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ČESKÝ

V ČESKÉM LESE BUDE MÍT ŘEMESLO ZLATÉ DNO
NEJDE O ZEMĚPISNÉ MÍSTO, JDE O ŽIVOTNÍ POCIT
VRACÍME ČESKÉMU VENKOVU POZICI, JEŽ MU NÁLEŽÍ
CESTOVNÍ RUCH A KONĚ SE NEVYLUČUJÍ

prosinec 2010

ZPRAVODAJ

MÍSTNÍ
AKČNÍ
SKUPINY
ČESKÝ LES

BUDOUCNOST PRO PŘIPRAVENÉ
Bezplatné vzdělávací kurzy pod vedením kvaliﬁkovaných lektorů
pro absolventy, podnikatele, nezaměstnané i zaměstnané

KDY? KDE?

leden - červen 2011, 12 kurzů v pracovní dny
od 16.00 do 20.00 hod.
Střední škola Bor, Plzeňská 231
SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122

• Komunikace, obsluha počítače
• Právo, ﬁnance, reklama a propagace
• Možnosti ﬁnancování podnikatelských záměrů
• Kde, jak a na co získat dotaci
• Realizace projektu, organizace času
• Exkurze – keramická dílna v Osvračíně

Účastníci kurzu obdrží:
• Osvědčení o absolvování kurzu
• Odbornou publikaci
• Vzdělávací CD se vzorem vyplněné žádosti o dotaci
Témata kurzů

Termíny konání kurzů
SOŠ a SOU Horšovský Týn,
Littrowa 122,
pondělí od 16 hod do 20 hod

Sřední škola Bor,
Plzeňská 231,
úterý od 16 hod do 20 hod

Efektivní komunikace

10. 1. 2011

11. 1. 2011

Moderní trendy v informačních
technologiích

24. 1. 2011

25. 1. 2011

Prezentace na webu

7. 2. 2011

8. 2. 2011

Právní minimum I

21. 2. 2011

22. 2. 2011

Právní minimum II

7. 3. 2011

8. 3. 2011

Úvod do marketingu

21. 3. 2011

22. 3. 2011

Finance I

4. 4. 2011

5. 4. 2011

Finance II

18. 4. 2011

19. 4. 2011

Odkud může být můj záměr podpořen I

2. 5. 2011

3. 5. 2011

Odkud může být můj záměr podpořen II

16. 5. 2011

17. 5. 2011

Základy řízení I

30. 5. 2011

31. 5. 2011

Základy řízení II

13. 6. 2011

14. 6. 2011

Závěrečné setkání

27. 6. 2011

28. 6. 2011

Společná exkurze – keramická dílna Osvračín, 12. 4. 2011, od 10 do 17 hod

Účast na vzdělávacích kurzech je pro všechny zájemce ZDARMA.
Přihlášky a bližší informace: Ing. Ivana Kramlová, tel. 728 946 288; e-mail: sov@agakcent.cz, www.masceskyles.jz.cz.
Projekt je spoluﬁnancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jeho nositelem je Koráb, o. s.

Slovo úvodem
U této skupiny MAS se dle Pravidel, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova ČR 2007 –
2013, bude při výpočtu alokace pro rok 2011
započítávat i bonus za naplňování SPL. Při stanovení tohoto bonusu se bude vycházet ze čtyř kategorií.
Leader, strategický plán, místní akční skupina,
výzvy, fiche, projekty, monitorovací indikátory...
Chtěli bychom uvěřit, že to pro vás nejsou cizí
slova, že už jste se s nimi někde setkali, že už jste
se s námi na území Místní akční skupiny Český
les někde setkali.
Patrně jste tedy občanem jedné ze 73 obcí,
která je členem našeho občanského sdružení.
Pokud vám ale tyto termíny vskutku nic neříkají, pokud se zajímáte o místo, kde žijete, pokud
chcete svému okolí něčím přispět, prosím, podívejte se na naše stránky www.masceskyles.jz.cz.
Najdete tam spojení na sekretariát místní akční
skupiny a zprávy o tom, co místní akční skupina
dělá. Spojení na lidi, kteří pracují pro vás. Kteří
pracují pro rozvoj venkova. Tito lidé už znají
dobře význam všech těch evropských slov.
Zaobírají se podstatou Leaderu, aktualizují
SPL, vyhlašují výzvy, studují fiche, přijímají projekty, zodpovídají za monitorovací indikátory,
provádí monitoring.

Díky těmto lidem jsme mohli ve vašem okolí
řadu věcí nejen vybudovat a opravit, ale také
nabídnout rozšíření vědomostí o nové poznatky.
Rozdělili mezi nás už totiž 35 milionů korun.
Neumím sama stanovit měřitko, které by určilo, zda je to hodně nebo málo. Ale vím, že tito lidé
možná mohli jezdit na zahraniční dovolené, sledovat televizní seriály, zajímat se o světovou
módu, studovat vývoj na kapitálových trzích…

Jak se vyvarovat zbytečných chyb

V Bělé nad Radbuzou, v sále městského
úřadu, pořádala seminář MAS Český les, o. s.
pro žadatele a příjemce dotace.
Na programu semináře bylo zadávací řízení,
výběrové řízení a hlášení o změnách. O zadávacím řízení informovala administrativní pracovnice MAS Český les Božena Podlipská.
Seznámila žadatele se základními pravidly
a upozornila na často se opakující chyby, kterých se dopouštějí v zadávacím řízení.
Další příspěvek na téma výběrové řízení
přednesl Ladislav Drobníček. Vystoupení bylo
zaměřeno na problémy z praxe. Velký prostor
během příspěvku dostali sami žadatelé, kteří
měli spoustu zajímavých dotazů.
Jako poslední vystoupila na semináři administrativní pracovnice MAS Český les Daniela
Voldánová na téma „Hlášení o změnách“.

Seznámila přítomné s formulářem, na kterém
podává žadatel hlášení o změnách, a vysvětlila
za jakých okolností se musí hlášení o změnách
na SZIF podávat.
Proč bylo důležité, aby se příjemci dotace
zúčastnili pořádaného semináře? Během realizace projektu se v zadávacím a výběrovém
řízení velice často vyskytují chyby. Žadatelé
byli upozorněni na konkrétní chyby, kterých se
dopustili příjemci dotace v minulých letech.
Jednalo se například o chyby v protokolu
z otvírání obálek s nabídkami, kde žadatelé
uváděli jiné nabídkové ceny, než které byly
uvedeny v krycím listu nabídky. Dále byli
žadatelé upozorněni, že se v zadávací dokumentaci nesmí přepisovat a škrtat. Konec semináře se nesl v přátelské diskuzi mezi žadateli
a pracovníky MAS Český les.
Josef Hais
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Oni se ale díky bohu zajímají o nás, o náš venkov. Pět z nich dokonce podepsalo směnky,
za které ručí svým vlastním majetkem, aby to
všechno mohlo fungovat. A věřte nebo ne - nezištně. Tito lidé riskují své domy proto, aby se u nás
postavily penziony, obnovila se řemesla, opravila
hřiště, udržovaly se tradice. V letošním roce se
navíc vystavili hodnocení svojí dobrovolné práce.
Za sekretariát přiznávám, že jen neradi jsme se
v době dovolených pustili do zpracovávání analýz, nesrozumitelných dotazníků a obšírných formulářů. Ale věděli jsme, že to nemůžeme jen tak
hodit za hlavu. Obhajujeme totiž svoji práci, práci
pro vás, obhajujeme vaše nápady a vaše plány.
A když propadneme my, propadnete s námi.
Peníze nepřijdou. A vyplatilo se. Byli jsme hodnoceni jako dobře fungující MAS a můžeme vám
proto opět rozdělovat peníze, které pomáhají.
Ano, je to naše práce, řekne si mnohý z vás. Ale
díky ní můžete vy jezdit na zahraniční dovolené,
sledovat televizní seriály, zajímat se o světovou
módu, studovat vývoj na kapitálových trzích…
a místo, ve kterém žijete, se mezitím stává
příjemnější, zajímavější, kulturnější. A my jen
doufáme, že spolu s námi jste na ně hrdí, protože
se rozvíjí především díky vašim nápadům a vašim
plánům. Protože v samotném závěru nejde
o zeměpisné místo, ale o životní pocit.
Sylva Heidlerová, manažerka MAS Český les

V letošním roce proběhlo ve spolupráci
Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní
sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin (dále jen MAS), podpořených v rámci opatření IV.1.1. Místní
akční skupina Programu rozvoje venkova
ČR 2007 – 2013. Uskutečnily se návštěvy
krajských hodnotících komisí u jednotlivých MAS a proběhlo společné závěrečné
jednání všech třinácti hodnotících komisí.
Návazně Ministerstvo zemědělství posoudilo výsledky návštěv u MAS spolu
s dalšími kriterii hodnocení – administrativní chybovostí jednotlivých MAS, naplňováním finančního plánu a spoluprací při
hodnocení. Na základě těchto ukazatelů pak
MZe zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Vzhledem k rozdílnému množství finančních prostředků i k různě dlouhé době
realizace Strategických plánů Leader (dále
jen SPL) místních akčních skupin schválených v 1. a 2. kole příjmu žádostí
o realizaci SPL byla posuzována každá
ze tří skupin MAS zvlášť. MAS Český les
se umístila s nadprůměrným počtem
bodů ve druhé ze čtyř kategorií s názvem
Dobře fungující MAS.

MAS Český les
děkuje Městskému úřadu
Bělá nad Radbuzou za poskytnutí
kvalitního zázemí
pro odborný seminář.

V Českém lese bude mít řemeslo zlaté dno
MAS Český les, MAS Sokolovsko, MAS Krajina srdce a LAG Tirschenreuth podaly do 10. výzvy Programu rozvoje venkova projekt mezinárodní spolupráce s názvem Řemeslo má zlaté dno. Celkem bylo zaregistrováno 72 projektů spolupráce. Po dlouhém hodnocení a výběru
projektů Státním zemědělským intervenčním fondem a veřejné prezentaci projektu na Ministerstvu zemědělství ČR v Praze, byl náš projekt
mezinárodní spolupráce schválen k realizaci. Ze 72 zaregistrovaných projektů spolupráce uspělo pouze 14 projektů. Pro MAS Český les a její
partnery je schválení projektu Řemeslo má zlaté dno velkým úspěchem.
V rámci projektu vzniknou vybavené kluby lidové tvořivosti v Halži a v Draženově. V těchto klubech se budou konat kurzy lidových řemesel, které
může navštěvovat každý zájemce z území MAS Český les. Účastníci kurzů se budou učit výrobu šperků, svíček keramiky, tkaní, a spoustu dalších
zajímavých řemesel a technik. Jednotlivé Místní akční skupiny si budou vyměňovat lektory a pořádat exkurze k partnerům v Česku i v Německu.
Pokud máte zájem naučit se nějaké zajímavé řemeslo určitě sledujte naše internetové stránky www.masceskyles.jz.cz, kde průběžně zveřejňujeme
aktuální informace týkající se projektu Řemeslo má zlaté dno.
Výrobě propagačních materiálů (www stránka, rolovací postery, propagační leták) bude předcházet sběr údajů o problematice lidových a tradičních řemesel na území do projektu zapojených
MAS ČR. Budou shromážděny kontakty na místní řemeslníky, kteří působí v oblasti tradičních
řemesel, a ověřena možnost jejich lektorování. Dále vzniknou tematické fotografie, videospoty
a texty. Na společné webové stránce projektu se prezentují texty, fotografie a videospoty tematicky zaměřené na tradiční lidová řemesla a zručnost na území do projektu zapojených MAS. Budou
zde představeny nové kluby tradičních řemesel s kontakty a charakteristikou lidových řemeslníků.
Bude zde uveden seznam kurzů, které budou projektem podpořeny.

Místo a časový rámec
realizace projektu

Náš projekt
jsme v Praze obhájili

na území MAS Český les, o.s.
MAS Český les, o.s. sdružuje celkem 73
obcí, na území žije 60 096 obyvatel. Z celkového počtu 73 obcí je 50 obcí, ve kterých
žije méně než 500 obyvatel.Výstupy předkládaného projektu budou na území této
místní akční skupiny realizovány ve 4 případech na území obcí, které mají méně než
500 obyvatel (Draženov, Puclice, Studánka,
Staré Sedlo), a v 8 obcích, které mají více
než 500 obyvatel (Staňkov, Poběžovice,
Halže, Osvračín, Klenčí pod Čerchovem,
Hostouň, Horšovský Týn, Bor).

Kluby:
Draženov č.p. 128, 344 01 Domažlice
Halže, Ke Koupališti 211, 347 01 Tachov

Propagační akce, náborové akce na
kurzy:
Svržno
Svržno 20, Hostouň, 18. 6. 2011,
10:00 - 15:00 hod.
Horšovský Týn
Propagační stánek v blízkosti městského
úřadu,
30. 7. 2011, 10:00 - 15:00 hod.
Bor
Propagační stánek v blízkosti městského
úřadu,
16. 7. 2011, 10:00 - 15:00 hod.
Staňkov
Propagační stánek v blízkosti městského
úřadu,
30. 7. 2011, 10:00 - 15:00 hod.
Halže
Propagační stánek před obecním úřadem
Halže, 25. 6. 2011, 10:00 - 15:00 hod.
Poběžovice
Propagační stánek v blízkosti obecního
úřadu,
20. 8. 2011, 10:00 - 15:00 hod.

Kontakty MAS Český les, o. s.
Hradská 52, 344 01 Domažlice
Nádražní 653, 348 02 Bor
telefonní čísla: 602168171,
602168170, 724863051, 724857249

Šance pro venkov
je v šikovných rukách
Staré české přísloví praví: „Řemeslo má
zlaté dno“. Lidová moudrost ověřená životními
zkušenostmi generacemi našich předků se
dochovala do dnešních dnů.
Něco se naučit, umět něco jiného než jiní, to
bylo cílem tovaryšů, kteří se vydávali do světa,
aby se v jiných krajích přiučili něčemu novému
a obohaceni takto nabytými znalostmi, zkušenostmi a zručnostmi, dnes tak řečeným knowhow, se vrátili domů a své řemeslo dovedli
k mistrovské dokonalosti, která jim pojistila
dobrou živnost a zákazníkům dobré dílo.
Citovanou moudrostí našich dědů se inspirovali předkladatelé tohoto projektu, kteří citované přísloví nevnímají ve smyslu ekonomickém, ale zastávají názor, že český venkov
si může od svých současných problémů pomoci z velké části sám, pokud se mu podaří mobilizovat svůj vlastní, dosud velmi nedostatečně
využívaný, lidský a sociální kapitál. Příkladem
takto nedostatečně využívaného venkovského
lidského kapitálu jsou „šikovné ruce“, které
dokážou i na první pohled z téměř bezcenných
místních surovin a materiálů vyrobit velmi kreativní a žádané předměty, pokud pro to mají
vytvořeny vhodné podmínky.
Sylva Heidlerová

Veřejná prezentace projektů
Veřejná prezentace projektů opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s ministerstvem zemědělství uspořádali
ve dnech 4., 6. a 7. 10. 2010 veřejnou prezentaci projektů spolupráce zaregistrovaných v 10. kole
Programu rozvoje venkova. Každá skupina spolupracujících MAS měla prostor 15 minut na představení projektu a cca 5 minut bylo určeno na dotazy ze strany odborné veřejnosti zastoupené jak
pracovníky Řídícího orgánu ministerstva zemědělství a SZIF, tak místních akčních skupin. Z celkem 71 zaregistrovaných projektů se prezentovalo 64. Nenahlásilo se 6 projektů a 1 MAS se
z účasti na poslední chvíli omluvila. Všem prezentujícím i zúčastněným bychom tímto rádi poděkovali za čas a úsilí věnované prezentacím, samotné přípravě a zpracování projektů, vstřícnost
v odpovídání na dotazy, organizaci prezentace a za přispění k diskusi nad projekty.
Celé tři dny byly sice náročné, ale velmi podnětné. Dovolujeme si vám proto sdělit naše postřehy jako zpětnou vazbu, podnět pro další zlepšování tohoto opatření a také jako informaci pro kolegy, kteří se nemohli zúčastnit. Nevnímejte tedy tuto zprávu jako kritiku, ale jako náměty pro další
práci SZIF, MZe i MAS.
Představily se i velmi zajímavé projekty, z nichž každý z přítomných poznal, že mají jasné společné téma (bez spolupracujících MAS by projekt nemohl vzniknout). Velmi oceňujeme projekty,
z kterých je patrné, že:
- vznikly „zdola“,
- proběhlo opravdu kvalitní komunitní projednání, které projekt od původní myšlenky
rozvinulo a v projektu se tak objevily inovativní prvky,
- mají dopředu zajištěnou dobrovolnickou práci (princip koncentrace),
- a v neposlední řadě šetří na režiích.
(mze)
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Schválené žádosti MAS Český les, III.výzva
Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) byly zveřejněny schválené Žádosti z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad – 10. kolo. Státní zemědělský intervenční fond ke dni 2. 11. 2010 schválil všech 17 žádostí podaných Místní
akční skupinou Český les, o.s. o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.

I . Město Bělá nad Radbuzou
Oprava Kulturního domu
v Bělé nad Radbuzou

II. Klub Českých turistů – odbor
Domažlice
Pec - Kurzova věž
statické zajištění objektu rozhledny
Projekt se týká opravy věže na nejvyšším
vrcholu Českého lesa - Čerchově. Kurzova věž
byla na Čerchově vystavěna v letech 1904 až
1905, na vrcholu Čerchova tedy stojí více než
100 let. Během takto dlouhé doby působily na
věž nepříznivé povětrnostní podmínky, které se
negativně odrazily na jejím technickém stavu.
Proto se Klub Českých turistů rozhodl Kurzovu
věž opravit. Samotná oprava spočívá
v odspárování vnějšího pláště věže, vyklínování kamenného zdiva, dočištění spár a statickém zajištění věže za pomoci injektážích
vrtů. Zdivo věže bude rovněž napuštěno hydrofobizačním přípravkem, který ochrání věž před
průnikem vlhkosti do vnitřních prostor.
Rekonstrukce věže přispěje k jejímu uchování
pro další generace.
Dotace: 493 939 Kč

III. Komunita Noe
Radost až na půdu!
Izolace a oprava půdních prostor
Občanské sdružení Komunita Noe je vlastníkem farního objektu v Holostřevech na
Borsku, který získala v 90. letech 20. století.
Objekt barokní fary převzala komunita Noe ve

IV. Kulturní spolek Bernarticka
Pořízení víceúčelového
zařízení - stanu
Kulturní spolek Bernarticka je sdružení, do
jehož činnosti spadá aktivní zájem o památky,
kulturní dění, výchova dětí, ochrana přírody
a životního prostředí. Spolek pořádá během
celého roku velké množství různě zaměřených
akcí. Sál v místním kulturním domě je v nevyhovujícím stavu a tak pořádané akce nemají
v obci Bernartice potřebné zázemí. Proto se
Kulturní spolek Bernarticka rozhodl pořídit
prostřednictvím finančních prostředků získaných za pomoci MAS Český les stan, osvětlení, plynová topidla, pivní sety a toalety, které
bude využívat při pořádání společenských, kulturních, církevních a sportovních akcí.
Pořízené víceúčelové zařízení nebude sloužit
pouze obyvatelům Bernartic, ale budou si jej
moci zapůjčit i okolní obce. Díky pořízenému
víceúčelovému zařízení se budete moci vypravit do Bernartic na tradiční pouť, masopust
nebo posvícení a nebudete se muset obávat
toho, že při nepřízni počasí zmoknete.
Dotace: 449 928 Kč

V. DSO Sedmihoří
Pasport památek v Českém lese
Cílem projektu je vytvořit soupis drobných
památek na území Českého lesa, předběžně se
předpokládá, že se sepíše kolem 500 památek.
Do soupisu budou zahrnuty kříže, památníky,
kapličky, pomníky, sochy, menhiry, smírčí
kříže, studně, památné stromy a další drobné
památky. Každá památka se vyfotografuje,
bude určena její přesná poloha za pomoci GPS,
popíše se technický stav a vyhledají informace
o její minulosti. Vznikne mapa území s lokali3

zovanými památkami, tištěná publikace s názvem Katalog drobných památek v Českém lese,
webové stránky se získanými informacemi
a databáze památek v aplikaci Access. Data
poslouží jako podklady k propagaci území pro
cestovní ruch a další projekty.
Dotace: 440 100 Kč

VI. Městys Stráž
Základní škola stráž u Tachova –
oprava zastřešení
Dotaci získanou prostřednictvím Místní akční
skupiny Český les využil Městys Stráž
k obnově střechy základní školy. Škola byla ve
Stráži založena na konci 19. století. Ve své historii prošla mnohými stavebními úpravami
a rekonstrukcemi. Poslední se uskutečnila v roce
2009, kdy došlo k obnově fasády a zateplení
objektu. Rekonstrukce by nebyla úplná, pokud
by se na nejstarších budovách v areálu neopravilo zastřešení. A právě opravy zastřešení se týká
tento projekt. Při realizaci projektu bude rozebrána konstrukce střechy a demontována stávající krytina a klempířské prvky. Stávající střešní
krytinu nahradí betonová, budou nově vytvořeny klempířské prvky a samozřejmě položena
nová tepelná izolace, která přispěje k lepšímu
hospodaření s teplem ve škole.
Dotace: 818 365 Kč

VII. Karel Niebauer
Podpora venkovské turistiky –
ubytování ve Starém Sedle
Projekt, který pan Niebauer realizuje, využívá bývalého zemědělského objektu, kde se
skladovalo obilí a parkovaly zemědělské stroje.
Tady vznikne celkem 6 dvoulůžkových pokojů
s vlastním sociálním zařízením. Hosté, kteří
se ubytují, budou moci využívat vybavenou
půjčovnu kol, která bude rovněž financována
v rámci projektu. Největším lákadlem na statku
Karla Niebauera se stane jízda na koních
a agroturistika. Turisté, kteří zamíří na statek
do Starého Sedla, poznají život na venkově.
Dotace: 1 107 286 Kč

VIII. Obec Křenovy
Zázemí pro spolkové a občanské
aktivity v obci Křenovy
Obec Křenovy má bohatý spolkový a kulturní život. Bohužel obyvatelům chybí společenský prostor, ve kterém by se mohli scházet.
Proto se obec rozhodla zažádat o dotaci na
úpravu dětského hřiště, pořízení malé rybářské
bašty, zakoupení stanu, lavic, židlí, vleku

Projekty III. výzva

Technický stav Kulturního domu v Bělé nad
Radbuzou se rok od roku zhoršuje. Interiéry
Kulturního domu jsou ve špatném technickém
stavu a objekt nesplňuje základní hygienické
a provozní podmínky a v budoucnu by se mohl
stát špatnou vizitkou města. Sami obyvatelé
města, kteří jsou kulturně a společensky aktivní, projevili velký zájem o zásadní rekonstrukci městského kulturního stánku. Z těchto důvodů se rozhodlo město Bělá nad Radbuzou pro
celkovou rekonstrukci objektu. Během rekonstrukce budou vyřešeny problémy s vlhkostí,
dojde k úpravě rozvodů ústředního vytápění,
vymění se okna a dveře, bude zrekonstruována
elektroinstalace a osvětlení a objekt bude nově
ozvučen. Obyvatelé Bělé a okolí se nemohou
dočkat nově zrekonstruovaného Kulturního
domu, který celý rok hojně využívají nejen ke
kulturním a společenským akcím.
Dotace: 847 141 Kč

velmi žalostném technickém stavu. Lidé
z občanského sdružení se však nezalekli velkého množství práce a nedostatku finančních prostředků a pustili se ihned do záchrany barokní
fary. Fara za přičinění snaživých lidí
z Komunity Noe znovu ožívá při pořádání společenských akcí. Komunita Noe využila ve III.
výzvě možnost získat prostředky na rekonstrukci z prostředků MAS Český les již po
druhé. Dotaci získanou prostřednictvím MAS
Český les využijí k rekonstrukci půdních prostor, kde bude Komunita Noe pořádat akce pro
děti a mládež z okolí. Ti budou moci díky opraveným půdním prostorám navštívit koncert, filmovou projekci nebo rukodělné dílny.
Dotace: 274 500 Kč

a audiovizuální techniky. Vybavení zjednoduší
a zkvalitní působení místních spolků a umožní
obyvatelům obce příjemněji a kvalitněji trávit
společné chvilky.
Dotace: 446 400 Kč

IX. Obec Milavče
Péče o děti na Milavečsku

X. Obec Studánka
Úprava prostoru návsi v obci
Studánka
Náves je vizitkou každé obce. Obyvatelé
obce Studánka s ní nejsou rozhodně spokojeni,
proto iniciovali celkovou rekonstrukci návsi
v jejich obci. Nikdo se již nechtěl dívat na neupravenou obecní náves, která se nedala využívat pro pořádání společenských akcí, nemohli zde bezpečně trávit svůj volný čas děti
a nesplňovala základní bezpečnostní kritéria.
Obyvatelé jsou zde ohrožováni přestárlými
stromy a je nedořešen pohyb osob po obecní
komunikaci. To vše se nyní změní. Náves ve
Studánce získá nový vzhled. Dojde k úpravě
povrchu, vysadí se zeleň a vybuduje nové dětské hřiště. Náves se bude moci využívat
k pořádání tradičních akcí. Až bude projekt
dokončen a vy budete obcí projíždět, získáte
chuť zastavit a posadit se ve Studánce na lavičku, a to je cílem tohoto projektu.
Dotace 550 351 Kč

XI. Obec Brod nad Tichou
Výstavba nového obecního úřadu
V obci Brod nad Tichou se rozhodli přebudovat starý objekt obecní prodejny na nový
obecní úřad. Rekonstrukcí a výstavbou nového
úřadu bude zpříjemněna a zjednodušena nejen
práce celého administrativního aparátu obce,
ale zkvalitní se i služby, které jsou poskytovány
obyvatelům. V budově úřadu bude k dispozici
veřejně přístupný internet a knihovna. Díky
vybudování parkovacích míst před úřadem
a bezbariérovému vstupu do budovy se úřad
otevře všem skupinám obyvatel. Právě přístup-

XII.Obec Díly
Oprava kapličky a jejího okolí
Projekt se týká kapličky vystavěné v Dílech
na návsi roce 1947 na počest Jindřicha Šimona
Baara. Samotná stavba kapličky se potýká
s nepříznivým působením vlhkosti ve vnitřních
prostorech objektu. Proto se obec rozhodla
provést nezbytné stavební úpravy, které vlhkost
výrazně sníží. Zároveň bude provedena celková
úprava okolí kapličky. V blízkosti vysází
stromky, rozmístí lavičky, odpadkové koše
a informační tabule. V upraveném okolí kapličky si budou moci návštěvníci obce Díly již
brzy posedět a pokochat se krásným výhledem
do krajiny, kterým se Díly pyšní.
Dotace: 130 500 Kč

XIII. Římskokatolická farnost
Bor u Tachova
Oprava kostela sv. Jiří v Přimdě
Základem kostela sv. Jiří v Přimdě byla
původně gotická kaple. Kostel prošel v minulosti řadou přestaveb a rekonstrukcí. Přesto se
začaly v posledním desetiletí na kostele, hlavně
na omítce, projevovat nepříznivé vlivy počasí.
Na stěny kostela stékala ze střechy voda a narušovala tak fasádu a zdivo. Aby bylo zabráněno
dalšímu zhoršování stavu významné památky,
rozhodla se Římskokatolická farnost v Boru
u Tachova zrekonstruovat klempířské prvky na
střeše, zlepšit odvod vody od stěn a opravit
porušenou fasádu. Těmito zásahy se zlepší
technický stav kostela sv. Jiří a jeho krásu
budou moci obdivovat ještě další generace.
Dotace: 1 350 000 Kč

XIV. T. J. Sedmihoří Oplotec
Kulturně sportovní zařízení
Oplotec
Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec
působí v Oplotci od roku 1971. Mezi její hlavní úkoly patří udržování místního fotbalového
hřiště a příprava různých sportovních a kulturních akcí. Na fotbalovém hřišti má dnes T. J.
Sedmihoří Oplotec vybudováno zázemí pro
hráče a rozhodčí. Je ale ve velice špatném technickém stavu a v roce 2012 bude objekt určen k
demolici. A právě tady vznikne v rámci projektu zázemí pro fotbalisty a veřejné sportovní
zařízení. Dvoupodlažní zařízení nebude sloužit
pouze jako zázemí pro sportovce, ale bude využíváno místními spolky k rozličným událostem.
Dotace: 1 798 342 Kč

www.masceskyles.jz.cz
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XV. Občanské sdružení Koráb
Budoucnost pro připravené
Pod názvem projektu „Budoucnost pro připravené“ se skrývá bezplatný vzdělávací kurz,
který pořádá z dotačních prostředků Občanské
sdružení Koráb. Vzdělávací kurzy probíhají
v první polovině roku 2011 v H. Týně a v Boru.
Jsou určeny pro zájemce o poznatky z oblasti
výpočetní techniky, komunikace, práva, financí
a dalších oborů. Po absolvování kurzů budou
účastníci schopni prezentovat své nápady, zpracovat si vlastní záměr, vyznat se v legislativním
prostředí a řídit vlastní projekt. To jsou ovšem
jen dílčí cíle a dovednosti. Cílem vzdělávacího
projektu je připravit účastníky na budoucí
povolání nebo na podnikatelskou činnost, kterou sami zahájí. Vždyť nejlépe investovaný čas
a prostředky jsou do vzdělávání.
Dotace: 470 890 Kč

XVI. Obec Tlumačov
Modernizace Kulturního domu
v Tlumačově
Kulturní dům v Tlumačově byl naposledy
rekonstruován v 70. letech minulého století. Do
dnešních dnů je i přes své velké opotřebení a ne
právě ideální technický stav hojně využíván
zdejšími spolky. Právě od zástupců spolků vzešla myšlenka na rekonstrukci a pořízení moderního vybavení. Z dotace obec Tlumačov pořídí
židle, stoly, zařízení sloužící k prezentaci při
zasedáních a přednáškách a techniku sloužící
k udržování podlahy v kulturním domě. To vše
bude umístěno do kulturního domu, který také
projde zásadní technickou přestavbou. Opraví
se střecha, fasáda, nátěry a bude zmodernizována elektroinstalace. Rekonstrukce Kulturního domu v Tlumačově přispěje ke zlepšení
spolkového, kulturního a společenského života
v obci, která v nevyhovujících podmínkách
nemá příjemné zázemí.
Dotace: 1 126 707 Kč

XVII. Obec Tisová
Rekonstrukce a přístavba obecního
úřadu v obci Tisová
Mezi základní vybavenost obcí patří i prostory obecních úřadů, kam chodí obyvatelé
vyřizovat úřední záležitosti. Součástí je často
společenský prostor, který využívají spolky
a organizace při pravidelných schůzkách.
Tisová bohužel vyhovující prostory obeního
úřadu ani společenskou místnost nemá. Jako
sídlo obce využívá hasičskou zbrojnici. Občané
delší dobu poukazují na nevyhovující prostory
úřadu a absenci prostoru pro setkávání. Za podpory MAS Český les se obci podařilo získat
dotaci pro přestavbu hasičské zbrojnice na
reprezentativní sídlo obce. Nevzniknou jen
kanceláře, ale i prostory s veřejně přístupným
internetem a knihovna.
Dotace: 1 800 000 Kč

Projekty III. výzva

V poslední době jsme všichni zaznamenali ,
že se rodí více dětí než ve druhé polovině
90. let. Někdo dokonce mluví o baby boomu,
ale musíme si přiznat, že k opravdovému baby
boomu má dnešní situace bohužel daleko. Obec
Milavče patří mezi ty obce, jenž mají mezi
svými obyvateli také velký podíl mladých lidí,
kteří se v dnešní ne právě jednoduché době rozhodli založit rodinu. Právě tito lidé a obec se
rozhodli vybudovat pro sebe a své děti a malé
občany dvě dětská hřiště. První dětské hřiště
vznikne v samotné obci Milavče a druhé v její
části zvané Radonice. Tato investice se obci
jistě vrátí a určitě ne jen prostřednictvím dotace, vždyť mladí lidé a děti jsou budoucností
každé obce.
Dotace: 322 344 Kč

nost a otevřenost úřadu obyvatelům by měla
být cílem každé obce. Výstavba nového úřadu
v Brodu nad Tichou k tomuto cíli určitě přispěje.
Dotace: 724 128 Kč

První školní penzion v hraběcím dvoře

Obor pozemní stavitelství se svými učiteli vyprojektoval několik nových staveb a rekonstrukcí.
Obora v Horšově se rozkládá na ploše asi
360 hektarů. Ohraničuje ji osm kilometrů dlouhá kamenná zeď postavená nevolníky kolem
roku 1583. Podle nejstarších pramenů byla
v oboře soustava nejméně šesti rybníků, dnes
se zde nacházejí dva, napájené několikakilometrovým vodním umělým kanálem vedoucím
ze“ Šmelce“ u Srb z řeky Radbuzy. Dochovaly
se dva remízky, pole a louky i zbytky původních
cest. V oboře se nachází i několik velmi starých
stromů, většinou dubů. Známý je i malý lovecký
zámeček Annaburg.
Oboru dal vybudovat Vilém z Lobkowicz,
který žil v letech 1556 až 1626, horšovskotýnské panství vlastnil do roku 1620, kdy mu bylo
za účast ve stavovském protihabsburském
povstání zkonfiskováno a v roce 1622 pak prodáno
rakouskému šlechtici Maxmiliánu
Trauttmannsdorfovi. Jeho rod vlastnil zdejší
panství, a tedy i oboru do roku 1945.
Trauttmannsdorffové horšovskou oboru využívali po celá staletí především k loveckým kratochvílím, zemědělské plochy pak sloužily jako
zdroj produktů pro zámeckou kuchyni.
Po roce 1945 byl hraběcí dvůr postupně
přeměněn na školní statek a společně s oborou
si svůj význam jako účelové zařízení pro zemědělské školství zachoval dodnes.
Reprezentativní honitba a bažantnice svým
celostátním významem lákala v minulosti
i v současnosti nejvýznamnější hosty v čele
s anglickým králem, středoevropskými prezidenty a ministry. Celá obora i dvůr byly v roce
2009 vyhlášeny Ministerstvem kultury jako kulturní památka ČR. Je obdivuhodné, že po roce
1989 se podařilo oboru i dvůr zachovat jako
účelové zařízení nejen pro školu, ale částečně

ji zpřístupnit i veřejnosti pro turistiku a odpočinek.
V celé České republice totiž z celkového
počtu 60 školních statků v roce 1989 jich
zůstalo jen devět a Horšov je mezi nimi.
Zachovalo se zde totiž nejen zemědělské vzdělávání, ale rozvíjí se zde zajímavá a ojedinělá
vize zapojení co největšího počtu žáků a oborů
školy do učebních „podnikatelských aktivit“
využívajících této nádherné lokality našeho
okresu.
Například studijní obor pozemní stavitelství
se svými učiteli odborných stavebních předmětů již vyprojektoval několik nových staveb
a rekonstrukcí. „Dotáhli“ projekty až ke stavebnímu řízení a společně s žáky učebního
oboru zedník stavby skutečně postavili nebo
opravili. Přímo v oboře se provedla generální
rekonstrukce loveckého zámečku Annaburgu za
1 mil. Kč. V hospodářském dvoře byly opět díky
zedníkům a stavitelům školy postaveny nové
opravářské dílny pro spolužáky z oboru opravář zemědělských strojů za 8 milionů korun
a v současné době dokonce víceúčelový penzion s restaurací, ubytováním a přednáškovým
sálem v hodnotě 21 milionů korun. V tomto
penzionu budou samostatně podnikat žáci
oboru kuchař – číšník a studenti ekonomického
podnikatelského oboru. Žáci zemědělského
oboru agropodnikání se postarají o malý dvůr
hospodářských zvířat a agroturistiku.
Z uvedených aktivit je vidět, že koncepce
školy na školním statku v Horšově je zaměřena
na dosažení efektivity praktické výuky v podmínkách téměř reálného podnikatelského prostředí a s odpovědností žáků za výsledky své
práce. Jde zároveň o naprosto efektivní cestu,

na rozdíl od mnohých současných neefektivních
metod, pro prevenci negativních jevů v současném školství. Z evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
získala škola dalších téměř 8 milionů korun,
ze kterých financovala například vybudování
naučné stezky oborou, kterou si návštěvníci
Horšovskotýnska mohou v současné době již
prohlédnout.
První školní penzion v Plzeňském kraji
vyprojektovaný, postavený a provozovaný
samotnými žáky bude pak otevřen na konci
roku 2011.
Aktivity na školním statku a v oboře tím
ovšem nekončí. Všechny historické budovy
a jejich barokní prvky potřebují nutné opravy.
V samotné oboře se pak jeví určitá možnost
znovuzatopení původních vodních ploch, oprava starých vodních kanálů, alejí a hlavně osmikilometrové zdi jdoucí kolem obory.
Zapojením žáků do těchto aktivit vytvoříme
nejen materiální hodnoty, ale posílíme také
jejich podnikatelské dovednosti a v neposlední
řadě i jejich vztah k našemu regionu.
Je povinností všech aktérů - statku, školy
i rady Plzeňského kraje jako vlastníka zanechat oboru - perlu Horšovskotýnska pro budoucí generace v co nejlepším stavu.
Ing. Václav Švarc, ředitel školy

čtěte: www.masceskyles.jz.cz
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20. výročí obnovení
Loretánských slavností

Loretánské slavnosti v roce 2010.
Tradice těchto slavností, sahá až do roku vzniku vlastní kaple v roce 1668. Na místě už původní mariánské kaple z roku 1388, při které už tehdy byl ustanoven kaplan, ji postavili majitelé
Borského zámku Zikmund Bedřich hrabě z Götzen a jeho manželka Isabela Marie rozená Trčková
z Lípy. Ambity obepínající kapli byly dostavěny o dvacet let později.
Toto poutní místo bylo velice oblíbeno jak poutníky z blízkého okolí, tak i ze vzdálenějších míst
na obou stranách hranic. Hlavními dny procesí a oslav byly tři dny mariánských svátků a to
2. července, 15. srpna a 8. září ( Navštívení, Nanebevzetí a Narození Panny Marie).
2. července a 15. srpna byly poutě jednodenní a 8. září se slavnosti konaly po celé tři dny. Jako
všude na poutních místech byla doba rozmachu, tak i úpadku. V době největší slávy se pouti účastnilo až 15 000 poutníků, kteří nesli do Boru svou místní Madonku, nebo procesní kříž.
Kolem roku 1850 byla Loreta takřka v troskách a počet procesí poutníků klesal, až ustal docela.
Celkové obnovy se ujal vynikající člověk, P. Ondřej Riedl, borský kaplan, byl velice horlivý
a oblíbeným knězem jak mezi věřícími a mládeží, tak i ostatními obyvateli města. Tento kněz
dokázal se svými lidmi poměrně v krátké době, ( asi 10 let ), nejen celý objekt opravit, ale i sehnat
vzácný mobiliář jak do kaple, tak do ambitů. Za jeho zásluhy o Loretu se P. Ondřej Riedl stal v roce
1861 prvním čestným občanem města Boru.
Roku 1886 byla Loreta, pravděpodobně díky zásluhám P. Riedla, předána do vlastnictví Římskokatolické farnosti v Boru. Loretánské poutě se udržovaly až do konce 2. světové války.
V roce 1945 byl celý objekt silně poškozen dělostřeleckými granáty při osvobozování města
Boru. Po provizorní opravě střech se ještě několik let konaly v ambitech slavnosti Božího těla.
Od roku 1991 převzal Loretu opět do vlastnictví děkanský úřad v Boru. Zatím byla navázána
tradice největší pouti – a to po svátku Narození Panny Marie 8. září. Celkem 18 let se po slavnostní Mši svaté konal průvod s Černou Madonou z chrámu sv. Mikuláše do Loretánské kaple. Tímto
průvodem jsme chtěli zdůraznit pravé místo úcty k Panně Marii, totiž kapli, kde byla po staletí
zachovávána úcta k této Madoně. Teprve v roce 2008 byla socha naposledy nesena do Lorety, kde
je již po opravě celé kaple důstojně postavena na původní místo.

Vzpomínka
na faráře z Klenčí
V sobotu 30. října uplynulo 120 let od narození klenečského rodáka P. Jakuba Šindeláře,
který se narodil v domku č.p. 93 "U Fajtů".
O jeho životě dostatečně vypovídá článek
z týdeníku Klatovsko-Plánicko ze srpna 1939
od Vojtěcha Švece:
Zemřel vzorný kněz a dobrý člověk
V neděli 13. srpna, právě když u sv.
Vavřinečka vyzváněly zvony, ukládali ve Švihově do hrobu tělo oblíbeného faráře,
klenečského rodáka, věrného Choda, P. Jakuba
Šindeláře. Pohřbu zúčastnilo se celé okolí,
školní dítky, a také účast duchovenstva byla
mimořádná. Nad hrobem rozloučil se ze zesnulým procítěným projevem br. říd. uč. Jan
Zeman, dále starosta br. Jan Sedláček a regenschori Josef Bayer, jakož i školní děti. P. Jakub
Šindelář působil ve Švihově od svého vysvěcení
celých 22 let, a zemřel ve věku 49 let. Získal si
srdce všech osadníků. Byl typickým Chodem.
Jeho způsob života byl vždycky vpravdě chodsky prostý, jeho skromná, nenáročná povaha
a typická upřímnost a hlavně žhavé vlastenectví, které vždy tak neochvějně hlásal sblížilo jej
s lidem tak, že při pohřbu jediné oko nezůstalo
suché. Byl oddaným vyznavačem svého velikého krajana a učitele J. Š. Baara a miloval
vášnivě svůj národ a vlast. Ačkoliv srostl se
svou osadou, lnul stále ke svému Klenčí, které
tak rád navštěvoval. O šumavských hvozdech
vypravoval vždy s vášní a láskou chodského
strážce hranic, a každým rokem je pěšky prošel.
Miloval pravdu, nenáviděl pokrytectví a nebyl
zvyklý vyhýbat se překážkám. Jeho mohutná
postava zdála se být nezlomná. Od loňského
podzimu však jeho srdce začalo vypovídat službu, a právě v době, kdy jindy putoval po milované Šumavě, puklo i to srdce, které zdálo se
být zkamenělé. Písně "Zasviť mi ty slunko
zlaté" a národní hymna, zpívané v pláči ohromným davem nad jeho hrobem, byly nejvěrnějším
projevem veliké lásky občanstva, želícího ztráty
svého kněze - vlastence.
Jiří Anderle,
Výbor pro rozvoj městyse

I letošní Loretánské slavnosti proběhly v zaběhlé tradici.
V pátek, dne 10. září 2010 v 17.00 hodin byl hlavním celebrantem novokněz P. Pawel Zaczyk
ze Šumperka, který na závěr Mše svaté udělil všem novokněžské požehnání.
Druhý den, tj. 11. září 2010 v 10.00 hodin v hlavní den pouti – byla dopoledne sloužena slavnostní Mše svatá, hlavním celebrantem byl P. Antonín Doležal, probošt Kolegiální královské kapituly na Vyšehradě v Praze. Dalšími osmi koncelebranty byli kolegové z vikariátu, z Německa
a indický kněz působící v naší partnerské farnosti v Plössberku. Večer byla sloužena Mše svatá
s účastníky pěší pouti z Waidhausu do Boru ( cca 50 poutníků ), kterou již po několik let vede
P. Georg Hartl z Waidhausu. Po této Mši svaté byl již podruhé světelný průvod z chrámu do Lorety,
který již začíná mít již svou oblibu. Třetí den – tj. 12. září 2010 v 10.00 byla slavná Mše svatá se
Svátostným požehnáním. Již více než dvacet let při této Mši svaté účinkuje Emauzský sbor
a orchestr z Prahy, který vždy přitahuje milovníky hudby svou precizností a uměním. Letos zaznělo dílo Josefa Haydna - Missa in honorem St. Nicolai. I když ubývá poutníků rodáků z Německa,
vzhledem k věku a nemocem, přibývá poutníků z celého Česka i Slovenska.
Letošní 20té výročí obnovení pouti ukázalo životnost borské tradice a poutního místa – zdejší
Lorety, která jak věříme, dává naději do budoucnosti.
Chtěl bych tímto poděkovat všem účastníkům pouti, i dobrodincům kteří nám pomáhají svatostánek obnovovat do nové krásy. Loretu i kostel lze zhlédnout po domluvě na telefonním čísle
374 790 008, případně na e-mailu – farabor@email.cz po celý rok.
Zároveň všechny srdečně zvu, dá-li nám Pán Bůh zdraví, do Boru na pouť v příštím roce 2011
a to ve dnech od 9. do 11. září.
P. Vladimír Born
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Hrob klenečského rodáka a švihovského faráře
P. Jakuba Šindeláře ve Švihově.

Na návštěvě u bavorských zemědělců
Konečně dorážíme do Schäferei!

V bavorském hostinci se cítila naše výprava jako doma.
Žadatelé a členové Místní akční skupiny
Český les se zúčastnili přeshraničního setkání partnerů v rámci Celostátní sítě pro
venkov v Plzeňském kraji. Tentokrát se jednalo o přeshraniční setkání ve Spolkové
republice Německo.
Sraz byl v pátek ráno v Domažlicích.
Po příchodu opozdilců jsme vyjeli autobusem
k bavorskému městu Waldműnchen. Už na hraničním přechodu Lísková nás přivítal Georg
Mayer, vedoucí Úřadu pro výživu, zemědělství
a lesy v okrese Cham a představil program
exkurze. Šlo o tři zastávky, které nám měly
přiblížit zemědělství dnešního Bavorska.

První byla mléčná farma Josefa Wutze
ve Wulnhoffu u Waldműnchenu, druhým
bioplynová stanice v Schäferei a posledním podnikem, který skupina navštívila,
byla kompostárna Schiedermeier
v Moosdorfu u Waldműnchenu.
Georg Mayer cestou z hraničního přechodu
Lísková na farmu Josefa Wutze vysvětloval:
„V okrese Cham zaujímá zemědělská půda celkem 64 000 ha a celkem zde máme 3 000 zemědělských podniků“, seznamuje nás se základními fakty a pokračuje: „ Polovinu z této zemědělské půdy zaujímají pastviny a polovinu orná
půda, na které se ovšem pěstují také krmné plodiny“. Další zajímavé informace následují.
Jeden zemědělský podnik obhospodařuje
v okrese Cham průměrně 20 ha zemědělské
půdy a na jednoho chovatele skotu připadá
průměrně 22 kusů hovězího dobytka. „Ano,
v našem okrese převládají hlavně menší zemědělské podniky. My teď míříme na farmu pana
Wutze, která patří svou velikostí k největším
v okrese Cham“, končí svůj výklad pan Mayer,
právě když vjíždíme na pozemky Josefa Wutze.
Mléčná farma na nás udělala hned na první
pohled dobrý dojem. Krásně upravená zahrada
a okolí domu, upravené stáje a spokojený
dobytek. Je to standard, na který jsme zvyklí od
našich německých sousedů. Na dvoře farmy
před domem a stájemi nás srdečně přivítali

manželé Josef a Christiane Wutzovi. Jejich
podnik je zaměřen na produkci mléka a patří
k těm větším v okrese Cham. „Hospodaříme na
110 ha zemědělské půdy, celkem máme 100
dojnic. Pracujeme zde sami s manželkou, jen
o víkendu nám pomáhají děti“, představuje své
hospodářství Josef Wutz.
Po podrobném představení farmy, na které
hospodaří rodina Wutzových již přes 200 let,
nás Christine Wutzová pozvala na malou svačinu Upřímně řečeno přišla nám vhod. Podávala
se káva s domácím mlékem, čaj a typické
bavorské pečivo s uzeninami. Po příjemném
občerstvení následovala prohlídka rodinné
farmy. Prohlédli jsme si chovná zařízení, kde
byli ustájeni býci na porážku, dále jsme pokračovali do vedlejšího objektu, kde byly ustájeny
dojnice. Všechny nás rovněž zaujala zemědělská technika, kterou měl majitel farmy zaparkovanou v prostorech, které sousedí se stájemi.
Během samotné prohlídky stájí padlo velké
množství zajímavých dotazů ohledně chovu
skotu, produkce a prodeje mléka. Na dotazy
pan Wutz ochotně a erudovaně odpovídal.
Přítomní zemědělci tak mohli srovnávat, hospodaření na farmě pana Wutze v Bavorsku a na
obdobných farmách v Česku. Po rozloučení
s rodinou Wutzových jsme vyrazili k dalšímu
cíli naší exkurze - k bioplynové stanici
v Schäferei .„V okrese Cham máme celkem asi
60 bioplynových stanic. Toto odvětví zemědělského hospodaření zažívá v posledních letech
veliký rozmach. Jsme rádi, že zde máme bioplynové stanice jako podporu zemědělství, ale
na druhou stranu zde probíhá velký boj o zemědělskou půdu mezi bioplynovými stanicemi
a podniky, které se soustřeďují na chov skotu.“,
seznamuje nás cestou do Schaferei se situací
v okrese Cham Georg Mayer. Výkupní cena
mléka v Bavorsku je nízká, ale cena za energii
z bioplynových stanic je vysoká. Proto mohou
bioplynové stanice platit větší nájmy za půdu,
na které pěstují plodiny vhodné jako „palivo“
do bioplynové stanice.
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Malá vesnička nedaleko Waldműnchenu, na
které není na první pohled nic zvláštního. Ale
ten klame. V malé vesnici se rozhodla skupina
zemědělců vybudovat bioplynovou stanici.
Svůj záměr uskutečnili a nyní distribuují energii do sítě v Bavorsku. Kromě toho ovšem
vytápí vznikajícím teplem velkou část vesnice
Schäferei. Na vytápění z bioplynové stanice je
napojena většina domů ve vesnici, celkem 33,
odmítlo z různých důvodů jen pár jednotlivců.
Se zájmem jsme si prohlédli zařízení bioplynové stanice a pozorně poslouchali výklad
majitelů. Největší ohlas mezi účastníky exkurze vzbudila příprava směsi, která se používá
jako „palivo“ do bioplynové stanice a nakládání s odpadem po samotné fermentaci.
Namíchat správný poměr různých přísad, aby
měla bioplynová stanice co nejvyšší výkon, to
je práce pro opravdové odborníky, kteří
se dobře vyznají v biologii a chemii.
Po prohlídce bioplynové stanice jsme
navštívili místní hostinec, ve kterém jsme
poobědvali. Na výběr bylo z typických bavorských jídel i z jídel, která jsou běžná v Česku.
Někdo dal přednost bavorským specialitám
jakými jsou bílé bavorské klobásky s kyselím
zelím nebo vepřová pečeně s bavorským knedlíkem. Jiný vsadil na jistotu a poobědval smažený vepřový řízek s bramborem. Oběd většina
účastníků zapila výborným bavorským pivem,
vždyť Bavorsko je druhé na světě ve spotřebě
piva na osobu hned za Českou republikou. Dalo
by se říci, že jsme se v hostinci cítili jako doma.
Obzvlášť když jsme zjistili, že kuchař
a obsluha pocházejí z Česka a domluví se česky.

Po vydatném obědě jsme vyrazili do cíle
naší cesty, kompostárny Schiedermeier
v Moosdorfu u Waldműnchenu.
Kompostárna vznikla v roce 1990. „Také
jsme dříve chovali skot, ale postupem času
jsme se stále více a více soustřeďovali na zpracování kompostu. Dnes se zabýváme pouze
výrobou kompostu a provozem bioplynové stanice“, vypráví zaujatě o své firmě pan
Schidemeier. Kromě kompostárny provozuje
pan Schiedemeier i malou bioplynovou stanici.
Tato bioplynová stanice pracuje na jiném technologickém principu než bioplynová stanice
v Schäferei. Na principu tzv. suché fermentace,
to znamená anaerobní fermentaci.
Tento způsob výroby poskytuje menší produkci plynu, ale je ho možno zakomponovat
jako součást technologie kompostárny. Firma
Schidemeier zpracovává většinu bioodpadu
z okresu Cham. Odpad se dále třídí, zpracovává
a nechá se fermentovat ve velkých garážích
bioplynové stanice. Biologický odpad zpracují
na kompost, který rodinný podnik prodává
zemědělcům, obcím i jednotlivým zahrádkářům. Je to vlastně takový uzavřený koloběh,
bioodpad který vyprodukujete doma na zahrádce odvezete do kompostárny. Zde odpad zpracují na kvalitní kompost, který si můžete
zakoupit. Nic nepřijde na zmar.
Josef Hais
MAS Český les

I ná š v e nk o v m ů ž e b ý t I N …

„Jako správný Čech jsem ke všem moderním
a novodobým stavbám skeptická. O bioplynových stanicích jsem od lidí neslyšela nic dobrého. Pravý opak si ale můžu přečíst v časopise.
Tak kde je pravda?,“ tuto otázku si Miladu
Huláková kladla před začátkem exkurze.

Díky webovým stránkám MAS Český les jsem měla možnost vyrazit za hranice, konkrétně do
Německa, okresu Cham v rámci „Získání dobrých příkladů a zkušeností k rozšíření rozmanitosti
podnikání ve venkovském prostoru pro uplatnění v ČR za účelem zajištění ekonomické stability na
venkově působících subjektů“. Na programu byla návštěva kompostárny Moosdorfu, rodinné farmy
pana Josefa Wutze ve Wullnhofu a bioplynové stanice v Schäferei o výkonu 350KW.
A právě zmíněná bioplynová stanice mě přiměla se exkurze zúčastnit. Vzala jsem sebou „našeho“ místního zemědělce Jardu Jurčíka, kterého tato technologie také zajímá. Byť jsem absolventka střední zemědělské školy, zemědělství se vůbec nevěnuji a také mě vlastně nezajímá. Ale bioplynová stanice to je jiná věc! Vidím v ní možnost rozvoje a růstu našeho venkova i zemědělců – samozřejmě v přiměřené míře. Tak jsem Jardu naložila do auta a vyrazili jsme do Domažlic, odkud se
vyráželo společně.
Po této exkurzi se ze mě stal zastánce bioplynek. Když jsme totiž vystoupili v Schäferei z autobusu byli jsme mile překvapeni. Ticho, upravené a ozeleněné plochy, žádný zápach a ani stopa po
hromadě tlejících zbytků. Jak je to možné? Bioplyn se totiž ZÁSADNĚ NEVYRÁBÍ ze zahradního
odpadu jako je tráva a listí. Tady se vyrábí z velmi kvalitní siláže s příměsí kejdy. Tato směs vytváří
kvalitní plyn a energii a tak odpad téměř nezapáchá. Přilehlé silážní jámy jsou perfektně zakryté
a izolované, aby nedocházelo ke znehodnocení siláže (a právě zmiňovanému zápachu). Ano, výroba je dražší, ale výhodnější než energii vyrábět z levných zdrojů (právě ze zahradního odpadu)
v daleko delším časovém období. Místní sdružení, kterému bioplynová stanice patří vytápí odpadním teplem 30 domů v místní vesnici. Část tepla také používají pro sušárnu dříví. Prostě se snaží
využít co nejvíce z potenciálu bioplynové stanice.
Můj názor byl dotvořen. A jak na tom byl Jarda? Ten se zúčastnil ještě jedné exkurze dané problematiky – Energeticky soběstačná obec – Bioplynová stanice Dolní Lukavice.
Bioplynová stanice ve správném provedení a v rozumných rukách může našemu venkovu přinést
nebývalý užitek. Právě třeba svým odpadním teplem, kdy může vytápět všechny domy, údržbou
neobdělávaných polí a třeba i propagací. A tak se i náš venkov může stát In při dnešním trendu
zelené energie a náhradních zdrojů paliv.
Děkuji MAS Český les, že mi umožnila utvořit si názor na věc, která se nás třeba v budoucnosti
bude také týkat. Přeji všem čtenářům, aby možnosti pořádaných exkurzí od MAS Český les nebo
AZV Domažlice využili a i pro sebe v nich našli přínos.
Milada Huláková
Občanské sdružení Holostřevy

Sběrný dvůr v Hostouni
Město Hostouň obdrželo rozhodnutí
ministra životního prostředí o finanční podpoře na projekt výstavby nového sběrného
dvora odpadů určeného pro veřejnost z prostředků Evropské unie - Operačního programu životní prostředí. Celkové uznatelné
náklady projektu výstavby nového sběrného
dvora jsou 10,95 miliónů korun a Evropská
unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěla téměř 90% těchto prostředků,
konkrétně 9,86 milióny Kč.
Jedná se o projekt výstavby zcela nového
a moderně vybaveného sběrného dvora odpadů, který ve městě doposud nebyl provozován
a je především pro obyvatele města velmi
potřebný. Nový sběrný dvůr se postaví
na pozemku města v sousedství viaduktu
železniční trati.
Projekt byl připravován od roku 2009,
žádost o prostředky Evropské unie byla podána
v květnu letošního roku. Realizace vlastní stavby včetně vybavení proběhne v roce 2011, kdy
se také předpokládá zahájení provozu.
Sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů,
které produkují obyvatelé města (včetně velkoobjemových kontejnerů a speciálních kontejnerů a zařízení pro nebezpečné odpady).
Obyvatelé města budou moci do sběrného
dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali v domácnosti (jako například objemný
odpad, např. starý nábytek či koberce, vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domác-

ností např. lednice, televize, mikrovlnky apod.,
biologický odpad či zmiňovaný nebezpečný
odpad). Sběrný dvůr bude vybaven nezbytným
zázemím pro obsluhu a místem pro umisťování
biologického odpadu rostlinného původu ze
zahrad (minikompostárnou), včetně štěpkovače
na staré větve ze stromů. Celý areál bude oplocen a vybaven elektronickým zabezpečovacím
systémem včetně kamer, které identifikují
každou „nežádoucí“ návštěvu. Velikost sběrného dvora je více než 1700 metrů čtverečních
a předpokládaná roční kapacita 159 tun shromažďovaného odpadu, který bude prostřednictvím vybraného provozovatele následně
odvážen k využití, odstranění či dalšímu způsobu nakládání. Město tak nabídne svým občanům výrazně lepší a kvalitnější službu
a možnost, jak nakládat s odpady z domácností
v souladu se základními zásadami ochrany
životního prostředí. Cílem je oslovit okolní
obce a města a nabídnout jim využívání sběrného dvora v Hostouni. Sběrné dvory jsou velmi
důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve
městech a obcích. Výhodou je, že díky obsluze
jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově
využívána. V rámci Operačního programu
Životní prostředí v Plzeňském kraji byly podpořeny další 4 projekty sběrných dvorů z prostředků Evropské unie. V současné době funguje v Plzeňském kraji již více jak 68 sběrných
dvorů odpadů v obcích a městech.
Městský úřad Hostouň
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Leaderovský přístup
V prosinci začala v Holostřevech fungovat
kulturní místnost, kterou místní pomáhali
rekonstruovat. Využijí ji všechny věkové
skupiny obyvatel. Místnost postupně lidé
vybavují tak, aby zde našly zábavu děti
různého věku, ale třeba i maminky, které je
doprovodí.

(mh)

O spolupráci v Podještědí

O společných projektech v oblasti cestovního
ruchu, konkrétně o propojení Svatojakubské
cesty přes svá území, jedná v sídle MAS
Podještědí Vlastimil Hálek (zleva) z MAS
Český les se svými kolegy z Liberecka,
Tomášem Horníkem a Luďkem Suchomelem.

Povede naším územím
za deset let rychlodráha?

Železniční koridor Praha - Plzeň Domažlice - Furth im Wald - Mnichov byl
hlavním tématem přátelské schůzky poslance Parlamentu ČR Vladislava Vilímce
(zleva) s Karlem Holmeierem, poslancem
německého Bundestagu.
Oba přeshraniční kolegové se shodli, že
varianta vedení trasy uvedeným směrem je pro
naše území důležitá a měla by být součástí koncepce modernizace tranzitního železničního
koridoru, přičemž je třeba prověřit vhodnost
rychlostních parametrů od 160 do 230 kilometrů v hodině. „Uděláme vše pro to, abychom
dokázali, že spojení Plzeň - Regensburg je
důležité,“ slíbili politici. Důležité je samozřejmě také uvolnění finančních prostředků,
jen česká část dvojkolejné dráhy přijde stát
zhruba na 28 miliard korun. Z přeshraniční
poslanecké iniciativy bude proto na jaře roku
2011 svolána na české straně hranic pracovní
schůzka zástupců ministerstva dopravy,
Plzeňského kraje a Českých drah.
Vlaky mezi Prahou a Mnichovem by v nejlepším případě mohly naším územím pendlovat
až dvousetkilometrovou rychlostí v roce 2020.

Rozhledna má první sezonu
úspěšně za sebou
První říjnovou neděli se na delší dobu uzavřela vrátka muzea s rozhlednou na Šibeničním vrchu
v Horšovském Týně. Skončila první sezona provozu vyhlídkové věže s expozicí zajímavostí z okolí
Horšovského Týna, která byla postavena s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova – Leader
a prostřednictvím MAS Český les. Jak tuto první turistickou sezonu hodnotit ?
Když 29. dubna 2010 při slavnostním otevření plzeňský biskup Msgre. František Radkovský
muzeu s rozhlednou žehnal, přál si, aby se bývalé poutní místo stalo opět místem hojně navštěvovaným, místem setkávání lidí dobré vůle. Předseda Klubu českých turistů PhDr. Jan Stráský pak
rozhledně popřál slušné zacházení od návštěvníků a co nejméně vandalů. Tehdy jsme si spolu se
stovkami návštěvníků z řad místních občanů i turistů zblízka a zdálky říkali : „Kdyby se alespoň
část z těchto slov naplnila!“
Po pěti měsících provozu můžeme být spokojeni. Především nás překvapil velký zájem návštěvníků. Šibeniční vrch se stal častým cílem procházek místních lidí, především rodin s dětmi.
Muzeum s rozhlednou navštívíli spolu se svými učiteli téměř všichni žáci místních školských
zařízení, počínaje dětmi z mateřských škol až po studenty středních škol. Rozhledna se stala cílem
školních výletů, cyklistických zájezdů a stovek turistů. Zvláště o víkendech přicházely desítky
návštěvníků. S velkým ohlasem se setkal 11. a 12. září Den evropského dědictví, kdy si přišlo informace o tomto památném místě poslechnout několik stovek návštěvníků. Informace o nové rozhledně se objevily v regionálním i celostátním tisku, v rozhlase, Česká televize připomněla muzeum s rozhlednou v cyklu Toulavá kamera, informace jsou na webových stránkách Sdružení pro
výstavbu rozhledny a na dalších turistických portálech s celostátní působností. Muzeum s rozhlednou bylo úspěšně prezentováno v říjnu na turistickém veletrhu v Plzni. Úhrnem vzato, odhadujeme, že muzeum s rozhlednou navštívilo v její první turistické sezoně kolem 10 tisíc návštěvníků.
Muzeum s rozhlednou je od 1. května do 30. září volně přístupné. Obávali jsme se, aby se nestalo terčem útoků vandalů. Zatím jsme během první sezony nezaznamenali žádné větší škody.
Potěšitelné je také, že návštěvníci dodržují návštěvní řád a udržují v celém areálu pořádek. Náklady
na provoz byly tudíž zatím minimální.
Co připravujeme? Vzhledem k tomu, že ještě v říjnu jsme zaznamenali velký zájem návštěvníků,
rozhodli jme se prodloužit hlavní sezonu o měsíc, rozhledna bude tedy volně přístupná až do
31.října. Otevřeno bude tak jako letos o státních svátcích, Vánocích a Velikonocích. Každý rok
budeme pořádat tradiční Silvestrovský výstup na Šibeniční vrch, k 1.výročí otevření muzea s rozhlednou chceme uspořádat 30.dubna lidovou veselici a doufáme, že se tato akce stane tradicí.
I nadále budeme muzeum s rozhlednou prezentovat při Dnech evropské kultury, na webových
stránkách našeho sdružení i v dalších médiích. Muzeum s rozhlednou bude prezentováno na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v lednu 2011. Rozhledna na Šibeničním vrchu má své
turistické razítko, regionální informační centrum v Horšovském Týně vydalo za pomoci
Plzeňského kraje propagační materiál, který by měl být v lednu doplněn o pohlednice.
Pevně doufáme, že dosavadní zájem návštěvníků potrvá i v příštích letech.
Luděk Thomayer, předseda Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně

Protože jsme byli pozváni na tuto schůzku,
využili jsme příležitosti a domluvili s německým
poslancem možnosti přeshraničních partnerských kontaktů pro MAS Český les. Karel
Holmeier se nabídl zprotředkovat nám kontakt
se vzdělávací institucí VHS Cham a LAG
Cham.
Sylva Heidlerová
Devět farmářských trhů pořádaných
v roce 2010 v centru Plzně přilákalo
téměř třicet tisíc návštěvníků. Úspěšná
akce občanského sdružení ENVIC začne
znovu příští rok v březnu a bude se opakovat do prosince po dvou týdnech, nebo
po týdnu.
Organizátoři chtějí otevřít také farmářský obchod se zbožím malých výrobců potravin z Plzeňského kraje. Poslední
akci roku 2010 navštívilo 2500 lidí.

Výstavbu rozhledny v Horšovském Týně finančně podpořila MAS Český les.
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V k r a j in ě t isíc ů r ybníků
Rodinná podnikatelská tradice se do Čech
vrací jen pomalu, i když jsou samozřejmě
výjimky, které toto pravidlo potvrzují. Za
ukázkovými tradičními řemesly a drobným
podnikáním na venkově se proto vydali členové MAS Český les do Bavorska. Exkurzi
na toto téma pro ně zajistili přátelé z partnerské LAG InitiAktivkreis Tirschenreuth
ve městě Kemnath.
Už nově opravená část města Kemnath,
Seeleite, přináší spoustu nápaditých a přitažlivých prvků, kterým bezpochyby vévodí kapr
ve všech variantách. V tomto kraji proslulá
„Kapří stezka“ láká, inspiruje a pobaví. Téměř
tříkilometrový okruh pro pěší i cyklisty značí
poutače, informační tabule, vše ve tvaru kapra,
leckdy v podání místních umělců, jindy vyvedené podle dětské fantazie. Zatím posledním
obohacením je dětské hřiště s kašnou ve tvaru
ryby, která je zároveň brouzdalištěm.
Dominantou stezky se stala
prolézačka
ve tvaru kapří kostry. Toto architektonické dílo
přišlo na 80 000 €, město je pořídilo s velkým
podílem dotačních peněz.
S historií i současností města nás hned zpočátku seznámil starosta Werner Nickl.
První písemná zmínka o městě Kemnath
pochází z roku 1008, což znamená, že v roce
2008 občané slavili 1000 let od založení města.
Oslavy byly monumentální, doplněné řadou
upomínkových a propagačních předmětů.
Landkreis Tirschenreuth vznikl po územněsprávní reformě v roce 1972, a původní
Landkreis Kemnath byl z velké části přičleněn
do okresu Tirschenreuth, některé instituce ve
městě Kemnath i přes toto sjednocení přetrvávají.
Podle kemnatského starosty se hornofalcké
město s 5 500 obyvateli snaží vytvořit takové
podmínky, aby z něj občané neodcházeli. Leží
v blízkosti center Bayereuth a Weiden, což se
projevuje vynikající ekonomickou situací.

Při přijetí u starosty na radnici v Kemnathu.
Území města poskytuje 3 000 pracovních míst,
přičemž největším zaměstnavatelem je SIEMENS. Také občanská vybavenost města je na
vysoké úrovni. Míjíme školky, školu, gymnázium, domov pro seniory i nemocnici.
Při procházce se pak sami přesvědčíme, že
všechny měšťanské domy jsou opravené
a udržované. „Ne, hele, tady je jeden opuštěný,
který chátrá. To je jako u nás,“ hodlá vyvrátit
toto tvrzení jeden z účastníků. Na nevábně
působící fasádě upoutá výrazná cedule, na
které stojí: „Tento dům je neopravený díky
památkářům, kteří jeho rekonstrukci nepovolili.“ Pokud jsme tedy přece jen zanedbaný dům
našli, je vidět, že se za něj město stydí a jeho
vzhled potřebuje zdůvodnit.
„Město a okolí využívá ve všech směrech
bohatství regionu – rybníky. Chov kaprů
výrazně ovlivňuje místní hospodářství.
Symbol kapra se ukázal jako výborná marketingová značka,“ vysvětluje cestu k úspěchu Werner Nickl.
Při procházce se pak sami přesvědčíme, že
jen málo objektů je neopravených. „Město umí
využít své minulosti. Ale nejen to. Čisto, perfektně udržované trávníky, živé ploty, květiny.
Všechny volné plochy jsou osázené květinami,
ale i různými druhy okrasných trav. K nám,

do Čech, zatím dorazily jen dřišťály a buxusy.
Koukám, kolem rybníčků je vysetá okrasná
louka podtržená vysekanými částmi trav, takže
plocha nepůsobí neudržovaně, ale prostě
a příjemně. Nevím jak tohle někoho u nás naučit. Asi se musí každý přijet podívat sám,“ uvažuje nahlas o svých dojmech jedna z účastnic,
maminka na rodičovské dovolené, Milada
Huláková.
Exkurze dále pokračuje prohlídkou malého rodinného mlýna Schuster – Mühle.
Podnik vede mladá paní, odborně vzdělaná
mlynářka se svými rodiči. I když v přízemním krámku nabízí regionální potravinové
výrobky, hlavním produktem mlýna
je mouka.
Jak uvedla, rodina plánuje výstavbu samostatné prodejní plochy, a tak se obchod určitě
vyplácí. Dobré jméno mezi zákazníky pomáhají udržet i podobné exkurze s ochutnávkou.
Domácí pečivo ve mlýně pečou a prodávají
pouze dvakrát týdně či na objednávku. Mouku
mlynáři rozváží do menších pekařství i soukromým osobám. Původně byl mlýn poháněn
vodním kolem, dnes ho vystřídal elektrický
motor. Zařízení mlýna je sice renovované, ale
z velké části původní, protože jak říká mlynářka: „Na našem řemesle toho vývoj moc
nemění. Technologie přetrvávají z minulosti.“
Všude oceňujeme nečekanou čistotu a pozorujeme přizpůsobení trhu ve větší produkci
celozrnné mouky a tmavého pečiva. „V srpnu
nakoupíme obilí na celý rok, sušíme ho,
až obsahuje vodu jen asi ze třiceti procent. Při
zpracování obilí musíme dbát na jeho teplotu,
aby nedošlo k přehřátí a poničení. Obilí prochází skrz drtičky a síta, proces se několikrát
opakuje, až dojde k zásobníkům,“ popisuje tzv.
moučný proces mladá žena, se kterou postupně
stoupáme čtyřpodlažním objektem, přičemž
každé patro je vymezeno pro jednu výrobní
etapu. V závěru její řeči se otevře starý výtah,
ze kterého vystoupí tatínek mlynář, mírně nahrbený, mlynářskou kazajku i čepici zaprášené
moukou. Na okamžik si tak připadáme jako
v jiném století.
Další tradiční řemesla spojená s rodinnou
ctí a dovednostmi předávanými z pokolení
na pokolení uchovává hotel U zlaté koruny
a bílé růže.

Majitel hostince loví pro své hosty čerstvé ryby z vlastních sádek.
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. . . a n e b k a p r kam se podívát e

Na pohled křehký manželský pár vede rodinnou cukrárnu pevnou profesionální rukou.
Ve štítu visí vlajka s nepostradatelným symbolem kapra, tentokrát v bavorských barvách.
Hned u dveří se nás ujal rozšafný hospodský
s velkým H, Kormann senior, v hostinském
kroji, fezu a vestě. V úvodu se pochlubil rodokmenen, který zachytil jeho předky už od
15. století, kam sahá také historie hostince.
Dnešní objekt vznikl propojením dvou sousedních měšťanských domů. Zatímco v restauraci
jsou dobové prvky středověké krčmy vkusně
ponechány, pokoje jsou rekonstruovány
a moderně vybaveny, i v tomto případě s pomocí dotačních peněz.
Během prohlídky všichni pochopili, že
hrdost Kormannových je oprávněná. Fascinující je především soběstačnost rodinného
podniku, který je založený na vlastní zemědělské výrobě, disponuje soukromou sklepní elektrárnou. Ačkoli hotel stojí ve středu náměstí,
je jeho součástí stáj plná koní, krav, býků,
a chlév s růžovými prasaty, jejichž spokojenost
evidentně neruší fakt, že jatka s chladírnou jsou
zřízena v místnosti hned naproti. Na zahradě se
pasou černohlavé ovce, běhají tu slepice, které
snáší tři druhy vajec: bílá, hnědá a zelená.
Regály plné zavařenin svědčí o tom, že
podávané kompoty, džemy a saláty pocházejí
z vlastní produkce. Zaráží nás nesmírná čistota,
postrádáme zápach hnoje, divíme se volným
hygienickým předpisům.
Majitel hotelu přitom obhospodařuje několik
hektarů pozemků, pěstuje brambory, stará se
o sádky na kapry.
„Lovím a zabíjím dle potřeb restaurace, prostě když maso dojde,“ odpovídá pětasedmdesátiletý majitel užaslým českým návštěvníkům
na řadu dotazů. „Maso mám tak vždy čerstvé.
Kolik máme zaměstnanců? No já, manželka,
syn, ten je vyučený kuchař a vystudoval zemědělskou školu. O žních pak pomohou příbuzní,“ usmívá se a popíjí „kapří“ pivo.
Další zastávkou je skutečná delikatesa.
Světoznámá výrobna pralinek a cukrárna
Fritz Kohr v nedalekém Erbendorfu.
Z uvítací řeči místostarostky města
je zřejmé, že i pro tuto oblast je turistika důležitým zdrojem příjmů. V tomto přívětivém
rodinném podniku využívají práce učňů. Mladí
cukráři pomáhají jak v prodejně, tak ve

výrobně.
Vstřícný, usměvavý personál
v nažehlených kostýmcích za voňavými pulty
plné fantastických výtvorů v nás navodil
příjemnou, laskavou náladu. Doslova jsme
však zjihli při příchodu majitelů, drobných,
vitálních staroušků v cukrářských uniformách,
ze kterých čišela nesmírná profesionalita.
Výroba je založena na pečlivé a trpělivé ruční
práci, zvláště u luxusních pralinek a dortů.
Pracuje se tu v čistotě, i když na dřevěných stolech. „Olizování prstů je tu dovoleno,“ laškuje
starý cukrář, kterému se viditelně zalíbila exibice ruční výroby dortových růžiček, se kterou
nemíní přestat. Jeho kolegové k tomu dnes
používají stroje, s čímž se patrně jeho stavovská hrdost neslučuje, neboť: „Každá máslová
růžička musí být vyrobena s láskou, jinak přece
nemůže chutnat.“ Útulný podnik překvapil
svou velikostí, součástí je totiž ještě rozlehlá
kavárna a zimní zahrada, kde si jen těžko vyberete z nabídky kávy a zákusků. Největší sláva
a pozornost však přeci jen patří věhlasným pralinkám. Prodávají se tzv. „na váhu“ a 100 gramů ručně vyrobených pralinek přijde na 3,95 €.
Pokud se člověk pohybuje v této části
Bavorska, provází ho ryby a kapři na
každém kroku. A tak není divu, že závěr
cesty patří rybářství Bächer nedaleko města
Wiesau. Rybí restauraci s obchodem vede
paní Elsa Bächer a využívá při tom produkce sladkovodních ryb svého syna, které
z velké části zpracovávají doma.
A zase jde o ojedinělou záležitost. Interiér
je až po nejmenší detaily koncipován tak, abychom se zde cítili „jako ryby ve vodě“. Vkusně
a nevtíravě. Modrozelené ladění, všudypřítomní kapříci, sítě, zurčení vodotrysku, nádobí
ve tvaru ryb. Úspěch podniku je založen na
vlastních rybích receptech, popularitu podniku
podporuje publikační činnost, majitelka podniku nám nabízí vlastní kuchařskou knihu.
Nápaditost se projevuje také v pořádání kurzů
přípravy rybích specialit, včetně filetování.
Zajímavé je, že restaurace je denně otevřená až
od 17 hodin, přesto je patrně hojně navštěvovaná, v okolí zavedená a vážená, o čemž svědčí
i to, že starosta města Wiesau, který s námi
poobědval, patří k pravidelným návštěvníkům.
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A opět se podává „kapří“ pivo. Ovšem překvapivě jiné regionální značky. Protože tady
už naše cesta pomalu končí, můžeme si v rybím
obchůdku dovolit větší nákup. Ovšem z různých salátů, pěn, rybí tlačenky, uzených i čerstvých ryb těžko vybírat. Přitom nás zaujal
přístroj na výrobu rybích filetů, který tu sice
neprodávají, ale předvedli na něm, jak ryby
snadno zbavit kostí a rozšířit tak gastronomickou nabídku. Závěr patřil prohlídce Bächerovy
rybí farmy. Vlastní chov a přísun čerstvých ryb
je starostí syna, opět zřejmého profesionála
s odborným vzděláním. Vítá nás v řemeslném
oděvu, vysokých gumácích a zeleném kabátci,
i tady je nepřehlédnutelná pýcha na příslušnost
k rybářskému cechu. Rodina obhospodařuje
50 hektarů rybníků plné štik, candátů, úhořů
a dokonce barevných jezírkových rybiček,
pstruhy dodává strýc. Hlavním produktem
je ale kapr. „Žasnu nad tou soběstačností. Proč
kupovat ryby? Budeme chovat svoje. Proč
kupovat drahé a možná ne kvalitní krmivo?
A tak na 40 hektarech polí pěstují vlastní osivo.
A proč bychom nemohli dbát na přírodu? No
a proto ještě přidají do rybníka ryby ohrožené,
aby se obnovovalo přirozené rybí prostředí. Jak
prodat ty naše fantastické rybičky? Co takhle
uspořádat podzimní výlovy rybníků! A z nich
se časem stanou slavnosti, které přitáhnou
tisíce turistů, letos na ně přijelo kolem čtyřiceti
tisíc lidí. Podávají se samozřejmě kapři
a všechno co jde z ryb udělat,“ zní komentáře
kolegů.
Vztah k půdě, hrdost na rodinnou tradici,
každodenní práce jako přirozená součást života
jsou příznačné pro úspěšné hospodaření na
bavorském venkově, které se pozvolna začíná
objevovat i v českých poměrech. Čtyřicetiletá
přestávka, zpřetrhané vlastnické vztahy
i změna sociálního složení obyvatel v českém
pohraničí nadělaly velké škody. Přesto i na
území Místní akční skupiny Český les jsou
lidé, kteří svou prací začínají vytvářet novodobou tradici podnikání založenou na rodinných
základech. Zatím jsou to především zemědělci,
jenž s urputností sobě vlastní hospodaří na
svých pozemcích a tvrdou prací přetváří svoje
vize v prosperující podniky. Samozřejmě
s využíváním dotací Evropské unie a často
i s pomocí Místní akční skupiny Český les,
která každoročně rozděluje více než deset milionů korun na podporu podnikání a dalších aktivit na venkově. Pro plnohodnotný život a jeho
duchovní obnovu ale nestačí jen finanční injekce, jde především po vzoru našich bavorských
sousedů o znovunalezení svého místa, vzniku
pocitu sounáležitosti a hlavně vůli se každý
sám přičinit o vytváření prostoru, který v konečném součtu vrátí českému venkovu pozici, jež
mu náleží. Je to i úkolem MAS Český les.
Ta právě nyní přehodnocuje nastavené cíle a po
tříletých zkušenostech stanovuje nové oblasti,
které v zájmu rozvoje území Domažlicka
a Tachovska finančně podpoří v příštích letech.
Sylva Heidlerová, manažerka MAS Český les

Unikátní výstava liturgických oděvů

Do pamětní knihy zapsal svůj dojem z vernisáže v Gutenecku také František Čurka, starosta Halže
a předseda MAS Český les.

Unikátní výstava liturgických oděvů slavila premiéru
Deset českých a deset německých ornátů
vystavuje bavorská obec Guteneck společně
s českou obcí Halže. Unikátní expozice měla
premiéru 10. září, v Halži ji budou moci obdivovat už v době komunálních voleb v budově
obecního úřadu. Společný projekt, který je podpořen finančními prostředky z dispozičního
fondu Euregio Egrensis připravilo vedení

Vize po roce 2013 – 2020
Závěry národní konference
o venkovu, listopad 2010
 Ministerstvo zemědělství by se

mohlo přejmenovat na ministerstvo
zemědělství a venkova
 Venkov by měl zůstat místem pro
plnohodnotný život, místem spolu práce, vyváženého komplexního rozvorozvoje, místem se srovnatelnou avšak
svébytnou kvalitou života.
 Programy se musí přizpůsobit regio nům, ne regiony programům.
 V příštím období by měly pro zemězemědělství a venkov vzniknout dva odděoddělené rozvojové koncepty. Metodou
Leader by se mělo řešit zaměření na
ekonomiku venkova, rozvoj spolu práce, soudržnost venkovských regionů
a komunit, mobilizace místních zdrojů,
inovace a modernizace venkovského
životního stylu.
Převažují
Převažují návrhy, aby byla metoda
Leader součástí všech programů venvenkova. Jednotlivé MAS by se tak staly
samostatnými, s větší podporou činčinnosti, a současně i správci globálních
programů na jejich území.

Halže ve spolupráci s poradenskou společností
AgAkcent, s. r. o. a MAS Český les, o. s.
Vernisáže výstavy v hornofalcké obci
Guteneck, jejíž termín byl směrován k tamějšímu Dni památek a výročí konání městského
trhu, se účastnili představitelé sousedních měst
a obcí a zástupci kulturního a církevního života. Přivítání hostů i představení expozice se
konalo na nádvoří zámku, jehož majitel hrabě
Beissel von Gymnich, je velkým podporovatelem kulturního a společenského života ve
městě. Kromě toho je však také vášnivým sběratelem a znalcem ornátů. Veřejná prostranství
zámku jsou přizpůsobena tradičním jarmarkům, interiér je využíván při slavnostních,
například svatebních sešlostech.
Slovem ornáty se označují liturgická roucha
užívaná u kněží římskokatolické církve. Jde
o látkové svrchní roucho, které celebrant mešní

liturgie klade na albu (základní spodní roucho)
se štólou. V 60. letech minulého století byly
tyto ornáty nahrazeny nepoměrně jednoduššími
sakrálními textiliemi. Od té doby jen tlely ve
farních či kostelních skříních, v horším případě
se jich farnosti zbavovaly, např. je pálily.
České ornáty, jejichž zrestaurování bylo také
předmětem projektu, převzala obec Halže do
svého majetku současně s kostelem sv. Petra
a Pavla, který postupně rekonstruuje z prostředků Místní akční skupiny Český les, o. s.
Počáteční snaha využití potenciálu obou
sbírek památných oděvů položila základy
k další spolupráci a partnerství. Organizátoři na
obou stranách hranice si vyzkoušeli řešení
neobvyklých situací, které podobné unikátní
podniky přináší. Složitý je například převoz
památkově chráněných kousků přes hranice,
nákladné je i jejich pojištění. Důležitá je správná velikost a vzhled akrylových vitrín jak pro
přepravu, tak pro osvětlení, větrání či aranžování. První setkání přinesla řadu pracovních
schůzek a dalších společných plánů.
„S překvapením jsme konstatovali, že obce
mají mnoho společného. S panem starostou
jsme přibližně stejně staří, obce se neliší ani
v počtu obyvatel, pracují zde stejné zájmové
spolky, zabýváme se podobnými starostmi.
Guteneck ani Halže nemají tradiční centrum,
obecní náves. I v Halži jsme měli zámek, který
byl před padesáti roky zcela zničen rozsáhlým
požárem, a následně byly jeho zbytky odstraněny,“ uvedl před slavnostním shromážděním starosta Halže František Čurka.
Kouzlo dávné i blízké historie na zámeckém
nádvoří podpořily romantické stíny zapadajícího slunce babího léta. Slavnostní projevy
přešly do neformálních až přátelských rozhovorů. Dobrá vůle, vstřícný přístup, profesionalita i trpělivost všech organizátorů tak vyústila
do bezchybného finále.
Sylva Heidlerová

Česká a německá roucha stará až pět set let zaujala také v Halži. Během tří týdnů si je prohlédly
stovky návštěvníků, někteří dorazili z daleka. Cesta se vyplatila, bylo co obdivovat: sametový brokát, damašek, ornát barokního střihu z kůže, černý ornát používaný při pohřbech, materiály mají
jedno společné - bohaté vytkávání. Na snímku uprostřed majitel bavorských ornátů, hrabě Beissel
von Gymnich, studuje výstavní katalog a propagační materiály.
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Má geoinformatika na venkově zelenou?

Dva studenti postgraduálního studia Mgr. Vít Pászto a Mgr. Lukáš Marek z katedry geoinformatiky při pracovním rozhovoru s Mgr. Josefem Haisem z MAS Český les (uprostřed).

turistických cílů“. Cílem tohoto projektu by
mělo být vytvoření interaktivních webových
stránek, ze kterých si bude moci návštěvník
regionu stáhnout do svého GPS přístroje jím
vybranou trasu. Tuto trasu si poté bude moci
s GPS přístrojem sám projít. Návštěvník si
bude moci vybírat trasy na území Českého lesa
po obou dvou stranách státní hranice. Projekt
zahrnuje kromě území MAS Český les i území
LAG Tirschenreuth.
Dalším dlouhodobým projektem ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky je vytvoření
atlasu území Místní akční skupiny Český les.
V průběhu následujících dvou let vzniknou
mapy území MAS Český les, které se použijí
do připravovaného atlasu. Atlas bude obsahovat různé fyzicko-geografické, demografické,
hospodářské, kulturní a jiné charakteristiky
regionu.
Josef Hais

Spolupráce s Univerzitou Palackého
v Olomouci pokračuje
Pracovníci Místní akční skupiny Český les
se sešli v Úborsku s odborníky na geoinformatiku z Univerzity Palackého v Olomouci.
Místní akční skupina Český les a Katedra geoinformatiky tak prohloubili svoji spolupráci.
Katedru geoinformatiky zastupovali dva studenti postgraduálního studia Mgr. Vít Pászto
a Mgr. Lukáš Marek. Tito dva vědečtí pracovníci se zabývají modelováním v GIS, prostorovými informacemi a jejich měřením a geostatistikou. Katedra geoinformatiky UP
v Olomouci patří k nejlepším pracovištím ve
svém oboru v Česku. Olomoucké pracoviště
vstoupilo ve známost hlavně díky tvorbě atlasů.
Nejznámějším dílem, které vzešlo právě
z tohoto pracoviště je Atlas podnebí Česka.
Geoinformatici přijeli do Úborska již po
druhé. Na první pracovní schůzku zavítali do
zdejšího penzionu U Jandů v červenci. Tehdy
byla v uvolněné prázdninové náladě domluvena další spolupráce mezi Místní akční skupinou
Český les a Katedrou geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity
v Olomouci. S Mgr. Vítem Pászto byla domluvena další schůzka 14. a 15. září, kdy pořádala
Škola obnovy venkova Šumava – Český les
a společnost Agakcent, s. r. o v Úborsku seminář s názvem „Má venkov zelenou?“.
Právě již výše zmínění odborníci na geoinformatiku tu vystoupili se svým příspěvkem,
který měl přítomným starostům přiblížit geoinformatiku jako nástroj propagace obce. Vít
Pászto a Lukáš Marek velice poutavým a srozumitelným výkladem přiblížili účastníkům
geoinformatiku a její možné využití v rámci
obce nebo mikroregionu. Poměrně velký zájem
mezi přítomnými starosty vzbudila informace o
možném převedení územních plánů do elektronické podoby.
Místní akční skupina spolupracuje
s Katedrou geoinformatiky na projektech
„Geocaching“ a „50 + 50 turistických cílů“.
Právě v Úborsku jsme již domluvili potřebné
detaily, které souvisí s projektem „50 + 50

O cestovním ruchu ve Waldsassenu
Co můžete nabídnout jiného a lepšího než Váš soused? Pro jakou cílovou skupinu bude
dovolená na Vašem statku určena? Co je to geocaching? To jsou otázky, na které se prostřednictvím kouče cestovního ruchu pokoušeli odpovídat účastníci semináře v bavorském
Waldsassenu. Dne 18. 11. 2010 se právě ve Waldsassenu sešli sedláci ze širokého okolí, aby
zde s pozvanými odborníky na cestovní ruch prodiskutovali své představy, záměry a plány
v cestovním ruchu na svých venkovských statcích. Ve velice příjemném prostředí a přátelské
atmosféře místního penzionu jsme se dověděli, jak důležitá je reklama, jak můžeme zpříjemnit cestu poutníkům na různých tematických stezkách a že geocaching je hledání pečlivě
ukrytého pokladu za pomoci GPS přístroje. Právě hledání kešky (pokladu) ve městě uzavřelo velice zajímavý program semináře, který nebyl pouze teoretický, ale řešil i konkrétní praktické problémy začínajících podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu.
(jh)

Místopředsedu partnerské LAG Tirschenreuth Wolfganga Wenische (zleva) a Josefa Haise z MAS
Český les na semináři zaujaly především přednášky o geocachíngu.

Sekretariát MAS Český les úspěšně administroval dva projekty, v nichž žadatelem
byla přímo naše MAS. Z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Bavorsko – Cil 3: Turistická destinace Český les –
Oberpfälzer Wald a Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských
MAS – projekt realizovaný v obci Újezd. Oba projekty jsou vyplaceny v plné výši.
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IV. výzva PRV, osa IV
Leader MAS Český les, o. s.
1. dubna - 30. 5. 2011
V čem se liší výzva v roce 2011 od těch
předchozích?
MAS Český les se v ní bude řídit
poznatky, které jsme získali z námi zpracované analýzy všech projektů a z hodnocení komise složené ze zástupců Mze,
SZIF a NS MAS.
Ukázalo se, že při dosavadních výzvách
je zřetelný nepoměr mezi žadatelskými subjekty, přičemž upoutá převis projektů
podávaných obcemi. Nejen z našeho pohledu, ale i z pohledu auditu Evropského účetního dvora takto není naplněný přístup
Leaderu pro rozvoj venkova.
MAS by se neměla stát jen další částí
obecních rozpočtů. Osa IV Leader by měla
sloužit jen jako doplněk PRV. Místní akční
skupina podpoří projekty s vyšší přidanou
hodnotou, které lidem přinesou rozhodně
něco nového a uceleného, a nemáme na
mysli například novou střechu nebo silnice. Kladně budeme hodnotit komunitní
metodu, která ze své podstaty není jen jednorázovou akcí, ale dlouhodobým procesem. A tak by měla být také doložena.
Podávané projekty musí být bezpodmínečně v souladu se strategickým
plánem. Na základě podpory cestovního
ruchu v SPL je v roce 2011 možno žádat do
nové Fiche zaměřené na tvorbu tematických a naučných stezek.
Nová výběrová komise se důkladně
seznámí s principy LEADER a SPL MAS
Český les a je povinna podle těchto kritérií
hodnotit. A protože žádostí přibývá a peněz
v PRV ubývá, úspěch může mít skutečně jen
projekt „leaderovský“.
(mas)

Sekretariát MAS zpracoval Analýzu
jednotlivých výzev a monitoringu MAS,
kterou bude stále aktualizovat. Její
výstupy se odrážejí v navrženém systému
preferenčních kritérií a aktualizaci SPL.

O změnách v ose IV PRV
Změny, které se budou vztahovat
na administraci projektů registrovaných
na RO SZIF od 13. kola příjmu Žádostí
o dotaci (tedy od června 2011):
1) Změny ve schvalování výzev
Od 13. kola budou nově výzvy schvalovány
prostřednictvím Portálu Farmáře. MAS vyberou Fiche vyhlašované v dané výzvě, termín
příjmu Žádostí na MAS a kolo PRV, ve kterém
hodlají žádosti registrovat na RO SZIF.
Formulář bude následně odeslán přes Portál
Farmáře ke schválení na CP SZIF a stejně tak
i potvrzení o schválení bude zasláno prostřednictvím Portálu Farmáře. Lhůty pro schvalování a sdělování výsledku schválení se tak
výrazně zkrátí. MAS budou již nadále samy
zodpovídat za správnost, úplnost a transparentnost svých výzev, které budou zveřejňovat
minimálně na svých internetových stránkách.
2) Úpravy ve formuláři Fiche
Formulář Fiche projde rozsáhlou úpravou
a to nejen ve vztahu k úpravě podmínek jednotlivých opatření obsažených v tzv. „Příloze 9“.
Další navrhovanou změnou je omezení
možných kombinací hlavních a vedlejších opatření. Dojde tak k výraznému snížení počtu
chyb, které v minulosti mohly vzniknout
nesprávnou kombinací různých vzájemně
„nekompatibilních“ opatření. Třetí změnou je
rozšíření Fiche o možnost výběru režimu podpory, ve kterém bude projekt realizován.
Konečný režim, ve kterém bude podpora
poskytnuta, si určí žadatel v Žádosti o dotaci
dle podmínek stanovených Fichí a dle toho, co
pro něj bude nejvýhodnější. Od možnosti výběru režimu podpory očekáváme větší flexibilitu
při posuzování projektů, u kterých je obtížné
jednoznačně posoudit naplnění znaků veřejné
podpory.
Aktualizaci formulářů Fichí na základě
upravených a zjednodušených Pravidel
předpokládáme přibližně v březnu 2011.
Místním akčním skupinám tedy doporučujeme, aby si případnou evaluaci SPL nebo projednávání úprav oblastí podpory naplánovaly
tak, aby v březnu 2011 mohly provést aktualizaci Fichí dle nových pravidel.

Největší úskalí realizace projektu
Zkušenosti z monitoringu realizace projektů ukazují, že je velmi důležité dobře
zpracovat zadávací řízení.
Zadávací řízení je podmínkou realizace projektů, jejichž hodnota přesahuje 500 000,-Kč
bez DPH. Pravidla Programu rozvoje venkova podrobně stanovují podmínky pro provádění zadávacích řízení. Pro projekty MAS jsou vyžadována zjednodušená zadávací řízení mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Chyby v zadávacím řízení mohou být příčinou krácení či dokonce neproplacení dotace. Na webových stránkách SZIF i MAS Český les jsou všechny potřebné podklady.
Výdaje na zpracování žádosti o dotaci včetně příloh, přípravu a realizaci zadávacího
řízení (max. 20.000,-Kč) jsou způsobilým výdajem dotace.
Doporučujeme proto příjemcům dotace nechat si zadávací řízení zpracovat
odborníkem.
(mas)
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3) Formulář Žádosti o dotaci IV.1.2
Od 13. kola příjmu žádostí budou žadatelé
používat, stejně jako u ostatních projektových
opatření PRV, elektronický formulář Žádosti
o dotaci obsahující i samotný projekt.
Elektronický formulář bude unikátní pro
každou MAS a pro každou její výzvu.
Vygenerován bude vždy při schválení výzvy
a bude obsahovat konkrétní nezbytné údaje
z aktuálně platných Fichí, čímž se opět docílí
výrazného snížení chybovosti ze strany žadatelů. Žadatel ale nebude, na rozdíl od standardních projektových opatření, Žádost o dotaci
nahrávat přes Portál Farmáře, ale vyplněný formulář přinese na CD nebo jiném datovém nosiči na místní akční skupinu, která provede standardní kontrolu a další administrativní kroky
a již bezchybnou Žádost o dotaci doručí k zaregistrování na RO SZIF.
4) Aktualizace Samostatné přílohy 9 (nový
název „Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2“)
MZe ve spolupráci se SZIF a TPS LEADER
při NS MAS připravilo rozsáhlé úpravy
v Samostatné příloze 9, které budou platné pro
Žádosti o dotaci od 13. kola příjmu Žádostí
o dotaci. Nově bude Metodika pro tvorbu Fichí
a specifické podmínky opatření IV.1.2 obsahovat Manuál pro tvorbu Fiche, dále budou shrnuty společné podmínky platné pro všechna
opatření a přehled příloh společných pro všechna opatření. Dále budou řazena jednotlivá opatření s uvedením specifických podmínek
a výčtem výdajů, na které je možné čerpat dotaci. Téměř ve všech opatřeních realizovaných
přes osu 4 došlo k významnému rozšíření výčtu
způsobilých výdajů. V řadě případů byly také
sloučeny kódy způsobilých výdajů, což znamená především odstranění nadměrné byrokracie
při rozpočítávání výdajů na více kódů a eliminaci chyb a krácení dotace způsobených
nesprávným zařazením výdajů do kódů. V některých opatřeních byla také nově zavedena
možnost výběru režimu podpory.
Aktualizovaná Metodika pro tvorbu Fichí
a specifické podmínky opatření IV.1.2 by
měla být schválena a zveřejněna nejpozději
v lednu 2011, předběžnou informaci o způsobilých výdajích, které již byly schváleny
Monitorovacím výborem PRV, uvádíme
v samostatném dokumentu.
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Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
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Fórum přeshraniční spolupráce v turismu
Odborné fórum přeshraniční spolupráce
v oblasti cestovního ruchu 2010 Perspektivy
mezinárodního rozvoje destinací: od kompetencí k nabídce.
Odborné fórum přeshraniční spolupráce
v oblasti cestovního ruchu proběhlo v polovině
listopadu v Bavorské Rudě. Fóra se zúčastnili
nejen zainteresovaní regionální i nadregionální
činitelé a manažeři v oblasti cestovního ruchu,
ale také zástupci veřejných a vědeckých institucí či obecních organizací z různých zemí.
Ústředním tématem byl „Vývoj produktů
a nabídky“. Atraktivní produkty a atraktivní
nabídka jsou základem konkurenceschopnosti
turistických destinací. Bez produktů nejsou
značky a bez značek není důvěra v destinaci
– i tak je možno tuto souvislost stručně a výstižně vyjádřit.
Dvoudenní program byl velice zajímavý
a přínosný. Konferenčním jazykem byla
němčina a čeština a celým programem provázel
zkušený a pohotový moderátor. Úvodní přednáška patřila Dr. Christophu Englovi z Jižního
Tyrolska, který se svým velice poutavým projevem snažil vysvětlit, že ve světě nasyceném
základními potřebami je nákup produktu
ovlivněn mnohem více emocemi než rozumem.
Na příkladu Jižního Tyrolska ukázal, že není
třeba nabízet velké množství věcí, ale mnohem účinnější je nabídku zredukovat na pár
důležitých zajímavostí a na ty se pak
zaměřit, učinit dojem a vzbudit zájem destinaci navštívit. Jedná se především o spojení
lidí z daného regionu, jednoduchých, snadno
zapamatovatelných a přitom poutavých příběhů z historie, kvalitních zemědělských produktů a krásné přírody. Přednáška byla doplněna
nádhernými fotografiemi a melodiemi, které
aspoň na chvíli umožnily posluchačům nasát
atmosféru tak krásné země jakou Jižní Tyrolsko
bezpochyby je. Cílem cestovního ruchu je
podle Ch. Engela proniknout k srdcím (emoce)
a hlavám (rozum) lidí. Za důležité považuje to,
co zůstane v srdcích a hlavách zákazníků.
Další z přednášek byla zaměřena na přeshraniční spolupráci z hlediska kulturních rozdílů,
které vyvolávají značná nedorozumění. Tato
skutečnost je dána odlišným způsobem myšlení a chování lidí, kteří byli vystaveni rozdílným
ideologickým, státním a regionálním vlivům.
Fórum obohatil svojí přednáškou také Prof.
Dr. Harald Pechlaner z Katolické univerzity
Eichstätt – Ingolstadt, který představil projekt
„Turistický destinační management Bavorský
les – Šumava, v rámci kterého se provádí srovnání turisticky relevantních, přes hranice působících regionů podél státní hranice. Domnívá
se, že jedním z účinných nástrojů přeshraniční
spolupráce je např. uvedení nabídky volnočasových aktivit v jižních Čechách v katalogu
východního Bavorska a to samé by mělo fungovat i obráceně, uveřejnit upoutávku na trávení volného času ve východním Bavorsku
v katalogu jižních Čech. Tím pádem je možné
na jedné či druhé straně hranic nabízet větší
množství aktivit, což určitě přispívá k rozvoji
cestovního ruchu.

Velice podnětné bylo představení zážitkové
karty v oblasti Bodamského jezera a také procesu ustálení regionálních značek. Zážitková
karta BodenseeErlebniskarte, která je zpracována ve třech různých modelech, aby co nejvíce splňovala konkrétní požadavky jednotlivých zákazníků, nabízí více než 180 různých
výletních cílů ve čtyřech zemích (Německo,
Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko). Mezi
nejatraktivnější patří především plavba lodí po
jezeře, ale karta je využívána také k návštěvám
muzeí, parků, termálních bazénů, jízdě lanovkou atd. Na své si přijdou díky rozdělení karty
do více kategorií zákazníci různých věkových
skupin s odlišnými nároky na trávení volného
času. O kartu je velký zájem, je celoročně
hojně využívána, což dokazuje fungování dlouhodobé přeshraniční spolupráce.
Dále byl všem zúčastněným představen projekt „Dobré sousedství v bavorsko-českém příhraničí“, který byl realizován v oblasti

Druhý den zahájila zajímavým postřehem
mimo jiné i Ing. Šárka Tittelbachová z Vysoké
školy obchodní v Praze, která zmínila, že
máme v oblasti přeshraniční spolupráce jako
republika těžkou výchozí situaci, hlavně díky
politické nestabilitě a chybějícímu destinačnímu managementu pro Prahu a Plzeňský
kraj.
První přednáška pátečního dopoledne patřila
Prof. Dr. Edgaru Kreilkampovi z Univerzity
Leuphana v Lüneburgu. Představil zajímavý
projekt Víno a cestovní ruch v přeshraniční
destinaci Schwarzwald – Elsass jako důkaz
fungující spolupráce mezi SRN a Francií.
Zdůraznil, že základem dobré a fungující spolupráce je dobře se poznat. Teprve až poté, co
se oba partneři dobře poznají, mohou pracovat
na společných projektech. Na začátku jejich
úspěšného projektu bylo jednání, během kterého si obě strany domluvily společnou strategii,
co a jak budou dělat. Narážely na spoustu pře-

Seminář v Bavorské Rudě zaujal nás i naše kolegy.
Bavorsko – Čechy s cílem zlepšení sousedské
mentality v příhraničí jako důležité základny
pro přeshraniční spolupráci.
Téma managementu kvality otevřel během
čtvrtečního podvečera ředitel Výzkumného
institutu pro volný čas a cestovní ruch na univerzitě v Bernu Prof. Dr. Hansruedi Müller.
Švýcarský tříúrovňový koncept (nárok na kvalitu, rozvoj kvality a zajištění kvality) je podle
něj ukázkovým příkladem přeshraniční spolupráce. Zdůraznil význam kvality prožitku jako
klíče k úspěchu. Cílem je zaměřit se na smysly
zákazníka, na jeho zážitky a tím vzbudit jeho
ochotu koupit. Zdůraznil, že kvalita není
pouze hardware, ale také servis, software,
prostředí a kultura. Teprve pokud jsou splněna očekávání zákazníků, dá se hovořit
o kvalitě. Podle něj kvalita nezná hranic,
pojem překonávání hranic je vnímán spíše jako
překonávání postojů, myšlení a struktur.
Po přínosném přednáškovém odpoledni,
které svými zajímavými komentáři a postřehy
zakončili zástupci české i německé strany,
následoval přesun do nedaleké Železné Rudy,
kde účastníci fóra povečeřeli a za doprovodu
české hudební skupiny i vstřebávali spoustu
nových podnětů.
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kážek, Elsass měl centrální financování
z Paříže, ve Schwarzwaldu tomu tak nebylo.
Zpočátku se vnímali jako konkurenti, ale pak
začali spolupracovat a vnímat se jako partneři.
Pořádali společné vinné dny, vydávali brožury,
rozdělili si trh. Svoje národní trhy si ponechali
a společně oslovili vzdálenější trhy ve Velké
Británii a Kanadě, společně měli silnější pozici. Provedli analýzu potenciálního zákazníka,
který pije víno, jaké cíle cestovního ruchu ho
zajímají, co mu mohou nabídnout atd., oslovili
cestovní agentury, média a společně pronikli
na mezinárodní trhy.
Josef Bühler jako jednatel firmy neuland+
se domnívá, že pokud se cestovní ruch
zaměří na produkt, dostane se dál než když
se zaměří na destinaci. Podle něj je mnohem
přínosnější a důležitější změřit strategii na aktivity, zajímavosti a produkty v dané destinaci
než jen na samotnou destinaci. Vytvořil pět produktových linií neuland+ a jejich prostřednictvím se snaží přilákat zákazníky do destinace.
Miloš Picek z Regionální rozvojové agentury Šumava představil projekt Turistický destinační management Bayerischer Wald – ŠumaPokračování na straně 16

Podmínky příjmu žádostí
do Programu rozvoje venkova
Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev k předkládání žádostí
do Programu rozvoje venkova včetně nových podmínek tohoto programu.
Po podpisu ministra zemědělství Ivana Fuksy budou Pravidla pro daná opatření
zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.

O poznatcích z oblasti turismu a možné spolupráci hovoří Sylva Heidlerová z MAS Český les
a Markéta Janotová z MAS Pošumaví.
Pokračování ze strany 15

va, který společně realizuje VHS Regen a RRA
Šumava. Zdůraznil potřebu intenzivní spolupráce a společného managementu destinace
v oblasti přeshraniční spolupráce.
Přeshraniční fórum velice obohatila také
přednáška věnovaná managementu značky
v podání Dr. Thomase Deigendesche z Zürichu.
Zdůraznil, že v současnosti, kdy je trh viditelně
nasycen, bude čím dál tím těžší se prosadit
a oslovit zákazníky. Východisko vidí v budování značky, která v jeho pojetí představuje
myšlenku. Značka má sílu identifikovat se
v rámci skupiny a na druhé straně sílu odlišit
se na trhu. Při pohledu na značku se zákazníkovi vybaví určitá asociace, která je buď kladná
nebo záporná. Aby byla značka úspěšná, měla
by vzbuzovat důvěru, jistotu, bezpečnost.
Značky vyžadují čas, peníze a moc, vytvářejí
určitou hodnotu, kapitál podniku a rozhodně
překonávají hranice. Identita destinace podle
něj není závislá na hranicích a regionech.
Zúčastněné zaujala osobitým a poutavým
projevem Ing. Jitka Zikmundová z Českého
Krumlova, která představila město, jež se prezentuje statutem Světového kulturního dědictví
UNESCO z několika hledisek. Vedle krásného
historického centra se svojí nezapomenutelnou
atmosférou poukázala také na vodácký ráj,
atraktivní řeku Vltavu s překrásnými přírodními scenériemi. Je si vědoma toho, že seznam
památek UNESCO je světovou literaturou a že
místa kulturního dědictví UNESCO jsou atrakcemi první třídy. Destinace zastřešené takovouto globální značkou mají na globálním trhu
nemalou výhodu a velmi dobré předpoklady
stát se úspěšnou, získávat zahraniční hosty
a otevřít se i pro zámořský trh. Domnívá se, že
spolupráce s bavorským Regensburgem, který
je také místem Světového kulturního dědictví
UNESCO, se může stát důležitou předností pro
oblast Evropský region Vltava-Dunaj.
Během dvou dnů plných podnětných přednášek si mnozí zodpověděli spoustu otázek
kolem přeshraniční spolupráce, změnili pohled
na dané téma a zároveň zde načerpali i řadu
nových poznatků a inspirace k učinění dalších
kroků, které posunou cestovní ruch kupředu.
Ing. Ivana Kramlová, AgAkcent, s. r. o.

Vedle harmonogramu příjmu žádostí o dotaci z PRV na rok 2011 a podmínek opatření plánovaných pro jarní kolo příjmu žádostí projednal monitorovací výbor i dlouhodobě nepříznivou situaci u opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. V minulých kolech příjmu žádostí docházelo k několikanásobným převisům zaregistrovaných projektů nad schválenými. V tomto opatření však zbývá
k rozdělení pouze jedna roční alokace, která nemůže, v případě, že nedojde k zúžení
podpory, pokrýt všechny zaregistrované projekty. Zároveň došlo v mnoha obcích
ke změnám zastupitelstev, která by měla mít možnost určit priority rozvoje obce
a případné projektové záměry revidovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a schválil přesun tohoto
opatření z jarního kola do podzimního kola roku 2011.
Jedním z bodů Monitorovacího výboru bylo i projednání podmínek nového dotačního titulu I.1.1.3 Založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. „Návrh podmínek byl monitorovacím výborem sice jednomyslně schválen,
nicméně Ministerstvo zemědělství se v současné době rozhodlo opatření nespouštět.
Musí se nejdříve provést inventura systému podpory biomasy,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Jarní kolo příjmu žádostí je plánováno na únor roku 2011. Žádosti budou přijímány
na opatření:
• I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
• I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství,
• III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Letní kolo příjmu žádostí je plánováno na červen roku 2011. Žádosti budou přijímány na opatření:
• I.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
• I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,
• I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost,
• I.3.4 Využívání poradenských služeb,
• II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí
lesů,
• III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy,
• III.1.3 Podpora cestovního ruchu,
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,
• IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
Podzimní kolo příjmu žádostí je plánováno na říjen roku 2011. Žádosti budou přijímány na opatření:
• I.1.2 Investice do lesů,
• I.1.4 Pozemkové úpravy,
• I.3.4 Využívání poradenských služeb,
• III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje,
• III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby,
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Po schválení podmínek vedením MZe a po podpisu ministra zemědělství budou
Pravidla pro daná opatření zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.
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Navštívili jsme Zemi živitelku
Země živitelka překvapila pestrou nabídkou z regionů
Přehlídka rostlinné a živočišné výroby, krmiva, zemědělské techniky, potravinářství a zpracovatelského průmyslu, ekologie, lesního
a vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, služeb pro zemědělce a agroturistiky,
doprovodný program, řada zajímavostí a novinek týkajících se regionálního rozvoje a venkova. To všechno čekalo na obdiv a zájem
návštěvníků Českých Budějovic na 37. ročníku
výstavy Země živitelka v přelomu srpna a září.
Mikrobusem se na uznávanou přehlídku
vydali také členové MAS Český les a starostové z Klatovska a Domažlicka, kteří se navíc
s ostatními příznivci venkova zúčastnili
odborného semináře konaného pod záštitou
Spolku pro obnovu venkova ČR, ministerstva
pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství.
Ministr zemědělství Ivan Fuksa v úvodu
zmínil: „S farmáři jsem mluvil o jejich starostech, o počasí, samozřejmě i o penězích. Ale
nakonec jsme se většinou dostali k tomu, co
pokládáme za nejdůležitější. Že úrodná půda a
překrásná česká krajina jsou nejcennějším
dědictvím, které nám daly příroda a tvrdá práce
našich předků“. Došlo i na nepříjemné téma
finančních prostředků, které by mělo jeho
ministerstvo během následujících let kvůli
nepříznivé ekonomické situaci státu ušetřit.
„Úspory dopadnou na každého. Všichni spotřebitelé zaplatí více na DPH. Méně peněz budou
mít úředníci, studenti, pracující důchodci, lidé
spořící si na stavebním spoření. Věřím, že
nikoho nepřekvapuje, že úspory dopadnou i na
zemědělce," komentoval úsporná rozhodnutí
ministr zemědělství Ivan Fuksa. Letošními
úsporami práce ministrova týmu jen začíná.
„Dalších úspor v resortu zemědělství dosáhneme v příštím roce. Chceme omezit byrokracii,
odstranit duplicitu ve státní správě a také vyvinout tlak na dodavatele v celém resortu. Musí

Zástupci MAS Český les před stánkem Venkovská tržnice partnerské MAS Krajina srdce.
pokračovat investice do protipovodňových
opatření. Mou absolutní prioritou je zajistit
kofinancování
projektů
podporovaných
Evropskou unií," dodal ministr Fuksa.
Další místo, kam zamířila skupinka starostů
z Klatovska a Domažlicka, byl pavilon R1. Zde
se prezentovaly jednotlivé místní akční skupiny. U výstavních stánků mohl návštěvník získat
nepřeberné množství informací o jednotlivých
regionech. Návštěvníci si plánovali výlety do
nejrůznějších koutů Česka nebo se mohli
seznámit s regionálními produkty a řemesly.
Ochutnávali a kupovali potraviny, vyrobené
v českých regionech z českých surovin. Oproti
jiným ročníkům přibylo slivovice, medoviny,
sladkých tyčinek, sýrů. Ale stánkaři nabízeli
také vlastnoručně vyrobená mýdla, hračky či
kosmetiku. Výstaviště se tak stalo prostorem,
kde se propojila linie český výrobce - český
zpracovatel - český distributor - český spotřebi-

tel. "To, co představujeme dnes, je skutečně
první krok. Chci pokračovat v tomto projektu
a rozšířit ho o tzv. prodej ze dvora. To znamená, aby se nevylidňoval venkov, aby na venkově mohli zemědělci dávat ke svým produktům další přidanou hodnotu a tím pádem i prodávat tyto produkty přímo ze dvora," uvedl
ministr zemědělství Ivan Fuksa při návštěvě
pavilonu R3, kde nabízel ochutnávky také
Plzeňský kraj. Právě z území MAS Český les
pochází vítěz krajského kola o regionální potravinu, Helena Konopíková s proslulými
Krchlebskými koláči.
Skvělý pocit z užitečně prožitého dne
si odnášela celá posádka mikrobusu. Dobrou
náladu nezkazilo ani deštivé počasí, jež ovšem
přidělalo vrásky na čele mnohým zemědělcům,
kteří v této době měli ještě velkou část úrody
stále na polích.
Sylva Heidlerová

Stovky poutníků se dvojjazyčně modlily na Čerchově
Na místě významném po věky pro celé Chodsko, na místě hraničním,
které bylo dlouhá léta pro všechny zakázané, na vrcholu Čerchova, se už
podevatenácté při horské mši svaté sešly stovky poutníků.
Poslední srpnovou neděli se tu modlilo téměř čtyři sta lidí z obou stran
hranic. Zatímco v předchozích letech do účastníků nemilosrdně pralo
letní sluníčko, letos se před horskou bohoslužbou přihnaly ocelové
mraky. A tak turisté na nejvyšší vrchol Českého lesa šlapali spolu s vydatným deštěm. A jako každý rok se do nadmořské výšky 1 042 metrů vydal
pěšky, v lehké košili a bez deštníku i plzeňský biskup František
Radkovský, který horskou mši pokaždé slouží v českém i německém
jazyce.
Při zpěvu věřících déšť ustal a nádherné výhledy do kraje se přece
jenom otevřely. Počasí ale zůstalo chladné, a tak po skončení bohoslužby
zůstaly venkovní terasy u rozhledny prázdné, zato hospoda se zaplnila do
posledního místa. Aby se tradičního podniku mohli zúčastnit i méně
pohybliví občané, vypravují pořadatelé zvláštní autobus, který pasažéry
doveze až ke Kurzově věži.
O hosty na Čerchově se už léta neúnavně stará ředitel Domažlických
městských lesů Jan Benda, který české i bavorské přátele nezapomene
pozvat do chaty Pod vodárnou. Dvacet let se tu setkává například

s Hansem Beerem, profesionálním fotografem. „Lepší snímky krajiny
kolem Čerchova, než jaké má Hans, jsem neviděl,“ chválí svého přeshraničního přítele Jan Benda. Pravidelně sem také jezdí jeho letitý
známý, Jiří Jukl, starosta Hartmanic. S řadou dalších rok co rok povídají, vzpomínají i plánují.
Opět došlo i na téma příhraniční spolupráce, tentokrát i s možností
zapojení Místní akční skupiny Český les. Bavorské kolegy zaujala plastická mapa pohraničí a možnost uspořádání semináře o společné historii. Pivo z čerchovské studánky a káva z horského pramene tu zkrátka
chutná jinak.
Na tomto faktu vyrostla v předválečných letech také další rarita Čerchova. Podle historických dokumentů bylo tehdy vybudováno vodovodní potrubí pro zásobování pitnou vodou z úpatí Čerchova do bavorského
Waldmunchenu.
Do Bavor je svedeno jedenáct velmi bohatých pramenů, neboť na
západní straně je množství srážek daleko větší než na východní. Potrubí
o průměru 40-70 centimetrů odebírá asi osm a půl litru za sekundu. Tento
vodovod přežil i železnou oponu a slouží dodnes.
„Tak zase za rok“, rozchází se přátelé od Bendovy horské boudy.
Sylva Heidlerová
17

Víte, že...
Odpovědi na obecné dotazy k Žádosti
o proplacení

Jaké

má být na Žádosti o proplacení
uvedeno místo a datum vyhotovení žádosti?
Uvedete místo a datum, kde a kdy byla
Žádost o proplacení vyhotovena, obvykle se
jedná o sídlo příjemce dotace. Podpis Žádosti o proplacení musí být proveden na RO
SZIF v den registrace Žádosti o proplacení.

 Jaká má být na Žádosti o proplacení
uvedena maximální doba realizace projektu?
Uvedete skutečnou maximální dobu realizace projektu v souladu s Pravidly a Dohodou,
tzn. 24, resp. 36 měsíců od podpisu Dohody,
v případě opatření IV.1.2 případně méně,
pokud tak vyplývá z příslušné Fiche.
Příklad: Dohoda podepsána 14.12.2010, tj.
nejzazší termín pro podání Žádosti o proplacení je 14.12.2012, resp. 14.12.2013, příp.
14. 12. 2011.

Vzniká pasport památek v Českém lese
Drobné památky na svém území zmapuje Místní akční skupina Český les. Stane se tak díky
právě zahájenému projektu „Pasport památek v Českém lese“. Při shromažďování podkladů dojde
ke zjištění technického stavu kulturního dědictví venkova a veškerých dostupných informací
o něm. Jde o kříže, památníky, kapličky, pomníky, sochy, menhiry, smírčí kříže, studně, památné
stromy, solitérní dřeviny a jiné zajímavosti.
Při vytváření pasportu se objekty fyzicky dohledají, vyfotografují, zaměří a popíší. Dle předběžných odhadů by se tak během jednoho roku mohlo objevit zhruba na pět set zajímavých objektů. Zpracování získaných údajů přinese propagaci celému území MAS Český les, které zahrnuje 73
obcí. Vznikne Katalog drobných památek v Českém lese, mapa se zakreslením lokalizace památek,
databáze v aplikaci Access a webové stránky. Zpracované podklady pak budou sloužit pro další
publikační a propagační činnost, pro kronikáře, pro tvorbu informačních map a tabulí či navrhování tematicky zaměřených tras. Na webových stránkách bude možné vyhledat fotografie památek,
zjistit jejich lokalizaci na mapě včetně GPS souřadnic, budou popsány jejich rozměry, technický
stav a veškeré dostupné informace. Vše se zároveň zpracuje do databáze v aplikaci MS Access,
která poskytne výstupy do GISU a bude kompatibilní s informačními systémy veřejné správy.
Projekt Pasport památek v Českém lese podpoří rozvoj turistiky a cestovního ruchu v pohraniční oblasti. Turisté si budou moci zadat do svých GPS navigací souřadnice cílů, které by rádi
navštívili, a sestaví si tak okružní výlet dle svých zájmů.
MAS Český les nabízí každému, kdo má zájem se jakkoli na projektu podílet, možnost zapojení a spolupráce. Oceníme poskytnutí informací a tipů na památky, které by v našem pasportu neměly chybět.
MAS Český les. o. s., www. masceskyles.jz.cz

Valná hromada MAS Český les

 Jakým způsobem se uvádí počet stran
účetních/daňových dokladů v Seznamu
přiložené dokumentace v Žádosti o proplacení?
Počítají se faktury včetně příloh, např. pokud
je součástí jednostránkové faktury položkový rozpočet o 5 stranách, započtete 6 stran.

 Jakým způsobem se v Žádosti o proplacení uvádí počet stran dokumentace
k zadávacímu řízení?
Dokumentaci k zadávacímu řízení lze uvádět
do Žádosti o proplacení počtem složek.

Zleva manažerka Sylva Heidlerová, předseda František Čurka a místopředseda Libor Picka.

Stovka turistických cílů podél hranic
Hlavním záměrem projektu „50 + 50
turistických cílů“ je vytvořit webový registr
celkem 100 turistických cílů v příhraničním
území.
Místa by měla propojit lokalitu Místní akční
skupiny Český les o. s. v okrese Tachov
(50 cílů), a InitiAKTIVKreis Tirschenreuth
e. V. (50 cílů). Z webových stránek projektu
bude možné si do vlastního počítače či GPS
stáhnout pro návštěvníka zajímavé cíle a propojit je do tras, které si každý může přizpůsobit
dle svých zájmů a možností. Tím bude posílena turistická atraktivita řešeného příhraničního
území a podpořen další rozvoj turismu. Dále se
zvýší informovanost obyvatel a posílí možnost
navazování další přeshraniční spolupráce.
Konkrétní aktivity, o jejichž spolufinancování je prostřednictvím Dispozičního fondu
žádáno, jsou:
a)
vybrání a popsání 100 konkrétních turistických cílů (aktuální stav, vzhled,
historie), jejich zaměření souřadnicemi GPS ve
dvoujazyčné verzi

b)
vytvoření webových stránek
a jejich propojení s již existujícím webem
www.oberpfaelzerwlad.de
c)
propagace formou skládačky
v nákladu 5 000 Ks, která bude distribuována
v řešené lokalitě
V přípravné fázi InitiAKTIVKreis
Tirschenreuth e. V. přispěl zkušenostmi
s obdobnými projekty na německé straně hranice. Společně byl vybrán způsob prezentace
turistických cílů veřejnosti.
Společná realizace bude spočívat v tom, že
obě partnerské strany dodají po padesáti svých
vybraných turistických cílů. Budou společně
konzultovat konečnou podobu webových
stránek i informační skládačky a společně
vyberou zhotovitele webových stránek.
Německá strana se bude podílet na překladu
základních informací pro tiskovinu.
Projekt zahájila MAS Český les 1. září
2010, termín ukončení projektu je plánován na
31. května 2011.
(mas)
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Valná hromada MAS Český les, o.s. se
sešla 9. 12. 2010 v prostorách SŠ Bor.
Protože dle stanov se jednalo o zasedání
volební, je nejpodstatnějším výstupem složení řídících orgánů:
Návrhová komise na doporučení výkonné
rady navrhla sloučení výkonné rady a programového výboru a následující složení rozhodovacích orgánů:
výkonná rada = programový výbor:
František Čurka, Libor Picka, Anna Váňová,
Bečvář Miroslav, Halavič Josef, Novotný Jiří,
Marta Vojtíková
dozorčí rada:
Valečková Zdeňka, Hodek Pavel, Kusý Jaroslav
výběrová komise:
Jana Čurková, Jitka Dachová, Milada
Huláková, Václav Pelnář, Luděk Thomayer,
Blanka Triščová , Miroslav Rauch
Valná hromada tento návrh jednomyslně schválila.
(sh)

V Českém lese vzniká páteřní hipostezka
Hipoturistika je poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu a až v posledních letech začíná nabírat na významu. Je to
nový způsob trávení volného času na
koňském hřbetě. Pro potřeby hipoturistiky
je nutná vhodná infrastruktura, tedy značené hipotrasy včetně mobiliáře jako jsou
odpočívky, úvaziště, venkovní mapy a informační a směrové tabule. Hipostezky jsou
určeny jezdcům na koni, jsou však využitelné i pro pěší turisty a cykloturisty na horských nebo trekkingových kolech.

je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a probíhal během roku 2010.
V rámci tohoto projektu byla navržena vhodná trasa páteřní hipostezky, odpovídající technické řešení a rozmístění mobiliáře.
Stezka byla projednávána s vlastníky dotčených pozemků, podnikateli v cestovním ruchu
i místními samosprávami a byla navrhována
a pozměňována dle připomínek a požadavků
těchto zúčastněných subjektů.

s Bavorskem a výhledově by měla navazovat
na síť hipostezek v SRN.
Další vypracované varianty, které vyšly
najevo jako méně vhodné pro vytvoření páteřní
trasy, by měly být v budoucnu využity pro tvorbu místních okruhů napojených na páteřní
trasu.
Tvorba hipostezek by měla přispět k celkovému rozvoji cestovního ruchu na území
MAS Český les, který je jedním z dlouhodobých cílů místní akční skpiny.
(mv, zh)

Území MAS Český les je šité na míru pro
hipoturistiku, která je v zahraničí vyhledávanou formou cestovního ruchu. Nízká hustota
zalidnění a zachovalá přírodní krajina
Tachovska a Domažlicka je tím nejlepším, co
může území nabídnout. Přesně to je v současné
době vyhledáváno. Značená hipostezka je
základním stavebním kamenem pro rozvoj
hipoturistiky v této oblasti. Na území MAS
Český les dosud žádné značené hipostezky
nejsou.
Tuto situaci řeší následující projekty:
Páteřní hipostezka Pošumaví - Český les
(II. etapa)
Během roku 2011 bude vyznačena za podpory Programu rozvoje venkova na Domažlicku
podél česko-bavorských hranic II. etapa páteřní
hipostezky v Plzeňském kraji. Ta se napojí
v Hájku u Všerub na stávající v roce 2009
dokončenou páteřní hipostezku, která prochází
Pošumavím.
V terénu se objeví červeně značená páteřní
hipostezka, se značkou v podobě červeného
kolečka na bílém čtvercovém podkladu.
Značení odpovídá metodice Klubu českých
turistů. Pro snazší orientaci jezdců budou na
trase umístněny jezdecké směrovky a informační panely informující o místních přírodních
kulturních či historických hodnotách a zajímavostech. K odpočinku jezdců poslouží mobilní
zastřešená odpočívadla.
Důvodem výstavby hipostezky je snaha
o využití potenciálu zemědělských farem
na území Domažlicka v oblasti agroturistiky
a hipoturistiky. Vybudováním páteřní hipostezky vznikne komplexní produkt, který přispěje
k rozvoji cestovního ruchu. Přiláká na
Domažlicko nové turisty, kterým usnadní orientaci v terénu, přispěje ke zvýšení jejich informovanost o okolní krajině a v neposlední řadě
prodlouží turistickou sezónu, jelikož pro turistiku na koni je nejvhodnější roční období jaro
a podzim.
Přáním všech zainteresovaných subjektů vč.
žadatele projektu, Spolku podnikatelů ve venkovské turistice – jihozápad, je zvýšení zájmu
o tuto šetrnou formu venkovské turistiky.
Hipostezky na Tachovsku
V současné době pracovníci společnosti
AgAkcent ukončili
projekt „Hipostezky
na Tachovsku“
Díky jemu je projekčně připravena páteřní
hipostezka napříč územím Tachovska. Projekt

Po projednání s vlastníky pozemků byly získány jejich písemné souhlasy s vyznačením
stezky. Vytvoření páteřní hipostezky na
Tachovsku je tedy kompletně připraveno
a vlastní značení bude dokončeno nejpozději
do roku 2012.
Trasa byla navržena tak, aby obsahovala
vhodný povrch pro jízdu na koni, využila málo
frekventovaných cest a málo obydlených oblastí, a přitom aby zároveň vedla přes místa, kde
se nacházejí stáje a místní chovatelé jsou
schopni a ochotni hipoturisty včetně koní
občerstvit a nechat přenocovat. Tyto stanice na
hipostezce jsou nezbytně nutné pro bezproblémové využívání stezky.
Nejvhodnější
páteřní
trasa
napříč
Tachovskem je dlouhá 95 kilometrů a je vedena přes 13 obcí, celkem prochází přes
32 katastrálních území. Páteřní trasa napříč
Tachovskem bude napojena přes území
Hostouně a Vidic na 64 km dlouhou páteřní
hipostezku na Domažlicku, která bude vyznačena v roce 2011 od Hájku u Všerub do Svržna.
Trasa povede přes území obcí Staré Sedlo,
Přimda, Bor, Staré Sedliště, Tisová, Tachov,
Halže, Ctiboř, Lom u Tachova a Planá.
U Broumova bude stezka dovedena na hranice
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Školili jsme se
v počítačových programech

Analýza zhotoveného monitorigu vyžaduje neustálou aktualizaci, pro kterou je třeba zvládat
úkony v počítačových programech, které nepatří
mezi znalosti běžného uživatele.

Vánoční stromy v Českém lese
Soutěž o nejhezčí vánoční strom
Již na podzim jsme v místní akční skupině
přemýšleli o uspořádání soutěže nebo jiné
akce, do které by se zapojilo co nejvíce obyvatel našeho území. Nešlo nám jen o to, aby
jednotlivci něco vytvořili, ale chtěli jsme,
aby se lidé sešli ve svých obcích a něco udělali společně a s chutí. Přeci jen velká část
území místní akční skupiny se nachází
v pohraničních oblastech, odkud bylo
původní obyvatelstvo po II. světové válce
vysídleno a nově příchozí obyvatelé si dosud
nevybudovali k území a k obci, kde dnes žijí
patřičné vazby. Chtěli jsme proto, aby se lidí
ve vsích a městech sešli a něco společně
udělali. Poměrně dost dlouho jsme se touto
myšlenkou zabývali.
Až jednoho říjnového dne dorazila do
práce manažerka Místní akční skupiny Sylva
Heidlerová a se zaujetím jí vlastním nám již
mezi dveřmi říká: „Už vím co uděláme!
Vyhlásíme soutěž Nejhezčí vánoční strom.“
Všechny v kanceláři tato myšlenka ihned
oslovila a říkali jsme si: „To není tak špatný
nápad“. Byla polovina října a na Vánoce
jsme dosud nikdo ani nepomyslel. Rozhodli
jsme se tedy tuto soutěž uspořádat.
Realizace soutěže a jejího vyhodnocení
se ujala Komise pro rovné příležitosti žen
a mladých lidí do třiceti let. Komise se sešla
26. října 2010 v kanceláři místostarostky
Holýšova, Hany Valachovičové, a dojednala
pravidla soutěže.
Při samotném dojednávání pravidel soutěže vyvstávala před námi spousta otázek.
Kdo by se vlastně měl soutěže zúčastnit? Jak
budeme stromy posuzovat? Budeme chtít
fotografie? Stačí jen elektronická fotografie?
Dělá vůbec ještě dnes někdo fotografie na
papír? A samozřejmě v neposlední řadě jsme
museli rozhodnout o cenách pro první tři
místa. Otázek a nejasností byla spousta a my
jsme museli najít ty nejlepší odpovědi a řešení. Všichni jsme si uvědomili, že uspořádat
soutěž není žádná snadná záležitost.
Soutěž byla vyhlášena pro obce a jimi
řízené organizace a neziskové organizace na
jejich území. Místní akční skupina Český les
se rozhodla, že tři nejúspěšnější vánoční
stromy získají finanční ocenění. Pro strom,
který se umístí na prvním místě, bude připravena odměna ve výši 5 000 Kč, pro strom
na druhém místě 3 000 Kč a uchazeč, jehož
strom skončí třetí, získá 2 000 Kč. Aby byl
účastník soutěže úspěšný a mohl být hodnocen, musel doručit do 15. prosince do kanceláře Místní akční skupiny Český les v Boru
nebo v Domažlicích dva kusy fotografií
svého vánočního stromku o rozměru
nejméně 15 x 30 cm. Komise se rozhodla,
že stromy vyhodnotí 16. 12. 2010 na rodinné

farmě u Drahotína. Všem obcím a neziskovým organizacím jsme během listopadu
a prosince rozesílali emaily a upozorňovali
jsme je na připravovanou soutěž. Během
posledních čtrnácti dnů se do soutěže přihlásilo celkem šestnáct vánočních stromů.
To se zdá na první pohled jako nízké číslo,
ale vyberte z nich tři nejhezčí!
Den D nastal 16. prosince 2010. Komise
vyrazila do Drahotína u Poběžovic vybírat
nejhezčí vánoční strom. Počasí bylo vánoční, všude byla spousta sněhu a chvílemi
nějaký sníh popadával. Zkrátka zima jako
na obrázcích od Josefa Lady. Na farmě, kde
jsme vánoční stromy vyhodnocovali, nás
čekalo vřelé přivítání majitelky a teplý šálek
s čajem nebo kávou.
Fotografie jsme rozložili na stůl a očíslovali jsme je. Potom jednotliví členové
Komise obcházeli stůl s fotografiemi a přidělovali anonymním obrázkům body od
jedné do deseti. Potom se body sečetly,
odtajnily se identifikační údaje vánočních
stromů.. Možná někoho napadne otázka,
podle čeho jsme vánoční stromy hodnotili?
Hodnocení bylo individuální, ale nejčastěji
se kladně hodnotila originalita a nápad. „Mě
osobně se nejvíce líbí stromy, které mají
nějaký nápad a jsou něčím zvláštní“, komentovala své rozhodnutí členka Komise
Božena Podlipská. Další členka komise
se ihned přidala: „Mě příliš nezaujaly stromečky, které byly pouze osvícené barevnými světly“, a ukázala na konkrétní
obrázek. Všichni jsme se shodli na tom, že
nejhezčí vánoční stromy působily spíše tradičním dojmem, i když na jejich vyzdobení

byly použity netradiční materiály, jako jsou
třeba upravené plastové lahve nebo připravené ozdoby ze sušeného a syrového ovoce.
A jak to vše nakonec dopadlo?
Suverénním vítězem se stal vánoční strom
Občanského sdružení Holostřevy, o druhé
místo se podělily vánoční stromy z obce
Rozvadov a z Osadního výboru Doly a na
třetím místě se umístily vánoční stromy
z obce Prostiboř a MŠ Studánka. Tyto
Vánoční stromy byly ozdobeny spíše tradičně a ozdoby, které na nich byly umístěny, byly většinou domácí produkce.
Tak jste zjistili, že jste nevyhráli?
Rozhodně nebuďte smutní, Místní akční
skupina Český les připravila pro každého
účastníka malou odměnu, kterou jste již obdrželi nebo ji od nás jistě brzy dostanete.
Kromě hlavních cen a malých cen útěchy
jsme ještě dodatečně rozhodli o vyhlášení
dalších dvou zvláštních cen. První jsme
nazvali Snoubení originality s tradicí, tuto
cenu získala MŠ Halže a zvláštní cenu za
Strom spojující neziskovou organizaci,
podnikatele a veřejnost získalo Občanské
sdružení Újezd sv. Kříže – Svržno. Všem
srdečně gratulujeme!
Všichni v Místní akční skupině doufáme,
že jste se do soutěže přihlásili s chutí a alespoň částečně vyšlo to, s čím jsme my do této
soutěže vstupovali. Abyste se setkali v klidu
se svými partnery, spolupracovníky a alespoň na chvíli zapomněli na předvánoční
shon. Možná jste přišli na to, že je dobré
se občas sejít a popovídat si o více či méně
důležitých tématech.
Josef Hais

Příprava na čtvrtou výzvu

Připravili jsme aktualizaci strategického plánu a bodování projektů. Na podzim jsme se proto několikrát sešli s partnery ze sousední MAS Pošumaví, abychom si vyměnili zkušenosti s dosavadním
výběrem projektů, s uplatněním preferenčních kritérií, s monitorovacími indikátory strategického
plánu a připravili se tak na čtvrtou výzvu z PRV osy IV Leader MAS Český les.
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ČECHY A BAVORSKO VŠEDNÍHO DNE
Stejně jako v minulém čísle, přinášíme i tentokrát informaci o průběhu projektu „Čechy
a Bavorsko všedního dne“, jehož nositelem je
klatovská obecně prospěšná společnost Úhlava.
V rámci projektu již bylo natočeno a do konce
června 2010 odvysíláno přes osmdesát půlhodinových magazínů o česko-bavorské spolupráci
v rozličných oblastech. Výsledek práce zapojených televizních štábů – tedy natočené reportáže – mají diváci možnost shlédnout každé
pondělí od 7.00 hod. na TV Prima. Jaké je ale
zákulisí spolupráce českých a bavorských partnerů a televizních štábů? Na to jsme se zeptali
paní Lucie Podlešákové, reportérky zpravodajství televize ZAK.

Zákulisí Projektu „Čechy a Bavorsko
všedního dne“
Už více než rok mohou diváci televize
Prima sledovat magazín „Čechy a Bavorsko
všedního dne.“ Každý týden mohou vidět půlhodinový pořad složený z několika reportáží
o zajímavých akcích, událostech a dění
v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji
a Bavorsku. Akce mají společné to, že je společně organizují nebo se jich účastní jak Češi,
tak i Bavoři. Část reportáží dodávají redaktoři
ze tří českých regionálních studií, část kolegové z pěti bavorských regionálních televizí.
Pojďme trochu nahlédnout do zákulisí této spolupráce.
Redaktoři všech studií a případně i zástupci
nositele projektu, tedy obecně prospěšné společnosti Úhlava, se schází každý měsíc na takzvaných redakčních radách, kde se projednávají
okolnosti vzájemného dodávání reportáží, technické problémy, apod. Každé studio navíc
nastiňuje témata, která hodlá natočit do dalšího
dílu – smyslem je, aby se dva nebo více různých štábů nesešlo v jednu chvíli na jednom
místě nebo jedné akci a byla zaručena rozmanitost vysílaných příspěvků. Porada se vždy koná
jednou na české a jednou na bavorské straně.
V prvním roce projektu se redakční rady
scházely střídavě vždy v každé televizi, která se
projektu účastní – zástupci ostatních televizí
tak měli po skončení rady jedinečnou šanci
prohlédnout si zázemí toho kterého studia,

nahlédnout pod pokličku zdejším technikům
a redaktorům a vůbec všech, kteří se na chodu
televize podílejí – což bylo pro všechny vítaným zpestřením a zajímavým porovnáním se
stylem vlastní práce.
Co bylo pro zástupce českých studií zajímavým zjištěním - skoro v každé bavorské redakci pracuje nějaký Čech, popřípadě někdo, kdo
má na nějakou vazbu Čechy popřípadě umí
česky. Tito lidé byli při redakčních radách často
velmi nápomocní – a to buď přímo jako tlumočníci, popřípadě pomáhali překladatelům
zvládnout různé „překladatelské oříšky“ například v případech, kdy se hovořilo o technické stránce věci, která je pro překladatele
obvykle velkou neznámou. Znalost českého
jazyka redaktorů pracujících v Německu má
své výhody i v terénu - výjezdy na území sousedů jsou pro ně mnohem jednodušší, než pro
české redaktory. A hlavně – znalost jazyka jim
umožňuje lépe poznat názory lidí z navštívené
lokality.
Českým redakcím by jistě při tvorbě magazínů pomohlo, kdyby i v jejich řadách pracovali bavorští kolegové – vzhledem k rozdílu finančního ohodnocení v Čechách a Bavorsku je to
ale technicky jen těžko možné.

Řeč byla o tlumočníkovi – bez něj to bohužel stále nejde – alespoň co se týká formálního
řešení pracovních otázek. Co se týče neformální komunikace – jednotliví účastníci se mezi
sebou snaží komunikovat sami a jsou pozitivním signálem, že projekt sblížení Čechů
a Bavorů funguje i u samotných tvůrců.
Důkazem je třeba i vůle všech zúčastněných
uspořádat společné neformální a nepracovní
setkání. Bavorští kolegové se rozhodli spojit
příjemné s užitečným – na příští společnou
česko-bavorskou redakční radu naváže výlet po
Regensburgu, projížďka parníkem a zlatým
hřebem pro mnohé zúčastněné bude jistě
návštěva pivního festivalu ve Straubingu
Gäubodenvolkfest, který je hned po mnichovském Oktoberfestu největší akcí svého druhu.
Obecně se dá říci, že jak projekt pokračuje,
spolupráce jednotlivých redakcí se zlepšuje,
a to jak po praktické, pracovní stránce, tak
i z hlediska navazování neformálních vztahů
přes hranice. Nezbývá než doufat, že projekt
analogicky přispěje k tomu, že podobné boření
bariér nastane i u televizních diváků na obou
stranách hranice.

Úhlava, o. p. s. je nestátní nezisková organizace založená
v roce 2001 v Klatovech. Zabývá se především vzdělávací,
poradenskou a informační činností se zaměřením na regionální
rozvoj, životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, dotace
a granty nejen z Evropské unie a další oblasti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

Z našeho života
O výběrovém řízení v Bělé

Spolupracovali jsme s P. Vladimírem Bornem (zleva) na obnovení tradice
Loretánských slavností v Boru.

Na semináři v Bělé konzultuje Daniela Voldánová z MAS Český les
zadávací řízení projektu se starostou obce Stráž Karlem Fišperou.

Na Čerchově Pod Vodárnou

Řemesla se dědí po staletí

O Čerchovské hvozdy se už léta neúnavně stará ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda (vlevo), který české i bavorské přátele nezapomene
pozvat do chaty Pod Vodárnou. A pozval i nás.

Archiv úspěchů bavorské rodinné cukrárny si se zájmem prohlédla
Božena Podlipská s Danielou Voldánovou.

Za tradicí podnikání

Skupinové foto před bavorským podnikem, rodinnou rybárnou, ve Wiesau.

Na konec jsme se zhoupli

Na nápaditém dětském hřišti plném zajímavých prvků v Tirchenreuthu.

