý nás čekal opravdu „nadupaný“ program.
Z Mnichova Hradiště jsme se na krátkou chvíli přesunuli do Turnova – srdce
Českého ráje. Náměstí dominuje radnice a jeden ze šesti kostelů, zasvěcený
sv. Františku z Assisi. Tohoto světce je
dobré si připomenout právě před Vánocemi. Byl to totiž právě on, kdo na svět
přivedl jesličky. Stalo se tak v jeskyni
za městečkem Greccio v italské Umbrii, pravděpodobně v roce 1233. Dal
tak impuls ke stavění betlémů a zároveň
půlnoční mši. A k Turnovu se vztahuje
další zajímavá událost. Pochází odtud
první zmínka o perníku v Čechách,
konkrétně z roku 1335. Tehdy se tu prodával při oslavě posvícení, později byl
spojován především s adventním a vánočním obdobím.
Naše cesta pak pokračovala na plánované setkání se zástupci MAS Podještědí, založené v roce 2003. To proběhlo
v obci Bílá u Českého Dubu. V objektu
Agro Bílá, a. s. se nás ujal starosta agrospolečnosti a zároveň předseda MAS
Ing. Jiří Sameš. MAS Podještědí byla založena v roce 2003, obepíná Liberecko
– Jabloneckou aglomeraci a na svém
území sdružuje 28 obcí. Obě strany
položily základ k další vzájemné spolupráci na projektech (prodloužení Svatojakubské poutní cesty, nákup techniky
atd.). Vedle toho jsme podnikli exkurzi
po areálu a nahlédli do velkokapacitních kravínů. Do výměny zkušeností
a polemiky s Ing. Samešem se zapojila
Jitka Dachová z Agročasu Částkov, a. s.

Po vydatném obědě na nás čekalo
Kryštofovo údolí a jeho rarita, pohyblivý orloj v bývalé trafostanici. Orloj
není dílem jediného člověka, na jeho
stvoření se podílela celá řada umělců
a řemeslníků. Stavěn byl od roku 2006
a slavnostně spuštěn 20. září 2008. Autoři se nechali inspirovat orlojem na Staroměstském náměstí v Praze. Také má
dvě okénka s obíhajícími 12 apoštoly. Ti
jsou doplněni dalšími figurami. Dominuje jim pohyblivá socha ponocného
s trubkou, po jeho bocích vystupují statické postavy sv. Barbory a sv. Kryštofa
s Ježíškem v náručí. Součástí orloje jsou
i elektronické ciferníkové hodiny řízené
přes satelit a z boku trafostanice sluneční
hodiny. Celý orloj je poháněn elektromotorem s mechanickými převody
sil. Technické záležitosti zaujaly především mužskou část výpravy. Nás, ženy,
okouzlila česká herečka Jitka Čvančarová, která zde právě natáčela nový film
Sněžná noc. Filmařům nahrává místní
malebná krajina a především fakt, že
obec je památkově chráněná. Nachází
se zde velké množství zachovalých dřevěných a hrázděných staveb.
Dále jsme cestovali do Zdislavy u Liberce, obce na trati Liberec – Teplice
spadající pod mikroregion Podještědí.
Mezinárodní Škola obnovy venkova
vznikla díky soukromé iniciativě a penězům Ing. Tomáše Horníka, duchovního otce projektu, tesaře Petra Mlčocha, ale neobejde se ani bez dotací
Evropské unie. Partnerskou spolupráci
uzavřelo patnáct institucí, mezi nimi Liberecký kraj, příslušné obce, úřad práce,
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hospodářské komory, Český svaz inženýrů a Landkreis Zittau–Löbau. Mezinárodní škola obnovy venkova školí
tesaře, stavební truhláře, pokrývače,
klempíře, kameníky, natěrače a další
profese, zkrátka řemesla spojená se
dřevem a dnes na pokraji vymření. Pořádá dvouměsíční rekvalifikační kurzy
či přípravné na stavební učiliště. Slouží
i k rozšiřování znalostí a dovedností
v příslušném oboru. A to v rámci českoněmecko-polského projektu Krajina
podstávkových domů. K dispozici jsou
rovněž učebnice. Obecně lze říci, že se
zde vyučují řemesla spojená s lužickou
architekturou podstávkových domů.
Podstávkový dům je fenomén Libereckého a Ústeckého kraje a euroregionu
Nisa, zasahující i do Polska a Německa.
A co je podstávka? Důmyslná podpůrná
dřevěná konstrukce, která nese váhu
střechy, příp. celého patra domu. Je
vysledovatelná od baltského domu až
do Čech, kryje se s oblastí obydlenou
slovanským obyvatelstvem, ale později
kolonizovanou německým obyvatelstvem. Existují různé varianty. Přízemí
bývá z poloviny zděné nebo kamenné.
V kamenné části byl chlév, sýpka atd.
Druhá polovina byla dřevěná, obytná,
a to buď roubená nebo pažená z fošen.
První poschodí a štít byly většinou hrázděné. Viditelná trámová konstrukce
byla vyplněna jiným materiálem, např.
cihlami či jílem.
Po řemeslnících vyškolených ve Zdislavě by měla být poptávka i proto, že němečtí podnikatelé v příhraničí vyžadují,
aby se řemeslníci pro práci na podstávkových chalupách vykazovali certifikátem ze tří odborných škol. Jedna z nich
je právě Škola obnovy řemesel ve Zdislavě. Nad vším má patronát občanské
sdružení Partnerství pro obnovu řemesel (POŘES). Momentálně je v provozu
truhlářská a zámečnická dílna, ateliér
volné tvorby, kde se pořádají workshopy
tradičních řemesel, počítačová učebna,
hala určená pro sympózia a výstavy,
technická knihovna obnovy řemesel.
Další plány jsou nadmíru velkorysé –
vybudovat záchytné středisko pro hipo,
cyklo a pěší turistiku, bylinné lázně, lůžkovou část pro lektory a frekventanty.
A pak už nás čekala předlouhá cesta
na Sokolovsko, konkrétně jsme dorazili
do penzionu Ve Skále, a to doslova.

8. 10. Středa
Ve středu ráno jsme se vydali objevovat krásy městečka Loket. A že jich

tu je! Hrad nás sice hned ráno vítal
v mlhavém oparu, ale jeho majestátní
vzhled nenechá nikoho na pochybách,
proč fungoval jako významná hraniční
pevnost. Ne nadarmo se mu říkalo
klíč ke Království českému… Loket je
město s citlivě rekonstruovanými renesančními i barokními domy a radnicí
s Muzeem knižní vazby. Samotné město
proslavila především místní porcelánka.
Ta dnes již nefunguje, ale produkty z její
výroby i dalších porcelánek Karlovarska
můžeme obdivovat v jedné z nových expozic hradu. Jeho prohlídku jsme sice
pro tentokrát museli oželet, ale všem ji
vřele doporučuji! Především pro silné
povahy je tu zpřístupněna expozice
útrpného práva. Naturalisticky věrné
figuríny odsouzených i trýznitelů, často
pohyblivé, a děsivé výkřiky nám dají zapomenout, že klesáme do čtyř podlaží
skutečného městského vězení. To zde
fungovalo v letech 1822–1949.
Na své si přijdou i milovníci záhad.
Na hradě se nalézá nejstarší známý meteorit na světě (1422). A v přírodním
divadle na břehu Ohře slyšet v létě Dvořákovu Rusalku, navíc pod osvětleným
hradem, musí být vskutku nezapomenutelný zážitek.
Restaurace v prostorách hradu nás
svými kulinářskými dovednostmi a obsluhou příliš nenadchla. Všechny strasti
nám ale vynahradila zapadlá hospůdka
v jádru města, kterou bych asi podruhé
ve spletenci ulic nenašla… Škoda.
Poslední zastávkou byl Statek Bernard v Královském Poříčí u Sokolova
– Centrum tradičních řemesel. Po náročné rekonstrukci uvedený do provozu
v roce 2006, je v současnosti v provozu
šest dílen. Dílna originálních ručních
prací, Dílna vonných svící (o tu je prý
největší zájem), Krejčovství, Restaurátorská dílna, Kouzelný svět krajky, Bytové doplňky a malířský ateliér, Cukrárna–pekárna. V dílnách si mohou
návštěvníci řemeslo vyzkoušet, a pokud
k tomu nenajdou odvahu, zakoupit
hotový výrobek. Prohlídkový okruh
na statku se skládá z několika částí.
Ve stodole je interaktivní zemědělská
expozice a sbírka historických kočárů.
V muzeu je instalována dlouhodobá
výstava „život na venkově“ doplněná
soukromou sbírkou kočárků a historických motocyklů. V posledním okruhu
– pocta řemeslům – asi nejvíce zaujme
výroba porcelánu a ukázky výrobků karlovarských porcelánek. Do budoucna
zde Ing. Miroslav Makovička plánuje
rozšíření o další řemesla a do roku 2009
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hodlá realizovat ubytování pro zhruba
20 lidí. Samozřejmostí je pořádání tématicky zaměřených akcí v průběhu
celého roku.
Statek Bernard spolu s Královským
Poříčím spadá pod MAS Sokolovsko.
Starosta obce a předseda MAS Sokolovsko Ing. Ivan Stefan pohovořil o nepříznivých vlivech v regionu, vysoké nezaměstnanosti a s tím související nízkou
dosaženou vzdělanostní úrovní okresu
Sokolov.
Zatraktivnit a zpřístupnit region turistům je jedním z hlavních programů
MAS Sokolovsko. A s tím souvisejí další
cíle – rozvoj tradičního průmyslu a řemesel, ochrana a zkvalitňování životního prostředí.
Pro oblast Sokolovska je typická
těžba hnědého uhlí. U Královského Poříčí se nachází dva lomy, jejichž těžba
se předpokládá do roku 2040. Po vytěžení budou jámy rekultivovány vodní
plochou, což bude mít příznivý dopad
na turistiku v této oblasti. Zároveň by tu
mělo vzniknout muzeum Ohře s interaktivním modelem.
Statek Bernard je typický hrázděný
statek a je až s podivem, že přežil dobu
nedávno minulou. Ze všech navštívených lokalit mě oslovil nejvíce. Je určený pro všechny generace, pro skupinu
i jednotlivce. Jeho devízou je prostorný
dvůr přímo stvořený pro pořádání akcí,
zčásti zatravněný. Na zbytku plochy
je navezený písek a na něm obrovské
kostky. Výborné lákadlo pro děti. Navíc
zde pro ně budují i malou zoo.
Návštěvníkům je k dispozici vedle
nového infocentra i restaurace s příjemnou obsluhou a českou kuchyní. Aby se
děti nenudily, můžete je poslat do dětského koutku a sami si pak zasoutěžit.
Čeká na vás obdoba muzejních kvízů
Co je to? Pokud uhádnete, k čemu se
vystavený předmět používal, získáte odměnu.
Za všechny si troufnu říct, že oběd
byl pro nás kulinářským zážitkem. Taková zlatá tečka na konec. Na opékané
brambory s česnekem a majoránkou
budu ještě dlouho vzpomínat.
Na závěr – už vím, co znamenají
slova MAS(ka), že bizony chovají v Agročasu Částkov u Tachova a co znamená
zkratka POŘES.
Ale především jsem poznala skvělé
a odhodlané lidi, kteří chtějí měnit ten
svůj region k lepšímu.
Mgr. JITKA KURCOVÁ
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Do školky jako do pohádky
Tříhlavá saň a odvážný Honza vítají
děti při příchodu do Mateřské školky
v Hostouni. Pomalování fasády pohádkovými motivy bylo součástí stavební
akce v rámci zateplení budovy. Z důvodu tepelných úspor vyměnilo město
okna i dveře, opravilo střechu. Stavební
akce trvala čtyři měsíce a byla financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí, který se podílel tři a půl milionem korun, město
poskytlo 600 000 korun.
Jestli se akce Hostouni vyplatila, zjistí
po jednom roce provozu energetický audit, který srovná spotřebu energií před
a po provedeném zateplení. Opravy by
pak měly pokračovat i v příštím roce,
kdy se město společně se školkou chystá
pro děti vybavit školní zahradu novým
hřištěm, oplocením a několika parkovacími místy. „O peníze na plánované
úpravy požádáme do Regionálního operačního programu Jihozápad,“ uvádí
starosta města Ing. Miroslav Rauch.
Podobné zateplení fasády a výměnu
oken chystá vedení města v budoucnu
i pro budovu základní školy. „Energetický audit a projektová dokumentace
je již zpracovaná, nyní se čeká na vyhlášení vhodného dotačního titulu,“ přibližuje starosta další záměry zastupitelstva.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Na pohádkové postavy na fasádě školky by se měly děti každé ráno těšit.

Členové MAS Český les se představují
Obec Studánka
Jmenuji se Irena Zapletalová, jsem
starostkou obce Studánka a moc ráda
bych přispěla pár řádky do magazínu
MAS Český les. Naše obec má pěkný
poetický název „Studánka“. To mi bylo
sděleno na SZIF v Českých Budějovicích při podání žádosti o dotaci. Bylo to
velice příjemné a milé. A proč se o tom
zmiňuji? Ve Studánce bydlím skoro 15
let a jsem tu velice šťastná a také jsem
vděčná tomu, že mám možnost se aktivně podílet na rozvoji naší obce.
MAS Český les v letošním roce se
svým Strategickým plánem Leader získala nemalé finanční prostředky z evropských peněz. Na podzim proběhla
1. výzva a naše obec Studánka využila
této příležitosti a podala hned dvě žá20

dosti o dotaci. Jednu sama obec a druhou náš Svaz žen Medulky. Obě podané
žádosti byly vybrány výběrovou komisí a schváleny programovým výborem. Úspěšně podané žádosti jsou nyní
na SZIF v Českých Budějovicích k dalšímu hodnocení. Samozřejmě věříme,
že naše projekty projdou bodovým hodnocením i tam.
Vedení MAS Český les přišlo s nápadem uspořádat zábavu, kterou by se tato
Místní akční skupina zviditelnila v očích
občanů a podnikatelů. Věřím, že mi dají
naše Medulky za pravdu, když i jejich
jménem pochválím velice vydařený večer. Jsme moc rády, že jsme mohly přispět tanečkem, který byl ukázkou z naší
tradiční Staročeské konopické. Měla

jsem možnost hovořit s několika hosty
již zmiňovaného večera a všichni jsme
se shodli, že zábava byla opravdu vydařená. Věřím, že za rok vše zopakujeme
a třeba ve Studánce.
IRENA ZAPLETALOVÁ,
starostka obce
Český les, informační bulletin MAS Český les.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. regionální bál MAS Český les

Dort s logem MAS upekli studenti Střední školy Bor.

Skupina Mericia z Boru.

Boženka Podlipská a Florian Rüth se bavili skvěle.

Břišní tanečnice obecenstvo nechtělo nechat odejít.

Zástupcům Domažlicka na bále nic nechybělo.

Takto se bavila Bělá nad Radbuzou.

V sále snad nebyl nikdo, kdo by netančil s Medulkami.

Spokojený Pavel Hodek, jednatel společnosti Agroklas.

