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ČESKÝ

OD SLUNOVRATU KE SLUNOVRATU S MAS ČESKÝ LES
V NAŠICH KLUBECH ŘEMESEL SE SNOUBÍ ZRUČNOST A OBDIV
K PRÁCI NAŠICH PŘEDKŮ
VRACÍME VENKOVU DOBROU POVĚST A ÚCTU. PŘIPOJTE SE K NÁM

prosinec 2011

ZPRAVODAJ

MÍSTNÍ
AKČNÍ
SKUPINY
ČESKÝ LES

26990482 Pojďte s námi na venkov

Předpokládaná dotace celkem

Občanské sdružení Koráb

00572179 Dětské hřiště pro MŠ Pasečnice

Obec Pasečnice

Pasečnice p.č. 143/7

Hostouň p.č. 624/4

Žižkova 111, Poběžovice, p.č. 113/2,
513/12, 513/13

Petrovice 2 - Újezd, p.č. 471/2

Třemešné - Bezděkov, p.č. 81/8

Horšovský Týn, Staré Sedliště

Fiche 6 Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel

48342068 Obnova zázemí pro sportovní areál

Tělovýchovná jednota
LOKO Hostouň

Zázemí pro spolkovou činnost v Poběžovicích a
okolí

65570111

00253839 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Petrovicích

Obec Újezd

Sbor dobrovolných hasičů
Poběžovice

00260274 Víceúčelové zařízení Střelnice

Fiche 5 - Zkvalitnění života na venkově

Bělá nad Radbuzou st. 124/1, 124/2

Fiche 2 Podpora podnikání v cestovním ruchu

43034543 Modernizace a rozšíření služeb Penzionu Radbuza

Místo realizace

Ctibořská, Halže, p.č. 185/2

Fiche 1 Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Název projektu

27992560 Přístavba pavlače Vesnického muzea v Halži

IČ

Obec Třemešné

Milan Kubát

ZLATÝ ČAS o. p. s.

Název žadatele

Seznam vybraných projektů ve 4. výzvě

5 226 206 Kč

474 350 Kč

325 890 Kč

697 500 Kč

585 972 Kč

1 258 835 Kč

1 106 983 Kč

451 286 Kč

325 390 Kč

Dotace

Činnost zemědělské
komise
Seminář Zemědělské podnikání v souladu
s přírodou pořádaný na Přimdě byl impulsem
k navázání větší spolupráce se Správou CHKO
Český les, kterou iniciovala zemědělská komise MAS Český les.
Výsledkem bylo podepsání deklarace
o vzájemné spolupráci, ke které se kromě
CHKO Český les připojily i MAS 21, MAS
Sokolovsko a CHKO Slavkovský les. Hlavním
důvodem je snaha společně se podílet na rozvoji a propagaci území, rozvoji šetrné turistiky
a spolupráce na společných projektech. Území
zahrnuje Domažlicko, část Tachovska,
Chebsko a Sokolovsko. Zemědělská komise se
dále podílela na aktualizaci Fichí, poznávacích
exkurzích v rámci Celostátní sítě pro venkov
a začala s přípravou Strategického plánu LEADER s výhledem na období 2014-2020.
V závěru roku se předsednictví vzdal Jiří
Novotný, členové komise se proto rozhodli
nabídnout tuto funkci Ladislavu Walterovi,
vedoucímu AZV Domažlice.
Vlastimil Hálek

Zástupci zemědělských subjektů ve Svržně.

Slovo úvodem

Od slunovratu ke slunovratu
s MAS Český les
aneb jak jsme ve váš prospěch využili
zkracující se dny a prodlužující se noci.
Rozsáhlá aktualizace strategického plánu
a fichí znamenala posunutí další výzvy až na
podzim. Protože v létě probíhala evaluace
MAS Český les zároveň s přípravou na celorepublikové hodnocení místních akčních
skupin, byli jsme přímo povinni se v tomto
období nad sebou zamyslet. Zvážit, zda to,
co děláme, posunuje náš venkov k lepšímu.
Zda se region díky našim projektům doopravdy rozvíjí tím směrem, který je pro nás
všechny, co v něm žijeme, žádoucí.
A rozhodli jsme se poučit z chyb, které
jsme na začátku udělali. Příkladem je cyklopůjčovna v Bělé nad Radbuzou, která je dle
informací radnice a monitorovacích kontrol
nefunkční, k regionální turistice nepřispívá
vůbec a příjemce dotace s námi nespolupracuje.

Chystáme mezinárodní projekt
Místní akční skupina Český les je partnerem projektu mezinárodní spolupráce, který
připravuje vzdělávací agentura AgAkcent.
Kromě ní se na projektu, pokud bude vybrán
k realizaci, bude podílet MAS Sokolovsko,
o. p. s., a obecně prospěšná společnost Úhlava.
Zahraničním partnerem se stala na základě
předchozích kontaktů vzdělávací instituce VHS
Neumarkt v Bavorsku.
Cílem projektu je přenést takové zahraniční
zkušenosti do vzdělávacích aktivit, které souvisejí se zvyšováním kvalifikace skupin obyvatel
ohrožených sociálním vyloučením. Z našich
zkušeností mezi ně patří např. matky na mateřské dovolené, lidé nad 50 let.
Součástí projektu je spolupráce s obcemi,
protože nízká hustota osídlení, velká roztříštěnost a často i špatné dopravní spojení do
větších center omezují občanům našich obcí
plnohodnotné zapojení se do vzdělávacích
a jiných aktivit, zcela běžných ve větších
městech. Termín podání žádosti na ministerstvo
sociálních věcí je 31. ledna 2012.
Vlastimil Hálek

Snahou MAS je hodnotit projekty podle
přínosu celému regionu a ne podle toho, co
přináší svému žadateli. Daleko více než
předtím jsme dbali základní myšlenky
Leaderu, partnerství. Chtěli jsme, aby bylo
skutečné, průkazné a trvalé. Nemělo by jít
jen o vyjádření potěšení z projektu, neurčitého příslibu zapojení či potvrzením samozřejmého chování. Kupříkladu, že partner
bude řádně fakturovat či blízké infocentrum
návštěvníka upozorní na vedlejší penzion.
Chvályhodný je oproti tomu závazek bezplatného odvozu zeminy, poskytnutí prostor,
zajištění přepravy a údržby. Sledovali jsme
zapojení dobrovolníků, protože je vysokou
zárukou toho, že o projekt je zájem, že ho
lidé vskutku chtějí a podporují. Považujeme
si toho, že starost o úklid a pořádek v klubovně převezme místní spolek, že s nátěry
laviček u dětského hřiště pomáhají rodiče.
A do třetice jsme kladli důraz na takzvanou
přidanou hodnotu. To znamená, že nejde o jednu z etap, že projekt je ucelený, že zároveň
vznikne něco nového, jiného, něco, co i přespolní využijí a ocení. Inspirativní je školící
centrum s keramickou dílnou, výstavním
sálem s ubytováním, jídelnou a sportovištěm.
Protože řada projektů tato leaderovská
kritéria nesplnila, přesunuli jsme peníze do
další výzvy. A těšíme se, že v nadcházejícím
období prodlužujících se dnů a zkracujících
se nocí budeme mít příležitost podpořit projekty, které našim vesnicím zajistí úctu sousedů, přízeň turistů a příklad pro okolí.
Pak už bude snadné být hrdými na místo,
kde žijeme.
Sylva Heidlerová,
manažerka MAS Český les, o. s.

Valná hromada
Valná hromada se ve 2. pololetí sešla
14. září v Domažlicích. Těsně před jejím
zasedáním se konal programový výbor
a výkonná rada. Hlavním bodem všech
jednání výkonných orgánů MAS bylo
schválení zprávy výběrové komise a seznam podpořených projektů ve 4. výzvě.
Do 4. výzvy bylo přijato celkem 18 projektů. Výběrová komise dala návrh programovému výboru na podporu 9 projektů,
jejichž dotace činila 5 975 837,- Kč.
Zbývající alokovanou částku pro 4. výzvu, tj. 4 008 500,- Kč, rozhodl programový
výbor přesunout do 5. výzvy v roce 2012.
Toto rozhodnutí schválila jak valná hromada MAS Český les, tak všechny její
výkonné orgány jednomyslně.
(sh)

Kontakty MAS Český les, o. s.

Ředitelka VHS Neumarkt (zleva) přijela
v rámci přípravy projektu přednášet své zkušenosti na seminář školy obnovy venkova.
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Hradská 52, 344 01 Domažlice
Nádražní 653, 348 02 Bor
telefonní čísla: 602 168 171,
602 168 170, 724 863 051, 724 857 249

Jsme v první dvacítce nejlepších MAS v republice
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení
činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci
Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.
Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo
formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní
veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C
a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se
umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.
Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních
skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR.
Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních
skupin (MAS) v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost
před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě. MAS Český les v letošním hodnocení uspěla, získala 168 bodů a umístila se tak ve skupině A.
V této skupině se umístily nejlépe hodnocené MAS. V celkovém
pořadí se MAS Český les umístila ve skupině A, na 19. místě ze 112
hodnocených MAS.
Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Činnost MAS Český les v Praze obhajoval zleva místopředseda Libor
Picka, předseda František Čurka a manažerka Sylva Heidlerová.

Strategické dokumenty MAS
Personální zajištění činnosti MAS
Administrace výzev a výběr projektů v rámci
Strategického plánu LEADER
Integrace a rozvoj MAS
Monitoring a evaluace MAS
Propagace MAS
Nadstavba aktivit MAS

MAS Český les
děkuje všem spolupracovníkům, členům, příznivcům,
prostě všem těm, kteří nám pomáhají.
Vysoké hodnocení naší činnosti je i Vaše zásluha.

Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů.
A
nejlépe fungující MAS - příklady dobré praxe vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území
B
dobře fungující MAS - je u nich prokazatelná nadstavba metody
LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategiia distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)
C
průměrné MAS - splňují formální požadavky pro existenci
a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány
centrálně
D
MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit - jsou na hranici
toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla.
Pro 48 MAS vybraných v rámci 1. kola a pro 32 MAS vybraných v rámci
2. kola výběru byly počty bodů pro zařazení do skupin nastaveny shodně.
Pro dodatečně vybraných 32 MAS (tzv. MAS 32+) byly bodové hranice
posunuty níže, neboť roční finanční alokace těchto MAS zdaleka nedosahuje úrovně financování zbylých 80 MAS. Bodová rozmezí pro rozřazení
MAS do skupin uvádí následující tabulka.

A
48 MAS
32 MAS
MAS 32+

B

200 - 160 159 - 140

C

D

139 - 120

119 - 50

200 - 160 159 - 140

139 - 120

119 - 50

200 - 140 140 - 120

120 - 100

99 - 50

Pokud porovnáme počty místních akčních skupin umístěných ve skupině
A a B v roce 2011 s předcházejícím rokem 2010, je znát významné zlepšení v činnosti MAS. Největší pokrok je znát u skupiny MAS 32+, kde
se počet MAS umístěných ve skupině A a B zvedl z 18 na 26. Celkově se
v prvních dvou skupinách umístilo 80 % MAS, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů. Věříme, že k tomuto dobrému výsledku přispělo i loňské hodnocení místních akčních skupin, které mnohé MAS
stimulovalo ke zlepšení vlastních činností a inspirovalo k rozšíření stávajících aktivit.
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Dobré příklady z činnosti MAS
Mnohé MAS se mohly pochlubit zajímavými činnostmi. Často se
MAS zaměřují na podporu cestovního ruchu nejen samotnou propagací
území, ale i vlastními turisticky atraktivními produkty, které podněcují
chuť navštívit i další zajímavá místa v regionu.
Mnoho MAS klade velký důraz na hodnocení vlastní činnosti, jak
s pomocí externích subjektů, tak prostřednictvím dotazníkových šetření
u široké veřejnosti. Tato šetření tedy nejsou zaměřena pouze na potřeby
potenciálních žadatelů v území, ale zejména na zhodnocení vlastní činnosti MAS, resp. spokojenosti obyvatel s činností MAS. Dvě z místních
akčních skupin jsou dokonce držiteli certifikátu ISO.
Velký pokrok byl znát zejména ve spolupráci místních akčních skupin, a to nejen na národní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. Ze zahraničních MAS spolupracují zejména s nejbližšími sousedy – tedy
s rakouskými, německými, slovenskými a polskými MAS. Nezřídka
však navazují spolupráci i s MAS z Estonska či Finska.
MAS se aktivně zapojují do společenských akcí pořádaných v regionu, většina pořádá i vlastní společenské akce, které vhodně doplňují
nabídku v regionu. Informování obyvatel území o dění v regionu prostřednictvím nejrůznějších informačních kanálů je takřka samozřejmostí u všech MAS.
Hodnocení MAS v roce 2011 proběhlo úspěšně, přestože čas určený
na samotné hodnocení byl velmi omezený. Velký dík za to patří právě
místním akčním skupinám, které nepodcenily přípravu na hodnocení
a podkladové materiály zaslaly v požadovaných termínech. Doufáme,
že hodnocení MAS v roce 2012 dopadne opět o něco lépe, než to letošní.
(mze)

Kontakty MAS Český les, o. s.
Hradská 52, 344 01 Domažlice
Nádražní 653, 348 02 Bor
telefonní čísla: 602 168 171, manažerka Sylva Heidlerová
projektoví manažeři: 602 168 170, 724 863 051, 724 857 249

Pozvali jsme vás za agroturistikou
do česko-bavorského příhraničí
Studijní cestu na téma agroturistiky a porovnání zkušeností na
české a bavorské straně organizovala MAS Český les, jež byla
pro tuto činnost vybrána marketingovým průzkumem Celostátní
sítě pro venkov.
Cesty se zúčastnilo 42 zájemců, kteří zaplnili celý autobus. Ten v osm ráno vyjížděl
z Klatov a přes Domažlice pokračoval do cíle
první návštěvy do Vital – parku u Drahotína, do Rekreačně sportovního a vzdělávacího střediska. Zde nás přivítali manželé
Malhausovi. Po přivítání jsme se rozdělili na
dvě skupinky a absolvovali nejprve prohlídku
stájí, technického zázemí a výběhů a poté okolí
areálu s pastvinami, naučnou stezkou, prostory
pro aktivní využití volného času, penzionem
a kavárnou.
Vybudování celého areálu byl dle slov pana
Malhause nápad jeho manželky. Od té chvíle
uplynulo 7 let. Dříve oba pracovali přes 20 let
v Bavorsku v Mnichově jako zaměstnanci ve
státní správě. A protože dospěli k rozhodnutí,
že takto již dál nechtějí žít, rozhodli se pro radikální změnu. Chtěli vyměnit ruch velkoměsta
za něco klidného na venkově. Protože paní
Paula Malhaus pochází původně z Plzně
a manžel ze severních Čech hledali vhodné
objekty právě v těchto regionech. 5 let trvalo,
než nalezli to správné místo pro jejich záměr,
za tu dobu oslovili s nabídkou koupě pozemků
mnoho vlastníků, zemědělců, navštívili mnoho
lokalit, ale ne všude byl ten správný genius
loci.
Prostor mezi Poběžovicemi a Drahotínem
nakonec zvítězil. Zde zakoupili od patnácti
subjektů dostatečnou plochu na sebe vzájemně
navazující včetně lesních porostů. Prvním úkolem byla všechna potřebná povolení a změna
územního plánu. Za dalších 11 měsíců byl areál
postaven a vybaven, nejdéle trvalo získání
přípojky el. proudu (3 roky a 3 měsíce), kterou
získali až po výstavbě, elektřinu tak po celou
dobu výstavby zabezpečovali vlastním agregátem. Nyní mají plaketu „Turisté vítáni“
a postupně rozjíždí všechny aktivity spojené
s agroturistikou. Organizují např. výlety nordic
walking, nebo kurzy praktické němčiny, při
které chtějí využít svých znalostí. Zatím se
nedá říci, že by i přes rozběhnutí provozu vše
bylo ziskové, ovšem manželé vše dotují vlastní
prací. Dále je pan Malhaus povoláním stavební
projektant a svým podnikáním taktéž dotuje
provoz Vital-parku. Celý areál byl vystavěn bez
jakýchkoli dotací. V současnosti jsou zařazeni
do zemědělských podpor na plochu pastvin.
Vital park má čilé kontakty na německé
straně a jedním z výsledků je získání statusu
VFD (Bundesverband) – německého svazu
jezdců a vozatajů, kdy jsou v areálu připra-

První zastávka ve Vital Parku. Uprostřed autor článku Ladislav Walter, který vždy a všude všechny
své dojmy pro nás poctivě zapisoval.
veni na ubytování a organizaci výletů jezdců
na koních.
Zatím je zde nejvíce turistů na kolech, čemuž
nahrává i přítomnost pěkných cyklostezek
v okolí, včetně mezinárodní trasy z Regensburgu do Plzně. Nejvíce věhlasu zatím získává farma ústním podáním klientů dalším
zájemcům. V okolí je velmi pěkná příroda, prostředí je vlastně předvstupem do CHKO Český
les. Je zde tektonický zlom a v Drahotínském
lese mnoho skalních zbytků, které nabízí
krásné vyhlídky. Geopatogenní zóny, které se
zde nacházejí mají velmi silný energetický
náboj, který je citelný při procházkách okolím.
V současné době je zde poměrný klid, je po
turistické hlavní sezoně. (Pan Malhaus v této
chvíli vysvětluje, že na začátku tohoto týdne
z pondělí na úterý 14. – 15. listopadu usnuly
okolní lesy, kdy před tím byl v lese slyšet čilý
šum a nyní je naprostý klid, vše upadlo do zimního spánku.)
Zdejší lokalita je dle dosavadních zkušeností
velmi atraktivní především pro návštěvníky
z Rakouska, Německa a Švýcarska, kteří, ačkoli leckdy mají podobné prostředí doma za
humny, toto nevnímají a uvědomí si krásu
a klid prostředí až zde.
Penzion si zajišťuje vlastní topení a má
i vlastní velmi chutnou vodu ze dvou pramenů
v hloubce 8,5 metru, které jsou mimo ubytovací část. Topení je na pevná paliva, kde je využíváno dřevo z polomů z vlastních lesů. Vlastní
areál se skládá ze dvou stavebně oddělených
částí, které jsou vytápěny ze samostatné kotelny. Tím se dá šetřit při vytápění prostor, které
nejsou aktuálně využívány. V areálu se nachází
dále sklad nářadí a techniky, stáje pro 10 koní
s možností dle aktuální potřeby rozšíření
na 14 míst, pokud přijede větší skupina jezdců.
4 koně jsou vlastní, ti jsou používáni
na vyjížďky s hosty a výuku jezdeckého umění.
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Jsou zde také sklady na seno a slámu pro koně.
Seno ze svých pozemků si nechávají dělat
dodavatelsky, neboť nemají dostatečnou techniku. Součástí areálu jsou i výběhy jak pro
vlastní, tak příchozí koně. Je možné je ustájit
i individuálně dle povahy zvířete v pevných,
nebo mobilních, elektricky chráněných výbězích. S vlastními koňmi se pracuje 4x týdně
i bez turistů. Tito koně musí být zvyklí na cizí
lidi včetně začátečníků. Někteří mají z koní
strach, koně musí být zvyklí a na tyto situace.
Při vyjížďkách jede se skupinou vždy průvodce z farmy kvůli znalosti terénu v oblasti a bezpečnosti vůči třetím osobám. Tato forma vyjížděk je ve světě naprosto běžná a navíc jsou tito
koňští průvodci speciálně školeni.
Než manželé rozjeli tento způsob podnikání,
projeli velkou část Evropy včetně středozemí.
Měli svou představu a v praxi se seznamovali
s možnostmi. Proto také postavili dvě na sobě
nezávislé budovy, penzion je zvlášť a kavárna
také zvlášť. Při ubytování je navíc v pokojích
možná variabilita díky systému přistýlek
a lůžek ve stavebně oddělené patrové ložnici.
Celková kapacita je 16 ubytovacích míst.
Součástí farmy je i přírodní fitness – v hájku
cca 300 metrů od penzionu jsou na vlastním
pozemku houpačky, lanové a kládové prolézačky, překážky a odpočívadla – vše vkusně
začleněné do krajiny, včetně poznávací trasy se
zastávkami s odbornými přírodovědnými texty.
Ve 12.00 byl pro přítomné připraven oběd
v kavárně včetně stále probíhající debaty
s účastníky exkurze. V ní jsme se dozvěděli, že
přes všechny počáteční těžkosti se manželé
dívají optimisticky do budoucnosti a věří, že
tento druh podnikání má svou budoucnost ještě
před sebou. Chtějí dělat akce nejenom pro
hosty penzionu, ale také pro širokou veřejnost.
Jsou zapojeni do projektu PRV, Osa IV
4. 1. 2. Realizace projektů spolupráce MAS

Český les, MAS Český západ a MAS
Světovina na hipostezky.
Ve 13,00 hodin jsme byli nuceni se s hostiteli rozloučit a dále se autobusem vydat přes
hraniční přechod Železná do SRN a dále
přes městečko Waidhaus do osady Berghaus.
Zde jsme byli ve 14,00 hod. Přivítala nás
rodina Trägerova a pan starosta obce Waidhaus.
Zde v Bavorsku je to velmi pěkný zvyk, kdy je
starosta zván k akcím, které se nějakým způsobem dotýkají jím spravovaného regionu. A protože rodina Trägerova si nemohla nechat jen
pro sebe návštěvu autobusu návštěvníků
z Čech, byl pan starosta taktéž přítomen. Celou
naší delegaci přivítal v češtině a po omluvě, že
dál zatím nepokročil, pokračoval ve svém
rodném jazyce. Vysvětlil nám, že má velký
zájem o to, co se v jeho rajonu děje, a rodina
Trägerových je mu velmi blízká. A první
návštěvu na této farmě z Čech si nemohl nechat
ujít.
Byla nám představena obec Waidhaus. Na
mapě jsme si prohlédli územní působnost
střediskové obce, kdy z jedné třetiny jsou
sousedy Češi. Díky hranicím tu bylo vždy
spousta pracovníků policie a celní stráže.
Jsou zde dosud a městečku to přináší i výhody např. v možnostech práce. Je zde průmyslová zóna a dvě plynové stanice, které mají
na starosti plyn z potrubí až ze Sibiře a který
jde také přes ČR.
Ve Waidhausu je tradiční výroba hutního
zboží – drátů, kabelů, autosoučástek. Je tu také
malý důl s 25 zaměstnanci. Jsou zde zdroje pro
keramický průmysl z něhož jdou výrobky do
celého světa se zvláštním zaměřením na Arábii
a Katar, kam se vyváží luxusní obkladačky.
Okolo Waidhausu je samozřejmě plno
malých obcí, které jsou ryze zemědělské, je zde
rozvinutý hlavně turismus, na který je kladen
velký důraz. Turismus je chápán a posilován
například i nákupními cestami českých hostů.
Je zde budována síť hipostezek s jednotlivými
zastávkami, kdy jednou z nich je právě farma
rodiny Trägerových. Je zde snaha turistům
umožnit poznat tento kraj, je zde krásná krajina, ticho, klid, nevelká zalidněnost, všechny
služby na dosah k dispozici. Samotné městečko
má 1 600 obyvatel v jeho okolí bydlí dalších
2 380 obyvatel. Během sezony se zde zvýší
počet obyvatel cca o 600, což jsou ubytovaní
turisté.
Dále se slova ujala paní Trägerová, která nás
seznámila s farmou a provedla nás všemi
sekcemi usedlosti.
U vjezdu do dvora
jsou zbudo-

Prohlídka farmy rodiny Trägerových.
vány ohrady jako úvaziště pro příchozí
koně, které jsou pak dle přání zákazníka zde
buď ponecháni, nebo jsou převedeni do
boxu ve stáji. Stáje jsou prostorné a čisté.
Některé boxy jsou s mříží, některé bez nich
– vše záleží na povaze a charakteru koně. Jsou
zde určena místa pro odkládání sedel a postrojů. Boxy jsou relativně malé, což souvisí
s povinností vždy po ukončení návštěvy koní
box dokonale vyčistit a vydezinfikovat a menší
boxy nejsou tak finančně provozně náročné.
Boxy mají betonovou podlahu a stele se v nich
pilinami. Na dotaz proč právě pilinami, paní
Trägerová vysvětlila, že je to jednak levnější,
jednak jednodušší, protože je mnohem méně
hnoje a navíc sláma se využívá ke krmení
v kombinaci se senážemi z třetích sečí, které
jsou lisovány do balíků ve fólii. Ve stájích se
koně napájí vodou z nádob a přikrmují se buď
ovsem, nebo speciálně namíchaným krmivem,
ve které oves není (ječmen a kukuřice) takzvaným „müsli“, protože někteří koně oves z dietetických důvodů nesmí. Ve stájích je možné
využívat připravené nářadí, které je vzorně
uklizeno, aby zde nemohlo dojít ke zranění
ustájených koní. Každý majitel má možnost
navštívit své koně kdykoli i v nočních hodinách, což je návštěvníky velmi využíváno.
Do Berghausu jezdí dva typy turistů –
jedni autem s přívěsem, kde mají své koně
a druzí, kteří jezdí po svých. Farma má
5 koní vlastních a 2 koně jsou na ustájení na
stálo jiných vlastníků. Při informaci
o cenách jsme byli lehce v údivu, protože za
ubytování koně v boxu se základní péčí
a postelí pro jezdce v penzionu je taxa
35 – 50 €/noc, to se jevilo jako velmi přijatelná částka.
Samotný dům Trägerových stojí od
r. 1964. Od té doby ho rodina neustále opravuje a renovuje
a tato

činnost je dle paní domu nikdy nekončící,
čemuž všichni vlastníci nemovitostí velmi
dobře rozumí. Samotný statek má historii již
400 let. K němu náleží 23 hektarů luk, pastvin
a orné půdy a 8 hektarů lesa. Tyto výměry neumožňují rodině plnou obživu, a tak všichni
mají ještě hlavní zaměstnání. S farmou vypomáhají i další rodinní příslušníci, neboť
Trägerovi mají 4 dcery, některé už mají i svou
rodinu a také děti. Plodiny vypěstované na orné
půdě jsou určeny na prodej, oves pro koně je
nakupován v ČR. Směs pro koně je kupována
v Bavorsku již namíchaná.
V dalším programu jsme si prohlédli ubytovací část, kde jsou kompletně zařízené pokoje
od dvoulůžkových až po sedmilůžkový. Byly
nám ukázány i další trakty budovy se závěrem
v přízemí, kde je zbudována velmi útulná hospůdka. Pokračovala beseda s rodinou a panem
starostou při kávě, bábovce a buchtách, které
pekla jedna z dcer farmářů, vyučená cukrářka.
Na přetřes přišly informace o názoru na
energii z obnovitelných zdrojů – větrné,
vodní a bioplynové elektrárny a další.
Byly tu vysvětleny další postupy v budování
hipostezek v příhraničí, podána informace
o projektu stezek na české straně a příslib další
spolupráce v oblasti rozvoje turistického ruchu.
Hostitelé byli velmi příjemní lidé, pan starosta
Waidhausu překonal všechny naše představy
o této funkci. Byl to jeden z nás, který se
zajímal živě o vše, co se týká života sousedů.
Na závěr před odjezdem v 16.30 hod. každý
účastník obdržel od hostitelů tašku s turistickými informacemi, mapami pro turisty a cyklisty a také postavičku lesního skřítka.
Tento skřítek je zdejší symbol pro turistiku,
bydlí na kopci Sulzberg nad Waidhausem
a pověst říká, že kdo jde zdejším lesem po půlnoci a skřítek mu přeběhne přes cestu, ten
nalezne poklad.
A srovnání české farmy a bavorské?
Na obou stranách hranice je velmi krásná
příroda ideální ke trávení dovolené a volného času. Agroturistika zde má budoucnost,
a pokud ji budou dělat takoví lidé, jako jsme
dnes navštívili na obou stranách hranice,
pak o rozvoj turismu a celé oblasti nemusíme mít obavy.
Ing. Ladislav Walter,
AZV Domažlice, 23. listopadu 2011
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Barokní varhany rozezněly klenečský kostel
Barokní varhany se vrátily do kostela sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem, aby se po letité odmlce opět
rozezněly. Po předání a kontrole provedené rekonstrukce bylo jasné, že dobré dílo se po více než tříletém úsilí podařilo.
Historické varhany, nedílná součást kostela sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem, byly dlouho
zanedbané a nefunkční. Ač byl tento barokní nástroj movitou kulturní památkou, chátral. Částečně
kvůli nedostatku finančních prostředků, částečně důsledkem blíže neurčené přestavby, kdy byl
odstraněn původní hrací stůl a měch, změněna dispozice a upravena traktura. Navíc se na jeho stavu
podepsal také červotoč.
Naději na zachování nástroje dal až vznik Občanského sdružení pro záchranu historických varhan, které se rozhodlo na jeho obnovu postupně obstarávat finanční prostředky. Vyhlásilo veřejnou
sbírku a úspěšně požádalo o dotaci prostřednictvím MAS Český les. Obdrželo příslib na jeden milion tři sta padesát tisíc korun. Díky tomu mohlo dojít k obnově mechanické části varhan i jejich
píšťal, celkový rozpočet v závěru ale překročil dva miliony korun.
„Když jsem se byla na nástroj podívat, probíhalo dolaďování píšťal, což mi připadalo jako velmi
náročná práce. Vše probíhá pod kontrolou odborníků, veškeré práce schvalují památkáři. Složité
bylo také na slíbené peníze zajistit úvěry a půjčky. Přesto členové Sdružení za záchranu varhan v
čele s Karlem Kokaislem své plány nevzdali. A tak se budeme moci sklonit nejen před tóny úctyhodného nástroje z roku 1758 z dílny varhanáře Antonína Gartnera, ale i před těmito nadšenci,“
uvedla manažerka MAS Český les, Sylva Heidlerová.
Renovací nástroje sdružení svoji činnost nekončí Podle jeho předsedy by ještě chtěli dokončit
restaurování varhanní skříně. Ta čeká na osazení figurální výzdoby – pětičlenné andělské kapely,
která zdobí věže prospektu varhan.
Nově opravený nástroj si nezaslouží, aby byl jen krásnou ozdobou kostela a mlčel na kůru.
Slavnost posvěcení varhan biskupem Františkem Radkovským proběhla poslední srpnovou sobotu. Varhany v tento den slavnostně rozezněla paní prof. J. Chaloupková z plzeňské konzervatoře.
Hned následující neděli pak zněla Dvořákova mše v provedení Marka Vorlíčka a Čerchovanu.
Sylva Heidlerová

Učili jsme se hledat poklady Českého lesa
níci se dověděli co je cache, jaký má být správZávěrečný workshop k projektu Geoný obsah cache, jakým způsobem se cache dělí
caching pro podporu cestovního ruchu se
konal v září.
Účastníci projektu se sešli v příjemném prostředí malé obce Halže na Tachovsku. Právě
obec Halže je jednou z obcí, která se do projektu Geocaching pro podporu cestovního
ruchu zapojila. Mezi další účastníky projektu
patří obce Studánka, Staré Sedlo,
Prostiboř, Třemešné, Chodský Újezd,
město Stříbro a město Planá.
Samotný projekt Geocaching pro
podporu cestovního ruchu byl podpořen z Dispozičního fondu a jako
partner v přeshraniční spolupráci
působila LAG Tirschenreuth.
Na závěrečném workshopu se
sešli všichni, kdo se na projektu
podíleli. Byli přítomni zástupci
MAS Český les, účastníci projektu, na jejichž území se samotný projekt uskutečnil, a zástupce
LAG Tirschenreuth Florian
Preisinger.
Hlavním cílem závěrečného
workshopu bylo seznámit účastníky se systémem hry geocaching,
kterou se tento projekt inspiroval, a GPS souřadnice v nových přístrojích se zaujetím sledují Jana
naučit zástupce účastníků projektu Svobodová a Jiří Novotný ze Starého Sedla.
zacházet se zakoupenými GPS přípodle velikosti a velké množství dalších
stroji. Hru geocaching představil Jakub Hrubý.
zajímavých informací.
Vysvětlil účastníkům, jakým způsobem se tato
Další, kdo na workshopu vystoupil, byl spehra hraje a jak se do ní může kdokoliv zapojit.
cialista na GPS přístroje Jan Dvořák. Jan
Došlo na vysvětlení základních termínů. Účast5

Dvořák, který působí v Mapovém centru Plzeň,
seznámil přítomné účastníky s použitím GPS
přístrojů. Právě tato část workshopu byla asi
ta nejzajímavější.
Všichni dostali do ruky GPS přístroj a byli
seznámeni s jeho funkcemi. Po teoretickém
seznámení s přístrojem jsme všichni vyrazili do
terénu, kde jsme si měli ověřit, co všechno
jsme se naučili.
Konečně si všichni mohli vyzkoušet
GPS přístroj v praxi. Starosta Halže
František Čurka si pro nás připravil
soutěž. Na dvou místech v obci
uschoval pamětní mince obce Halže
a my jsme měli tyto mince za pomoci poskytnutých souřadnic najít.
Kdo minci nalezl, ten si mohl tento
malý poklad odnést domů.
Všichni jsme si pečlivě zadali poskytnuté souřadnice do GPS přístrojů a vyrazili
jsme hledat. Jako první byla úspěšná starostka
Irena Zapletalová. Minci nalezla ukrytou
v kamenné zítce nedaleko obecního úřadu.
Druhou minci nalezl pracovník MAS Český les
Josef Hais. Mince byla tentokrát uschována
nedaleko vzrostlé lípy u hasičské zbrojnice.
Na této malé hře jsme si všichni prakticky
ověřili, že GPSku umíme ovládat. Účastníci
tedy budou moci poskytnout radu všem, kdo si
GPSku přijdou zapůjčit na místa, která jsou
uvedena v propagačním letáku projektu
a budou s ní moci hledat poklady Českého lesa.
Josef Hais

V rámci dvanáctého kola Operačního programu
Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů
a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů
a výstav a účast na nich. Dvanácté kolo příjmu Žádostí
o dotaci z OP Rybářství bude zahájeno 7. 2. 2012 a ukončeno 13. 2. 2012 ve 13 hodin.
Dotace jsou určeny pro vzdělávací subjekty a školní podniky
v odvětví rybářství, výzkumný ústav se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR, Rybářské svazy, fyzické i právnické
osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Žadatelem
může být i Ministerstvo zemědělství.
Specifickým cílem opatření 3. 3. záměr e), na nějž budou
v rámci dvanáctého kola Žádosti o dotace přijímány, je prezentace produktů akvakultury a obrazu produktů akvakultury
a odvětví rybářství na veletrzích a výstavách.
Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci OP
Rybářství přes Portál farmáře SZIF bude možné od 24. 1. 2012.

Víte, co je populární zábava – caching?

Jedná se o hledání určitých předmětů, takzvaných kešek. A jak je hledat?
Stačí vám souřadnice místa, kde je keška schovaná, a počítač s internetem či
GPS navigace. Tato hra se dá ale i velmi dobře využít pro rozvoj cestovního
ruchu. O jednom takovém pilotním projektu v Českém lese informovala
v Českém rozhlase Plzeň manažerka MAS Český les, Sylva Heidlerová:
Tzv. geocachingem se inspirovala MAS Český les a připravila systém hry
s ukrytými schránkami, o spolupráci přitom požádala také své partnery v bavorském Tirschenreuthu. Tyto dvě přeshraniční místní akční skupiny vybraly několik zajímavých tras, na nichž je schováno na padesát schránek. Deset jich uložili
v Německu, čtyřicet jich zůstalo na našem území, tedy na území Euregio Egrensis. Při jejich hledání prý poznáte řadu krásných míst, zábavu i dobrodružství.
Co ty takzvané turistické kešky vlastně obsahují?
Ve schránkách jsou umístěné části GPS souřadnic a části slovního popisu,
které vás dovedou k hlavní výsledné schránce. Po splnění předepsaného úkolu
v této výherní schránce získáte na uvedeném místě balíček s vaší odměnou.
Samotné cache tedy obsahují základní vybavení - tužku, blok, informace pro
hráče hry. Přičemž jsou umístěny tak, aby návštěvník postupně nalezl cache vedlejší a ty jej pak dovedou ke cachím hlavním.
Smyslem je tedy zavést turisty na dosud neobjevená nebo nově zpřístupněná místa českoněmeckého pohraničí. K tomu ale asi potřebuje
mít návštěvník po ruce GPSku, přístoj na zaměření souřadnic.
Na to je v projektu pamatováno. Byly zakoupeny GPS přístroje, které jsou uloženy na kontaktních místech, kde si je návštěvníci mohou zapůjčit
a vyrazit hledat do terénu. Nejdříve se uvažovalo o infocentrech, těch ale v oblasti Tachovska až tak moc není, území by nebylo zcela pokryté. Nakonec
tedy GPSky zapůjčila MAS Český les spolupracujím obcím a ty je na vyžádání poskytnou. Momentálně je to v Halži, v Chodském Újezdě, Studánce,
Prostiboři, Starém Sedle, Třemešné, v Plané a ve Stříbře. Ještě před tím se mohli zájemci v zacházení s GPSkou proškolit, funkce přístroje jim byly
představeny na setkáních v Halži a v Boru.
Kde je možné se dozvědět či dočíst více podrobností o tomto nezvyklém způsobu, který ukazuje na zajímavá místa Tachovska?
Zapojené obce a města vydaly k zmiňovanému projetku s názvem Geocashing pro podporu cestovního ruchu propagační letáky, mapky, fungují
webové stránky - www.pokladyceskeholesa.cz. Český les nabízí jedinečná zákoutí pro každé roční období, a tak je možné hledat třeba i o vánočním
volnu.
(čro)

Desátá sezóna borského zámku
Zámek v Boru se v roce 2003 otevřel poprvé ve své historii turistům a milovníkům historických
památek. Bylo to po pěti letech náročné rekonstrukce, která ve své první etapě zahrnula jedno patro
jižního křídla a zámeckou věž. V následujících letech se v obnově zámku pokračovalo, nejdříve bylo
dokončeno přízemí věžního křídla, kaple sv. Vavřince a v roce 2006 byly otevřeny bývalé hradní
prostory zahrnující gotické sály a velkou vstupní halu se studnou a sklepením. Kromě těchto hlavních stavebních etap se prováděly archeologické a restaurátorské průzkumy, zajišťovaly se statické
práce v západním křídle, restaurovaly se nástěnné malby v kapli a portály v hradní části objektu
a mnoho jiného.
Na začátku roku 2009 byla do zámecké obrazárny ve věžním křídle navrácena část původního
mobiliáře a vznikla tak zcela nová expozice věnovaná posledním majitelům hradu – knížecímu rodu
Löwenstein – Wertheim. V následujícím roce bylo dokončeno restaurování barokního oltáře v kapli,
zámek získal nové oplocení a vstupní bránu a pokračovalo se v rekonstrukci západního křídla.
Veškeré práce, které se na zámku prováděly v letech 1997 – 2010 byly financovány nejen z rozpočtu města, ale hlavně z dotací získaných z fondů Evropské unie, Ministerstva kultury a Plzeňského
kraje.
V roce 2011 získalo město díky rozšiřující se přeshraniční spolupráci dotaci na rekonstrukci pěti
zámeckých salónků v rámci programu Cíl 3 Česká republiky – svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.
Současně s rekonstrukcí salónků probíhala v tomto roce také obnova zámeckého schodiště k sálu
včetně dokončení fasády a restaurování keramických plastik, obnova vstupní haly, přijímacího
salonku a také restaurování unikátních záclonových oken v prvním patře. To vše za finanční pomoci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a dotace Plzeňského kraje.
A co tedy čeká na turisty nového v sezóně 2012?
V měsíci červnu se rozšíří prohlídkový okruh o první patro západního křídla (pět zámeckých
salónků), kde bude instalován nábytek z depozitáře a také nově vytvořené repliky nábytku. Dále
bude zpřístupněno schodiště s chodbou a zrestaurovanými záclonovými okny. Je připraveno několik výstav, z nichž nejzajímavější určitě bude rozšířená expozice replik dobových kostýmů, hlavně
z období gotiky a renesance.
Kromě výše zmíněné expozice rodu Löwensteinů a nově zrekonstruovaných zámeckých salónků
v západním křídle, si návštěvníci během prohlídkové okruhu prohlédnou prostory bývalého hradu
– Švamberský sál s výstavou replik bodných a sečných zbraní, nábytku, gotického a renesančního
skla, keramiky a cínového nádobí, dále hradní kapli sv. Vavřince a nakonec vystoupat po 117 schodech na ochoz věže, který slouží jako vyhlídka.
Borský zámek je pro návštěvníky otevřen vždy v dubnu a říjnu od úterý do pátku v čase 10 – 17 hodin, od května do konce září pak denně kromě pondělí ve stejném čase.
Galina Kortanová
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Nález litinových křížů
Na lávkách
Klenčí pod Čerchovem / Postřekov:
Na pozvání Výboru pro rozvoj městyse, na
místo Na lávkách, kde bylo při úpravě okolí
stávajícího sakrálního křížku nalezeno v zemi
dalších 5 torz křížků (kamenné sokly, litinové
kříže, schůdek a klekátko a podstavec nejstaršího kříže z roku 1818), přijela holýšovská
firma, která se zabývá vojenskou historií, a je
vybavena technikou k hledání předmětů.
Díky technice bylo nalezeno několik dalších
částí litinových křížů a mince z roku 1895.
Firma označila místa, kde byly při následné
brigádě vykopány sondy k dalšímu hledání
částí křížů či jiných předmětů s tímto souvisejících.
Práce a další postupy jsou průběžně konzultovány s pamětníky, historikem Zdeňkem
Procházkou, památkáři, kamenictvím, odborníky v péči o stromy.
Jiří Anderle

Tlumačovské hasiče spojuje zájem o život ve vsi
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov v současnosti provozuje aktivně požární sport družstev muži A,
ženy a veteráni, dále pořádá kulturní a společenské akce v obci a zajišťuje prevenci v oblasti požárních
znalostí.
a v horním patře nově vybudována klubovna,
která bude sloužit k setkávání nejmenších hasičů. Hasičskou zbrojnici vysvětil mrákovský
farář Przemyslaw Ciupak.
Starosta hasičů Václav Sladký na valné hromadě poděkoval všem občanům a přátelům,
kteří si váží práce hasičů, mají pro ně pochopení a uznávají jejich práci. Valná hromada byla
také poslední událostí hasičů z Tlumačova
v roce 2011 a už teď hasiči plánují a těší se na
další hasičskou sezónu v roce 2012.
SDH Tlumačov

ZEPTALI JSME SE MONIKY HIENLOVÉ,
MANAžERKY MAS KRAJINA SRDCE:
Jak posuzujete partnerské smlouvy při

Soutěž o pohár ekonoma

výběru projektů k finanční podpoře?
Na konci roku je vhodný čas na bilancování.
A kde začít? Tak například únorovým
Hasičským bálem. Letošní bál SDH Tlumačov
byl první akcí, která se konala v nově zrekonstruovaném kulturním domě. Krásná malba na
stěnách a sloupech byla ještě cítit čerstvě natřenou barvou a nové stoly a židle obdivovali
nejen hasiči ale i ostatní návštěvníci.
Novou střechu nad kulturním domem
a již zmíněné vnitřní úpravy a vybavení
pořídila obec za pomoci dotace MAS Český
les, o. s., kam žádala v předcházejícím roce
o finanční prostředky z dotačního titulu
Program rozvoje venkova ČR 2008 – 2013.

Všechny již zmiňované akce se konaly na
AMFI Tlumačov a byly značně náročné jak po
finanční stránce, tak při organizačních přípravách. Hasiči si na každé takovéto akci obstarávali sami občerstvení, což přináší samozřejmě spoustu starostí navíc, ale i jistý finanční příjem.
Ze sportovních aktivit se sbor zúčastnil dvou
soutěží v požárním sportu. V létě pozval SDH
Tlumačov ostatní hasičské sbory na soutěž
v požárním sportu a Soutěž o pohár ekonoma
SDH Tlumačov. Krásný ekonomův pohár
zůstal do příštího ročníku doma v Tlumačově,
vyhrálo ho družstvo muži A s časem v požárním útoku 20,15s.

V únoru se také sbor hasičů Tlumačov účastnil jubilejního 75. Pošumavského věnečku.
Prapor SDH nesl Jan Vavřík.
Už v zimě se konaly přípravné schůze k nadcházející sezóně kulturních a společenských
akcí. Vše se muselo naplánovat do nejmenšího
detailu, aby nevznikl nějaký zádrhel. Letos
byly naplánované – 4. ročník dechovkového
festivalu, koncert Olympic, Brutus, ABBA
STARS, Marek Svěcený, Loutky a rockový
festival Sputnik memory.
Dechovkový festival je již tradiční kulturní akcí probíhající od roku 2008, kdy SDH
spolu s obcí Tlumačov přivítají několik
dechových kapel z různých částí republiky
a dokonce i zahraničí. Při letošním ročníku
2011 zavítaly do Tlumačova Dupalka,
Sedmihorka, Krajanka Václava Hlaváčka
a Moravanka Jana Slabáka. Po celou dobu
dechovkového odpoledne provázel milovníky
dechovky již 4. rokem Karel Hegner.
V letošním roce bylo největší kulturní
událostí vystoupení legendárních Olympiců.
I v nepříznivém počasí přišly na koncert davy
nadšených fanoušků všech věkových kategorií,
které se těšily na písničky v podání Petra Jandy.

Na podzim pak čekal sbor ještě jeden
„hasičský úkol“, a to námětové cvičení.
1. listopadu se sjela do Tlumačova na náves
čtyři hasičská auta z Nevolic, ze Stráže,
z Pelechů a z Tlumačova. Cíl námětového cvičení byl místní hostinec nacházející se na konci
obce. Úkolem bylo zajistit vodu od zdroje –
rybník až k vytyčenému cíly. Nejdůležitější
byla předávka vody mezi jednotlivými požárními stříkačkami, které musely vodu dotlačit
do mírného kopce. Po několika drobných chybičkách při nasátí vody z rybníka se voda do
cíle dostala bez větších problémů.
V prosinci se každoročně koná výroční
valná hromada SDH Tlumačov. Letos,
10. 12., se nejdříve mimořádně hasiči a hosté
sešli v místní hasičské zbrojnici, aby se zúčastnili slavnostního vysvěcení hasičárny a její předání do užívání po opravě střechy. V loňském
roce se zjistilo, že do horního patra hasičské
zbrojnice zatéká přes střešní krytinu. Stav střechy byl označen za havarijní a SDH spolu
s obcí Tlumačov požádal Plzeňský kraj o finanční podporu na rekonstrukci zastřešení hasičské zbrojnice. Díky dotačním prostředkům
z Plzeňského kraje mohla být střecha opravena
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Musím říct, že velmi striktně posuzujeme co
je a co není partnerství a velice nad některými
diskutujeme.
Partnerství musí mít vždy profit pro obě strany. Jako příklad uvedu tento projekt: Obec,
která po povodních způsobených špatným hospodařením, kdy se pole přestěhovalo do kulturního sálu, zrekonstruovala právě tento sál
z dotace. A zde je partnerská smlouva mezi
obcí a ochotnickým spolkem, který působí
úplně v jiné vesnici a který nemá kde zkoušet.
Takže obec jim v rámci partnerství na oplátku za představení, které jim divadelníci sehrají
zdarma, také zdarma a kdykoliv zapůjčí kulturní sál ke zkoušení. Anebo je tady pěkná smlouva mezi řezbářem a zemědělcem. Zemědělec
bude řezbáři poskytovat dřevo, protože je vlastníkem lesů a řezbář, který má početnou rodinu
– kterou zemědělec nemá – mu několikrát do
roka s rodinou pomůže při vybírání kamenů
z pole. Toto jsou krásné venkovské projekty –
někdy i úsměvné. Ale je to realita a jedná se
o věci, které ti lidi skutečně potřebují.
(red)

Český les, informační bulletin
MAS Český les, o. s.
Domažlice, Hradská 52
e-mail: heidlerova@tiscali.cz
info@masceskyles.cz
tel. 602 168 171
www.masceskyles.jz.cz
Evidence periodického tisku
u ministerstva kultury
pod číslem MK ČR E 15032
Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2012

Listujte historií
i současností
Víte, kolik hradů, zámků a tvrzí dotváří
historii Plzeňského kraje? Tyto památky
jsou stále významným zdrojem poznání
naší minulosti a každoročně cílem návštěv
statisíců výletníků. Poprvé je nyní publikován ucelený přehled všech hradů, zámků
a tvrzí v Plzeňském kraji.
Vyšla ojedinělá encyklopedie v tištěné
i elektronické verzi. Kromě knihy je součástí společenská hra s historickým námětem a cestovní brožura. Kniha je unikátní
v kvalitní fotografické dokumentaci a v
aktualizovaném seznamu majitelů.
Dokumentuje na pět set existujících kasteologických objektů, které se vyskytují nad
terénem. U každého je uvedena posloupnost vlastníků, katastrální území, číslo
popisné nebo číslo parcely a přístupnost.

Knihu získáte v kanceláři
MAS Český les!

V kruhu zástupců Sedmihoří

Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří (Staré Sedlo, Prostibor, Miřkov, Mezholezy, Vidice, Semněvice)
se už podruhé sešel v závěru roku v Kladrubech, aby nejen zhodnotil svoji činnost, ale aby si starostové sousedních obcí přátelsky popovídali a vzájemně se poučili o práci prvních mužů a žen
v malých vesničkách. Už léta jejich pozvání rádi přijímají i zástupci MAS Český les.
(sh)

Kdo nevěří v zázraky, není realista
Stále se v životě přesvědčujeme o tom, jak malou máme
naději, když vše poměřujeme
podle momentální finanční
i politické situace. Je jedno
krásné a pravdivé heslo: „Kdo
nevěří v zázraky – není realista!“
My věřící nezapomínáme na další citát:
„Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“
Jsme-li v tomto smyslu realisté, jsme si zároveň i velice dobře vědomi toho, že k dosažení
určitého cíle musíme i mnoho obětovat, jak
pracovního úsilí, tak nehledět na čas a mít vytrvalost. Naše víra nesmí být provázena ani
pýchou a nestřídmostí realizací svých snů, ale
pevnou vírou, že Bůh tomu dobrému, užitečnému a krásnému, vždy žehná. Protože každý
člověk ovlivňuje své okolí svými myšlenkami
a jednáním, je zároveň ovlivňován prostředím,
ve kterém žije v rodině, ale i krásou, případně
nekrásou kolem sebe. Jinými slovy“ nemáš-li
řád v sobě, nemůžeš ho dát druhým a opačně.
Tedy podle hesla: „Zachovej řád a řád zachová
tebe“.
Přišli jsme do pohraničí a většina z toho, co
bylo v pořádku – řádu – , bylo zničeno, pošlapáno atd. ať to jsou následky války, osidlování,
vandalismu, politického systému – zkrátka
stav, který byl a pro nás je zároveň výzvou.
Generace po válce se snažila a dodnes snaží
o nápravu těchto škod. Chceme zde žít a připravujeme život a domov dalším pokolením.
Jistě, že vždy máme dost argumentů, vše
zabalit, se odstěhovat nebo říci: „nejsou lidé,
nejsou peníze.“
A přesto – díky Bohu se vždy najde někdo,
kdo nechce jen vegetovat. Postavit naději proti

vší beznaději, a to bez ohledu na momentální
většinové myšlení.
Jsem zde již dost dlouho, abych mohl svědčit
o mnohých, kteří nevěřili, že by někdy mohl
být opraven zámek, kostel či Loreta v Boru.
Kdo věřil v obnovu jízdárny ve Světcích, či
obnovu kostela sv. Václava ve Vysokém
Sedlišti. Jistě bych mohl pokračovat dále o tolika „zázracích“, které se uskutečnily po celé
naší vlasti. Dejme šanci i našemu pohraničí
v tom, že máme velice krásnou, zatím zachovalou přírodu, a že máme možnost i zde budovat náš sice krátký, ale hodnotný život.
Jsou stavby, které vyžadují dílčí opravu, ale také ty, které musíme nejen z finančních důvodů, ale i kvůli velkého rozsahu poškození opravovat několik
desítek let.
Zámek, kostel, Loreta – patří
k té druhé skupině. O to více
mám radost z každého dosaženého úseku – a zde myslím na dokončení zednických, truhlářských a kamenických prací ambitů
Lorety. Letos byly tyto
práce dokončeny, díky
léta trvající finanční
pomoci MK ČR, Města
Boru a ostatním dárcům. Tak jsme mohli
při letošních jednadvacátých Loretánských
slavnostech
poprvé po desítkách let projít
dokola všemi
ambity. Nová
žulová dlažba.
D ř e v ě n á
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zavření ambitů zabrání poškození klenebních
maleb, restaurovaným oltářům, obrazům
a sochám, poškození nepřízní počasí.
Ještě nás čeká mnoho práce – restaurování
klenebních maleb, (přemalovaných kolem
roku 1840 – 1890), vydláždění dvora, oprava
a výmalba vnitřních i vnějších fasád, restaurování čenstochovskéh oltáře, soch a obrazů.
Termín je skutečně již za dveřmi.
Vždyť v roce 2018 slavíme 350tileté výročí postavení loretánské kaple – Svaté chýše.
Přeji nám všem, aby opravený svatostánek
byl vedle zámku a kostela skutečnou chloubou a radostí našeho, sice malého, ale
historicky vždy význačného města.
Krásné město nejen že bude ještě více
přitahovat turisty a poutníky, ale
vytvoří i nám pocit domova a krásy.
Mám důvěru i naději, že se toto
vysněné dílo stane skutečností.
Děkuji všem, kteří tento cíl
a budoucnost pomáháte
uskutečňovat.
P. Vladimír Born

Návštěva z partnerské MAS InitiAKTIVKreis Tirschenreuth

Měli jsme se čím pochlubit
Spolupráce s bavorskou partnerskou MAS
InitiAKTIVKreis Tirschenreuth trvá již od roku
2006. Není to spolupráce jen na papíru. S touto
partnerskou MAS realizujeme společné projekty a pravidelně si vyměňujeme zkušenosti
střídavě na území působnosti české i bavorské
MAS. Letos v září jsme přivítali bavorské kolegy u nás. Program byl navržen předem a naši
hosté si sami vybrali, co je bude nejvíce
zajímat. Zájem byl především o projekty podpořené dotacemi z Programu rozvoje venkova,
osa IV Leader.
Čtvrteční zářijové dopoledne přivítal
hosty František Čurka, předseda MAS
Český les, a starostka Marie Čadková na
obecním úřadě v Tisové nedaleko Tachova.
Přestavba a dostavba původního nevyhovujícího malého objektu obecního úřadu je
jedním z podpořených a již realizovaných
projektů ze 3. výzvy MAS Český les.
A bylo se čím chlubit. Nejen rychlou realizací, ale i krásnými moderními a účelnými prostory pro obecní úřad, pro místní veřejnou knihovnu s přístupem k veřejnému internetu a pro
spolkovou činnost. Při kávě diskutovali hosté
s paní starostkou Marií Čadkovou o životě
v obci, zajímalo je, jak získává obec peníze na
své investice, jaký je společenský život v obci.
Všichni bavorští hosté aktivně pracují v MAS
i v samosprávě, takže jejich otázky byly vždy
konkrétní. Starostka pochválila jako nejaktivnější hasiče, vyjádřila spokojenost s využíváním nového objektu. Diskuse by mohla
pokračovat mnohem déle, ale program byl
bohatý, takže hosté předali starostce dárek,
poděkovali za zajímavé informace, rozloučili
jsme se a muselo se jet dál.
Další cesta této mezinárodní skupiny vedla
do Horšovského Týna, kam s drobným zpožděním bez komplikací dorazila. Z české strany
byli stálými průvodci František Čurka
a Božena Podlipská, spolupracovnice MAS
a tlumočnice. Hosté velmi ocenili, že předseda
MAS i přes své pracovní zatížení jim věnuje
celý den.
Po zajímavé prohlídce národní kulturní
památky zámku Horšovský Týn a dobrém
obědě v Zámecké restauraci jsme popojeli o pár
kilometrů dál za obec Lazce, abychom
navštívili další projekt finančně podpořený
MAS (dotace ve výši 990 000,- Kč), rozhlednu na Šibeničním vrchu ve výšce 459 m n. m.
Tato dřevěná rozhledna byla postavena
v roce 2009 - 2010 díky aktivní práci občanů
ze Sdružení pro výstavbu rozhledny
v Horšovském Týně. Předseda občanského
sdružení Luděk Thomayer velmi dobrou
němčinou vysvětlil bavorským hostům historii
vzniku rozhledny, která stojí na místě původní
poutní kaple Panny Marie Lurdské. Ocenili
také pěší přístup z města a šest zastavení
s informacemi z historie města a okolí, které
k němu vedou. Velmi zajímavý a inspirativní je
nápad prodat jednotlivé stupně schodiště a tak
pokrýt vlastní podíl nevýdělečného sdružení na
tuto investici. Také vnitřní prostory věže jsou

Společné foto hostů i domácích před úřadem v Tisové.
využity pro další informační tabule. Vyhlídková věž je volně přístupná v době letní sezóny
(1. 5. – 30. 9.) Mimo sezónu je nutné vyzvednout si klíč v informačním centru na náměstí.
Z vyhlídkového ochozu si pak bavorští partneři užívali dokonalého výhledu nejen na
Horšovský Týn a jeho okolí, ale i na celé
pásmo Šumavy a Českého lesa. Hosty návštěva
rozhledny podle jejich vlastních doslova inspirovala k realizaci obdobného projektu na území
jejich MAS.
Celá skupina nasedla znovu do aut a pokračovala do města Domažlice. Tam naši skupinu
očekával ředitel informačního centra. Bavorští
kolegové si s velkým zájmem vyslechli krátký
výklad o historii města a prohlédli si nejzajímavější objekty. Překvapil je rozsah národopisných Domažlických slavností. Ocenili také
další aktivity v oblasti kultury, které se ve
městě konají. I to, že informační stránky města
jsou i v německém jazyce. Na podrobnější
výklad a diskusi již nebyl čas. Bylo nutno vydat
se na cestu do Klenčí pod Čerchovem za dalším
programem.
Prvním bodem programu v Klenčí byla
návštěva kostela. Oprava mechanické části
varhan byla dalším projektem financovaným z dotačních prostředků prostřednictvím MAS. Bavorské kolegy zajímalo, kdo
byl příjemcem dotace. Odpověď, že projekt
byl uskutečněn díky aktivitě Sdružení pro
záchranu historických varhan o. s., byla
pro ně důkazem toho, že projekt odpovídá
principům Leader. Bohužel nebyl k dispozici nikdo, kdo by mohl na tyto vzácné varhany zahrát.
Večer od 19 hodin začala ukázka místních
lidových řemesel a folklóru. Připojili se manažeři a členové MAS Český les, soubor
Haltravák zazpíval známé i méně známé chodské písně. Že je folklór Chodska stále živý,
dokazoval i starosta Draženova Štěpán Sladký,
i ostatní čeští účastníci, kteří si se zpěváky zazpívali. Bavorští přátelé se nejen obdivovali
9

zručným rukám chodských žen, ale také se ptali
na pracovní postupy výroby chodské keramiky,
paličkovaných a velikonočních kraslic, na cenu
a praktické používání chodských krojů. Ocenili, že si mohli na památku některé výrobky
zakoupit. Po skončení folklorního večera se
rozvinula živá diskuse ke stávajícím partnerským projektům – Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku, Řemeslo má
zlaté dno a Geocaching pro podporu cestovního ruchu. Diskutovalo se o dalších nových
návrzích možné spolupráce. S mnoha dojmy
uléhali bavorští kolegové ke spánku a další
je ještě čekali.
V pátek ráno hned po snídani navštívili
v sousední obci Postřekov, která patří mezi
chodská centra, kde ještě především ženy
používají chodské kroje, muzeum historie
a současnosti chodských krojů. Hosty přivítal starosta obce František Friš. Paní
Langová, zakladatelka muzea, sběratelka
a autorka krojů, velmi poutavě vyprávěla o historii a vývoji krojů na Chodsku, o vlivu sousedního Bavorska, o významu jednotlivých
součástí krojů. Zodpověděla všechny dotazy.
Podělila se i o záměr rozšířit prostor muzea,
protože její sbírka je mnohem rozsáhlejší.
Starosta přislíbil podporu tomuto záměru, za
což mu hosté zatleskali. Bylo co prohlížet
a výklad by mohl pokračovat mnohem déle, ale
čas je neúprosný. Jede se do Draženova.
V Draženově přivítal hosty starosta Štěpán Sladký v chodském kroji. Seznámil skupinu s historií a postupnou opravou statku,
v jehož objektu bývalých stájí je nyní budováno centrum lidových řemesel jako součást
společného projektu tří českých MAS a partnerské MAS InitiAKTIVKreis Tirschenreuth –
projek Řemeslo má zlaté dno. Starosta ukázal
připravované prostory a pozval hosty zatím
neoficiálně na slavnostní otevření centra řemesel v říjnu. Hosté ocenili také klubovnu pro
mladé draženovské občany. Neplánovaně nabídl
starosta i krátkou prohlídku místního muzea.

V bývalém špýcharu tohoto statku jako své hobby shromažďuje dokumenty z historie a současnosti
Draženova. Výstava velmi dobře koresponduje s historickým charakterem budovy. Prostě bývalý
statek je plně využit a žije současným životem. V bývalém zrekonstruovaném výměnku dokonce
trvale bydlí mladá rodina s dětmi. I tato výměna zkušeností se protáhla více, než bylo plánováno.
Cestou zpět ke hranicím se skupina ještě zastavila v Chřebřanech nedaleko od Mířkova.
V tomto odlehlém místě založil pan Entlich chov vzácných karačájevských horských koní,
který je v současnosti největší ve střední Evropě. I když toto místo není zatím nijak blíže v kontaktu s MAS, je dokladem, že území MAS má turistům, co nabídnout a že MAS vyhledává nové
příležitosti k propagaci a rozvoji území. Vyprávění o koních a ukázka jejich výcviku, areál statku,
to vše bylo zajímavé. Skupina zde strávila hodinu a půl místo plánovaného půlhodinového zastavení.
Už zbývalo jenom rozloučení a odjezd domů. Zástupci bavorské partnerské MAS poděkovali
za přípravu exkurzí, mnoho inspirativních zážitků a opětovali pozvání MAS Český les, o. s.,
do Tirschenreuthu, protože i oni se mají čím pochlubit.
Mgr. Božena Podlipská, MAS Český les, o. s.

čtěte: www.pokladyceskeholesa.cz

Stavební úpravy statku v Draženově ukazuje
manažerce MAS starosta Štěpán Sladký.

Kurzy řemesel v Českém lese sklízí nadšení

Ruční práce v Draženově zaujaly desítky žen bez rozdílu věku.

Řemeslo má zlaté dno i v Draženově
V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno se
ve zrekonstruovaných prostorách statku
v Draženově uskutečnily tři lekce pracovního
semináře Tkaní na stavu. Skupinka přibližně
12 žen z Draženova i okolí si zde postupně
osvojila základy přípravy ručního tkalcovského
stavu k práci a tkaní na něm.
V úvodu první tříhodinové lekce se přítomní
od lektorky Ivany Sieberové, etnografky klatovského muzea, dozvěděli stručnou historii
této tradiční textilní techniky a seznámili se se
základními částmi jednoduchého tkalcovského
stavu. Pak už následovala pracná příprava
stavu, od naměření osnovních nití přes jejich
zavedení do nitěnek a paprsku, až po vypnutí
a navinutí osnovy. Aby mohly účastnice využít
čas vyměřený pro výuku co nejúčelněji, další
dvě lekce pracovaly nejen na dalších dvou
zapůjčených stavech, ale také se věnovaly
jiným jednoduchým textilním technikám. Při
druhé lekci to bylo tkaní na rámu, díky kterému
vzniklo několik nevelkých, ale zdařilých a užitečných výrobků (čelenka, pouzdro na mobil,
náramek apod.) a při poslední lekci to byly
kromě enkaustiky také základy výroby nitě-

ných knoflíků, které se dnes dají použít nejen
jako nepostradatelná zapínadla, ale především
jako ozdoby, osobité oděvní doplňky, i jako
součásti dalších dekoračních předmětů,
přáníček a ve větším provedení i jako ozdoba
interiéru. Při práci panovala uvolněná, i když
tvořivá nálada a přítomné ženy si pochvalovaly
rozšířenou možnost výuky nových technik
i přístup lektorky, který umožnil předkládaná
témata dobře pochopit a využít.
(dp)

V letošním roce MAS uspořádala kurzy
Malba na hedvábí a Základy tkaní. Během nich
si účastnice vyzkoušely některé techniky, kterými se dá malovat na hedvábí bez použití, ale
i s použitím rámu. Dozvěděly se od lektorky
Ivany Siebrové mnoho užitečných informací
a rad, jak zacházet s jednotlivými pomůckami
při práci s hedvábím. Domů si pak odnášely
vlastnoručně malované hedvábné šátky.
V kurzu základů tkaní si pro zájemkyně lektorka připravila klasické tkaní na stavech, ale
také techniky tkaní, příbuzné pletení indiánských seší, techniku kumihimo a jiné zvláštní
činnosti. Ženy si vyzkoušely nejen tkaní
samotné, ale musely se potýkat se sestavením
stavu, přípravou nití k navlékání osnovy,
vázáním tkalcovských uzlů, navlékáním osnovy do stavu, který je v Halži v klubu lidové tvořivosti umístěn.
Od samého začátku je o kurzy lidových
řemesel velký zájem. Účastnice odcházejí spokojené, obohacené o nové dovednosti, zážitky
a těší se i na kurzy, které je čekají v roce 2012.
(ls)

I v Halži
MAS Český les letos nabídla na Tachovsku
možnost navštěvovat kurzy lidových řemesel. Z široké řady řemesel byly pro zájemce
připraveny kurzy: Malba na hedvábí, základy tkaní, pletení z proutí a základy keramiky.
V průměru se na každý kurz hlásí 19 zájemců a většinou se jedná o ženy.
Účastnice kurzů se scházejí v klubu lidové
tvořivosti, který byl v Halži zřízen občanským
sdružením MAS Český les v budově bývalých
jeslí. Prostor zařídili novým nábytkem a vybavili potřebným náčiním, jako je tkalcovský
stav, hrnčířský kruh, válcovací lavice, vypalovací pec a dalším.
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Tkalcovský stav na snímku ovládá Anička
Váňová.

Jak to dělají jinde aneb studijní cesta na Liberecko
Na dny 18. a 19. října byla
naplánována exkurze do Libereckého kraje do MAS Podještědí, se
kterou MAS Český les má velmi
úzké vzájemné kontakty. Cílem
studijní cesty byly úspěšné projekty realizované na území této
MAS prostřednictvím poskytnutých dotací z PRV osa IV. LEADER.
Akce se uskutečnila na základě zpracovaného plánu akcí Celostátní sítě pro venkov
v Plzeňském kraji. Marketingovým průzkumem byla vybrána MAS Český les.
Dle programu jsme autobusem obsazeným
33 účastníky kolem 12,00 hod. dorazili do areálu zemědělského podniku Agro Bílá, a. s. Zde
jsme byli přivítáni předsedou představenstva
ing. Jiřím Samešem. Už při pracovním obědě
se rozpoutala diskuse k informacím, které jsme
od řečníka získali. Především nás zajímala
genealogie firmy od roku 1989 a provedení
úspěšných projektů. Podrobněji o rostlinné
výrobě podniku promluvil přítomný agronom
firmy pan Zdeněk Novák, který shodou okolností na jaře tohoto roku byl jedním z přednášejících na seminářích v Plzni a Horšovském
Týně k problematice škod způsobených zvěří.
Akciovka Agro Bílá prošla podobným
vývojem jako většina původních zemědělských družstev.
V roce 1992 byla provedena transformace na
ZOD a dále v roce 2000 byla založena akciovka jako dceřinka ZOD. Družstvo je nyní
v likvidaci po bezproblémovém vyrovnání se
s oprávněnými osobami. Výměra z.p. je 1250
hektarů. Z toho 900 ha orné půdy a zbytek TTP.
Na orné půdě je pěstována především řepka,
obilí a krmné plodiny včetně kukuřice. V ŽV se
podnik orientuje na chov českého strakatého
skotu – mají zde šlechtitelský chov. Krav mají
450 ks s užitkovostí 6 650 l mléka. Dnes je zde
mnohem méně skotu než v osmdesátých letech
– pan Sameš to odhaduje na 16% původního
stavu!!! Firma zaměstnává 55 lidí a je
v kraji, kde je až 16% nezaměstnanost, jedním z důležitých zaměstnavatelů. Mají také
dosud přidruženou výrobu – textilní výrobu.
Ovšem tento provoz je již redukován na
čtyři pracovnice, neboť například šití pracovních rukavic, které se zde také vyrábí, je
nerentabilní díky dovozům z Číny s naprosto neuvěřitelně nízkými cenami.
Byli jsme seznámeni s povodňovou škodou
v loňském roce a stavbách, které se realizovaly
v nedávné době – šlo především o rekonstrukci
kravína na 572 kusů skotu a rybinovou dojírnu
2x12 míst. Dojírna byla pořízena z PRV, firma
na ní získala 40% dotaci. Nakoupili zemědělskou techniku - pluhy, krmné vozy, traktory
s přispěním Podpůrného garančního rolnického
a zemědělského fondu na dotaci úroků z úvěrů.
V minulosti podnik vyráběl i vepřové, ovšem
v souvislosti s nízkými cenami a celkovou krizí
v sektoru prasat od této výroby upustil. Také

Starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková se starostkou Čachrova Janou Kocurovou.
výkrm býků zde již není provozován, zvířata na
výkrm jsou převážena do společného podniku,
kde má akciovka podíl. Přes MAS Podještědí
byla rekonstruována hala – sklad obilí původně
z roku 1989. V letech 2002-3 a 2006 byla
rekonstrukce přes LEADER dokončena.
Po prohlídce firmy jsme se autobusem
přesunuli do městečka Český Dub. Zde jsme
navštívili centrum města, historické uličky
a domy včetně radnice.
Další zastávkou byla návštěva u manželů
Neumannových v Hlavici. Ti vybudovali
rozsáhlý a odvážný projekt Dům jógy
v Hlavici. Objekt byl Neumannovými zakoupen jako bývalý hospodářský dvůr v neutěšeném stavu. V průběhu několika let se podařilo i pomocí dotací přes MAS Podještědí opravit hlavní budovu a hospodářskou budovu
a dobudovat další objekty. Dnes je zde funkční
centrum výuky a provozování praxe jógy pro
všechny zájemce. Dalším záměrem je dobudování prostor pro provozování kulturních akcí
spojených se cvičením a zdravým životním stylem.
V 15.30 hod. jsme navštívili sportovní
areál SK Hlavice se sportovně společenským
domem. Zde je travnaté hřiště, na kterém hraje
místní oddíl českou fotbalovou ligu, když
v ročníku 2007/2008 vyhrál divizi „C“. Obec
Hlavice vykazuje 213 obyvatel!!! Je zde vybudováno sportovní zázemí se šatnami, bazénem,
společenskou místností a pokoji. Financování
objektu je plánováno přes MAS Podještědí.
V podvečer jsme dorazili na penzion
u Samešů. Zástupce MAS Podještědí Ing.
Tomáš Horník nám poutavou formou přiblížil
architekturu zdejšího kraje, především takzvané „podstávky“, což jsou domy na sloupech,
kde se udělalo nejdříve patro a střecha a později se dostavěl spodní díl domu. Smyslem byla
možnost stavby i při špatném počasí, které tu
panuje. Štíty domu se poté zdobily podle bohatosti nevěsty. Pan Horník je i tahounem mezi11

(vh)

národní školy obnovy venkova, v které je
možné vidět ukázky „podstávek“. Tyto ukázky
byly naplánovány na zítra v rámci exkurze.
V dalším programu vystoupil manažer
MAS pan Luděk Suchomel s informacemi
o MAS Podještědí. Vznikla v roce 2004
a původně do ní patřilo 11 obcí s asi 11 tisící
obyvateli. Další rozšíření MAS probíhalo za
poměrně dramatických okolností, ale nakonec
se podařilo, dnes sem patří také okolí Jablonce
a Liberce, což je 28 obcí a 35 tis. obyvatel. Pan
Suchomel nám postupně představil úspěšné
projekty, problémy při podávání žádostí na
SZIF a plány do budoucna. Některé projekty
jsme navštívili, z dalších jsou to například
pěstitelská pálenice a dopravní komunikace.
Velmi úspěšným projektem bylo například získávání dovedností. MAS se rozhodla podpořit
i silnice a cesty, což jsou projekty finančně
velmi náročné, ale vyhověla žádosti obyvatel.
Aktivitami, které jsou nehmatatelné, je
například bohatý společenský život a setkávání
s partnery a dalšími MAS. Večer pokračoval
zábavou při harmonice.
Druhý den po snídani v penzionu
„U Samešů“ jsme se přesunuli do obce
Zdislava, kde má Ing.Tomáš Horník vybudovaný dům neobvykle členité architektury
a funguje zde zmíněná mezinárodní škola
obnovy venkova a v ní výuka architektury.
Ve škole obnovy a v domě Tomáše Horníka
jsme strávili prohlídkou část dopoledne. Jsou
zde prostory nejen na teoretickou výuku architektury a stavařských odborností, ale také na
praktickou výuku např. truhlařiny či kovářství.
Následná zastávka byla v obci Křižany.
Obec získala v rámci soutěže Vesnice roku
letos zlatou stuhu. Byli jsme přivítáni starostou obce, který nám vysvětlil okolnosti přihlášení se do soutěže (tento rok potřetí), především zásluhou o. s. Křižanovský trpaslík.
Vesnice má 810 obyvatel a patří k ní ještě obec
Pokračování na straně 12

Prohlídka podstávkových domů ve Zdislavě u Tomáše Horníka.
Dokončení ze strany 11

Žibřidice. V roce 2010 vyhráli oranžovou stuhu
za spolupráci se zemědělskými subjekty. Obec
si těchto ocenění považuje, protože si uvědomuje, že zdejší oblast bývalých Sudet není jednoduchá pro život. Samotná obec je například
přes 9 km dlouhá!!! Není zde prakticky žádná
výroba a z toho vyplývá více jak 15% nezaměstnanost. Je zde pekárna, palírna a několik soukromě hospodařícíh rolníků. Obyvatelé mají
většinou práci v Liberci, nebo Jablonci. Obec
má 190 ha lesů. Přes MAS zde byla vybudována pila, která se mimo prací se dřevem věnuje také obchodu s dřívím a práci pro obec (výroba autobusových zastávek…). Velkou porci
peněz spotřebuje údržba komunikací a mostků
– těch má obec 30. Obec žije bohatým společenským životem – pořádají se zde dixilendové
festivaly, hasiči a rybáři mají své akce,
Křižanovský mejdan s beatovými kapelami,
akce pro cyklisty a další různé slavnosti.
Obec zatepluje místní školu za 12 mil. Kč
z peněz OPŽP. Z ROPu získali peníze na vybudování kulturně společenského centra včetně

(vh)

obecního úřadu. Je zde k dispozici internet, knihovna a klubovna. V bezprostřední blízkosti
tohoto centra je areál amfiteátru, kde se sejde až
tři tisíce lidí najednou. Celkově se návštěva
obce a jejího okolí dá označit za velmi podnětnou akci.
Před polednem jsme stihli návštěvu obce
Kryštofovo údolí. Zde je k vidění krásný kostelík sv. Kryštofa včetně velmi upraveného
venkovského hřbitova. Je zde také jako
jeden ze tří v České republice funkční orloj
vybudovaný ze staré trafostanice. Ten byl
místními nadšenci dotvořen v roce 2008.
V 12,00 jsme měli možnost posoudit jeho chod.
Zároveň s odbíjením a pochodem apoštolů je
v dolní části i pohyblivý obrázek s výjevem ze
selského dvora. Je zde i možnost po telefonu
zavolat správce ke koupi upomínkových
předmětů, dárků z keramické dílny a další
informace o orloji, sponzorech, historii
a zajímavostech o obci a okolí.
Po poledni jsme nabrali směr domov a po
hodince jízdy jsme zastavili na okraji obce
Jestřebí. Zde jsou k vidění přes silnici dva

Co byste ještě měli vědět o 4. výzvě
Příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova osy 4. LEADER opatření
IV.1.2. v letošním roce probíhal v období od 1. 8. 2011 do 16. 9. 2011. Místní akční skupina Český les přijala ve 4. výzvě celkem 18 žádostí o dotaci. Do fiche č. 1 byly podány
3 projekty, do fiche č. 2 byly podány rovněž 3 projekty, do fiche č. 3 a 4 nebyl podán žádný
projekt, největší zájem byl o fichi č. 5, zde bylo přijato 10 projektů, do fiche č. 6 a 7 byl
podán vždy jeden projekt. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu byla 9 234 676 Kč.
Při administrativní kontrole byly nejčastěji odhaleny tyto chyby:
několik žadatelů zapomnělo doplnit komentář k volbě režimu, u některých žádostí chyběly přílohy, například doklad, že se jedná o kulturní dědictví venkova, chyběla katastrální
mapa s vyznačeným místem realizace a s uvedením rozměrů, v žádosti byla chybně uvedena parcelní místa realizace a jiné drobné chyby.
Programový výbor na základě hodnocení výběrovou komisí doporučil podpořit celkem
8 projektů v celkové výši 5 226 206 Kč.
Těchto osm žádostí o dotaci bylo zaregistrováno na RO SZIF v Českých Budějovicích
dne 31. 10. 2011. V současné době probíhá administrativní kontrola Žádostí na RO SZIF.
Podpis dohod je očekáván v březnu 2012.
Ing. Daniela Voldánová, administrátorka SPL
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zajímavé objekty. První je zájezdní restaurace a zajímavost skanzen s historickými
budovami. V tomto areálu jsou prostory nejen
k jídlu, ale také k odpočinku pro dospělé a děti.
Po jeho prohlídce jsme se věnovali druhému
objektu. Ten je v provozu od roku 2010. Dříve
tu byl motorest a řeznictví. Je to rozsáhlá
budova, z jejíž jedné třetiny je vybudován
Café & Pub Galerie s ohromným vnitřním
prostorem k posezení u jídla, galerií s uměleckými kovářskými předměty a prodejní
výstavou obrazů. Prohlídka byla skutečně
nevšední zážitek, protože 33letým majitelem
jsme byli provedeni i dalšími trajekty budovy a seznámeni s jeho plány.
Ty zahrnují vytvoření dalších komerčních
prostor v přízemí spojených se zahradnictvím
a květinářstvím. V patře je připraven prostor
pro společenské a kulturní akce typu divadelních představení. Ve zcela horní části je v plánu
vybudování menších bytů pro zaměstnance.
Pan domácí totiž zaměstnává duševně postižené osoby z místního ústavu. Má jich zde osm
a počítá s nimi i nadále. Tito lidé dělají
pomocné práce v kuchyni a někteří z nich se
objevují také na place jako obsluha hostů. S tím
souvisí i potřeba upozornění návštěvníků na
tuto situaci, aby nedocházelo k situacím
s nepochopením této skutečnosti. Vzhledem
k tomu, že ústav čeká reorganizace s plánovanou výstavbou domečků pro jeho obyvatele,
čemuž se místní lidé brání, chce majitel Galerie
těmto chovancům zajistit bydlení i s budoucím
pracovním zařazením.
Dále také s těmito osobami spolupracuje
na umělecké bázi, kdy chce jejich výtvarná díla
ve své galerii prodávat, místo děl zavedených
umělců ovšem s nereálnými finančními požadavky za tato díla.
Po návštěvě objektu a obědě proběhla neformální beseda a následně odjezd zpět na
Plzeňsko. Celkově se dá říci, že studijní cesta
splnila svůj záměr, kterým bylo přiblížení práce
MAS a projektů z PRV v jiném kraji a srovnání
s našimi projekty a cíli.
Ing. Ladislav Walter, AZV Domažlice

50:25
Příspěvkem pro rozvoj cestovního ruchu
v Českém lese je projekt, tentokrát realizovaný ve spolupráci s dobrovolným svazkem
Domažlicko. V jeho rámci MAS Český les
nabídne 50 turistických cílů v domažlické
části území místní akční skupiny a 25 zajímavostí v přilehlé bavorské části okresu
Cham.
Projekt navazuje na předchozí aktivity na
Tachovsku a před turistickou sezonou 2012
MAS Český les nabídne více než stovku
zajímavých míst, které stojí za to je navštívit.
Společně s dalším projektem Geocaching
v Českém lese, pro turisty známějšího pod názvem Za poklady Českého lesa, vznikne
poměrně rozsáhlá nabídka míst, které doposud
zůstávaly stranou pozornosti návštěvníků
Českého lesa.
(vh)

Motivace k výuce němčiny přišla z Parsberku
„V chatové osadě u Kdyně na Hájovně jsem
se na podzim účastnil opakovacího kurzu
němčiny a musím říci, že jsem si tyto necelé tři
dny vysloveně užil. Bylo to kombinací
nesmírně zajímavých lidí, kteří se na kurzu
sešli, vynikající lektorky Elfi, která má ten
správný aktivní přístup k výuce cizího jazyka,
dobré organizaci a kouzelného místa, ve kterém
jsme byli ubytováni. Pokud budu mít možnost,
tak se určitě dalšího pokračování znovu zúčastním,“ napsal ve svém hodnocení Miroslav
Makovička z MAS Sokolovsko. Spolu s ním se
německý jazyk na Hájovnu přijelo učit dalších
šest lidí, kolegyně Ivana Jägriková z Mariánských Lázní, Eva Tarabová z MAS Pomalší,
Jiří Konrád z Hořovic a dorazil i Aleš Konečný
z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu: „Kurz se
mi moc líbil, jazyková úroveň díky Elfi naprosto super. Dál se mi líbilo, že jsme se bavili
o konkrétních věcech, které všichni děláme. Jo,
a výuka němčiny venku naprosto suprová.
Táborák, dvojjazyčné písně, dvě kytary, ke kterým skvěle ladila lektorčina mandolína.
V neposlední řadě prostředí – krásné. Jo, a taky
si myslím, že jsme byli skupina, ve které
se dobře pracovalo. Jediná nevýhoda pro mě je
ta hrozná dálka, ale s tím se nedá nic dělat. No
a samozřejmě nesmím zapomenout na vynikající organizaci.“ Na organizaci stojí obvykle

Kurz němčiny přijel podpořit starosta Parsberku Josef Bauer (třetí zprava).
úspěch každé akce. A tito účastníci měli dokonce možnost aplikovat své nové znalosti ze svého
oboru v německém jazyce s rodilými mluvčími z Německa, a to během návštěvy bavorského starosty. Do Chatové osady Hájovna přijel nadšence při výuce němčiny povzbudit Josef Bauer s přáteli, starosta města Parsberg, které se s Kdyní snaží navázat přátelské vztahy. Doprovázel ho také jeho
kdyňský kamarád Jarda Pavlica, který byl iniciátorem prvních kontaktů mezi oběma městy. Byla to
příjemná a přátelská vložka, která se svým obsahem dobře začlenila do tématu. Němečtí hosté byli
překvapeni jazykovou úrovní „žáků“, žáci zase nehraným zájmem a srdečným přístupem hostů.
V závěru došlo i na plánování vzájemné výuky v česko-německé konverzaci.
Sylva Heidlerová

V Halži oficiálně stvrdili nové partnerství
Malá česko-německá slavnost se konala začátkem listopadu v Halži na Tachovsku. V 19 hodin tam došlo
k uzavření dohody a podpisu smlouvy o partnerství mezi bavorskou obcí Guteneck a českou obcí Halže.

Zdokumentování slavnostního aktu oběma starosty František Čurka (vlevo) a Johann Wilhelm.
Na počátku byla skříň plná liturgických
kněžských šatů, tzv. ornátů. Obec Halže je do
svého majetku převzala spolu s kostelem svatého Petra a Pavla. V Gutenecku je zase zámek,
jehož majitel hrabě Beissel von Gymnich je
vášnivým sběratelem a znalcem ornátů.
S myšlenkou uspořádat společnou výstavu pak
přišel Vlastimil Hálek ze společnosti
AgAkcent, která se dlouhodobě zabývá rozvojem venkova, a MAS Český les, o. s. Oba sta-

rostové se nápadu ujali a dotáhli ho do úspěšného konce.
Už první setkání přinesla řadu pracovních
schůzek a dalších společných plánů. S překvapením se zjistilo, že obce toho mají mnoho společného. Starostové jsou přibližně stejně staří,
obce se neliší ani v počtu obyvatel, pracují zde
stejné zájmové spolky, a tak se zabývají podobnými starostmi. Guteneck ani Halže nemají tradiční centrum, jako je obecní náves. A i v Halži
prý býval kdysi zámek.
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Počáteční snaha o využití potenciálu obou
sbírek památných oděvů položila základy
k další spolupráci. Organizátoři na opačných
stranách hranice si vyzkoušeli řešení neobvyklých situací, které podobné unikátní podniky
přináší. A tam už se začalo partnerství vyvíjet
a utužovat. Složitý byl například převoz památkově chráněných kousků přes hranice, nákladné pak zase jejich pojištění. Důležitá je správná
velikost a vzhled akrylových vitrín jak pro přepravu, tak pro osvětlení, větrání či aranžování.
Ty se vyráběly na zakázku a převážely na jednotlivé výstavy, z Halže do Gutenecku a zpět.
Program byl obligátní a slavnostní. Přivítání,
proslovy, požehnání partnerství, podpis deklarace, předání darů i hudební vystoupení, ve
kterém zněly obě hymny. Pozvání přijala řada
politických osobností i představitelů Euregia
Egrensis, takže každopádně šlo o pozoruhodnou událost
Sylva Heidlerová

Starostka Jana Svobodová
Vás jménem obce Staré Sedlo
srdečně zve na

obecní ples .
Jedna z nejnavštěvovanějších
událostí bálové sezóny regionu
se koná
v pátek 31. března 2012.

MAS Český les vás zve na

intenzivní kurzy
německého jazyka.
Zájemci budou rozřazeny podle
úrovně znalostí.
Téma výuky:
veřejná správa, cestovní ruch, přeshraniční partnerství.
Kurzy jsou třídenní, začínají
a končí obědem.
Termín a místo:
V týdnu od 14. - 19. května 2012
v Chatové osadě Hájovna ve Kdyni,
www.hajovna-kdyne.cz
podrobnosti: info@masceskyles.cz

Střední škola Bor má novou schodišťovou plošinu
pro bezbariérový přístup
Schodišťová plošina řeší v poschoďové přístavbě budov odborného výcviku SŠ Bor bezbariérový přístup do víceúčelového sálu, který
slouží jako: školní jídelna, velká konferenční
a výuková místnost pro semináře a další vzdělávání a zároveň jako pracoviště odborného
výcviku pro obor kuchař-číšník.
Tento bezbariérový přístup umožní rozšířit
současnou nabídku vzdělávání jak pro budoucí
žáky SŠ Bor (nástavbové studium), tak i v rámci
celoživotního vzdělávání umožní vzdělávání
všem imobilním občanům regionu. Zároveň

bude sloužit k podpoření kulturního a společenského života SŠ Bor i všech skupin obyvatel
města Bor (žáci ZŠ, žáci SŠ Bor, zájmové skupiny - hasiči, zahrádkáři, Klub seniorů, Svaz
tělesně postižených).
Schodišťová plošina byla hrazena z finančních prostředků: Nadace ČEZ v rámci grantu – Podpora regionů, název projektu:
Oranžové schody - plošina.
Zdeňka Valečková, ředitelka školy

Rašeliniště Českého lesa pod drobnohledem
Přestože v našich zeměpisných šířkách jsou rašeliniště spíše ojedinělým
jevem, reprezentují jeden z charakteristických biotopů severní části
Českého lesa. Rašeliniště představují výjimečný ekosystém, pro které
je charakteristické postupné hromadění odumřelé biomasy za vzniku rašeliny. Jsou to jakési ostrůvky člověkem velmi málo ovlivněné přírody
uprostřed lesnicky obhospodařovaných porostů. Většina dochovaných
rašelinišť je proto dnes chráněna v maloplošných zvláště chráněných územích. V Českém lese jsou rašeliniště zastoupena formou roztroušených
drobných lokalit, často v mozaice s jinými biotopy. Reprezentativní blatkové bory obklopené prstencem podmáčených smrčin se nacházejí
v přírodních rezervacích Farské bažiny, Pavlova Huť a Podkovák. Další
fragmenty lesních rašelinišť v mozaice s jinými biotopy lze nalézt například v národní přírodní památce Na požárech, přírodních rezervacích
Jezírka u Rozvadova a Křížový kámen a na celé řadě dalších mikrolokalit. Samostatnou kapitolu tvoří zrašelinnělá luční společenstva tzv. nevápnitá mechová slatiniště.
Od roku 2009 mají návštěvníci Českého lesa možnost si zblízka prohlédnout, jak to v takovém rašeliništi vypadá. Správa CHKO Český les,
Český svaz ochránců přírody a Lesy České republiky vybudovali naučnou
stezku v Přírodní rezervaci Podkovák.
Přírodní rezervace Podkovák se nachází 2,5 km jihozápadně od obce
Lesná u Tachova a je chráněna od roku 1975. Kombinace nepropustného
podloží a poměrně vysokého úhrnu srážek zde vytvořila vhodné podmínky pro vznik vrchovištního rašeliniště. Lesní porost je tvořen převážně
blatkovým borem se zajímavou vrchovištní květenou. Vesměs se jedná
o rostlinné druhy přizpůsobené specifickým životním podmínkám na rašeliništi, tj. vysoká hladina spodní vody spojená s nedostatkem kyslíku
v půdě, nedostatek živin, vysoká kyselost prostředí a krátká vegetační
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sezóna. Z význačných druhů lze jmenovat suchopýr bahenní, šichu černou, klikvu bahenní, kyhanku sivolistou, vlochyni bahenní či rojovník
bahenní. Obnažená vlhká místa při krajích zrašeliněných jezírek osidlují masožravé rosnatky okrouhlolisté a tučnice bahenní. Významnou
a druhově velmi bohatou skupinu tvoří mechorosty. Ze zástupců fauny
žijí v rezervaci především bezobratlí živočichové, zejména pavouci,
s nimiž se zde můžeme setkat po celé vegetační období. Široce rozšířenou složkou rašeliništní fauny jsou ale také brouci. Na Podkováku byl
nalezen velice vzácný horský střevlík Harpalus solitaris. Mezi obratlovci se na rozdíl od bezobratlých živočichů, nenachází žádný druh vysloveně vázaný na rašeliniště. Vhodné podmínky zde nacházejí některé
druhy otevřených stanovišť vyšších poloh. Najdeme zde např. ještěrku
živorodou a zmiji obecnou.
A jak to na stezce vypadá? Povalový chodník na naučné stezce
Podkovák Vás zavede blatkovým borem k vyhlídce na rašelinná jezírka.
Cestou uvidíte nejen běžné druhy rostoucí v rašeliništi, ale i zmiňované
vzácnosti jako jsou masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo rojovník
bahenní. Na stezce se také o rašeliništi a jeho obyvatelích dozvíte plno
zajímavých informací. A nakonec dostanete i tip na další zpřístupněná
rašeliniště západních Čech, která stojí za to navštívit.
Barbora Nováková

V Horšově na Domažlicku jsme pořádali 11. setkání
místních akčních skupin Plzeňského kraje
V říjnu se konalo ve školním penzionu SOŠ a SOU Horšovský Týn setkání MAS Plzeňského kraje.
Hostitelem setkání byla Místní akční skupina Český les, o. s.
V nově otevřeném penzionu se sešli zástupci
regionu. Plzeňský region může nabídnout
Jako další se na setkání MAS ujal slova
všech MAS z Plzeňského kraje a hosté. Mezi
spoustu zajímavých témat a příběhů. My se
Ladislav Walter. Ladislav Walter seznámil
pozvané patřill Ladislav Walter, který přítomné
nyní musíme pokusit tyto příběhy a témata
účastníky s prací CSPV a zhodnotil akce, které
seznámil s novinkami z Krajské agentury pro
dostat do povědomí lidí. Jedním z témat by
CSPV pořádala ve spolupráci s MAS.
zemědělství a venkov Plzeňského kraje.
mohla být barokní nebo industriální architektuPosledním, kdo vystoupil na krajském setInformace z Plzeňského kraje poskytli zástupra. Možností je spousta. Paní Melenová a její
kání MAS, byl Jan Florian. Jako první se věnocům zúčastněných MAS Stanislav Rampas
kolegové chtějí vytvořit síť spolupracovníků,
val tzv. bílým místům na mapě Plzeňského
a Petra Hessová. Vítána
kraje. Bílá místa jsou
byla rovněž programová
místa, kde dosud nepůmanažerka pro plzeňský
sobí žádná místní akční
region
Kateřina
skupina. V Plzeňském
Melenová, která příkraji se jedná hlavně
tomné seznámila s proo oblasti centrální
jektem Plzeň 2015 –
Šumavy a oblast severevropské město kultury.
ně a východně od
Jako první přivítala
Plzně. O oblast centrálúčastníky setkání mananí Šumavy projevil
žerka MAS Český les
zájem Ekoregion ÚhlaSylva Heidlerová. Po
va, o. s. Oblast na
krátkém uvítání se
sever a na východ od
přítomným účastníkům
Plzně si mezi sebou
začal věnovat ředitel
rozdělí MAS Radbuza,
školy Václav Švarc.
MAS Náš region
Nabídl všem exkurzi po
a MAS Světovina.
nově zrekonstruované
Ostatní obce, které se
budově školního penzinacházejí na okrajích
onu. Nikdo neodmítl.
jednotlivých
MAS,
Všichni si tak mohli
budou vstupovat do
prohlédnout připravené
MAS na základě dohopokoje pro hosty, jídeldy mezi jednotlivými
nu a nově zařízenou
MAS. Všichni přítomní
kuchyň.
se shodli, že se
„Na našem projektu
navzájem informují,
školního penzionu je Na rozhledně u Horšovského Týna to sice foukalo, ale výhled byl nádherný.
pokud rozšíří svá
nejzajímavější to, že si
území o nové obce.
kteří znají místní region a dokážou dále převšechno dělají studenti sami. Sami si penzion
Ve 13 hodin skončilo samotné jednání MAS
dávat zajímavé a užitečné informace. Příspěvek
projektovali, sami si jej postavili a nyní se zde
Plzeňského kraje a všichni zúčastnění se odebyl pro MAS velice podnětný a zajímavý
starají o hosty. Cílem není, aby penzion vyděbrali na oběd, který připravili studenti SOŠ
a určitě se do projektu některé zapojí.
lával, ale aby byl soběstačný a jeho provoz
a SOU Horšovský Týn. Po chutném obědě se
nemusel být dotován. Jak vidíte, studenti zde
někteří účastníci rozjeli domů.
Dalším bodem programu byly informace
absolvují praxi, která je pro jejich profesní růst
Malá skupina čítající asi 10 osob dále
z Plzeňského kraje. V tomto bodě se k problevelice důležitá,“ vykládá při prohlídce penziopokračovala na připravené exkurze, kde se
matice současného a budoucího financování
nu ředitel školy. Poté jsme se usadili v nově
účastníci seznámili s některými projekty,
MAS vyjádřili zástupci z Plzeňského kraje
vybudované učebně a ředitel školy Václav
které podpořila MAS Český les. První zastávStanislav Rampas a Petra Hessová. Hlavní
Švarc v krátkosti popsal další projekty, které
kou byla rozhledna na Šibeničním vrchu
důraz byl kladen na to, jakým způsobem
chce škola uskutečnit v budoucnu.
u Horšovského Týna. Zde nás srdečně přivítal
Plzeňský kraj podporuje MAS. Petra Hessová
Programová manažerka pro plzeňský region
pan Luděk Thomayer, který nám vyložil histovysvětlila, jak je možné čerpat finanční proKateřina Melenová představila projekt Plzeň
rii tohoto místa a zodpověděl všechny zvídavé
středky z krajských peněz, tzv. krajskou dotaci.
2015 – evropské město kultury. MAS byly
dotazy. Po prohlídce rozhledny jsme se vydali
Po aktualitách z kraje vystoupila manažerka
během příspěvku seznámeny s tím, jak se
k Osvračínu. Zde jsme navštívili manžele
MAS Světovina Michala Borečková.
mohou do tohoto projektu zapojit. „Možná si
Chnápkovi, jejichž projekt Komunitní a pobyPředstavila návrh projektu Spolupráce, který
všichni myslí, že se titul evropské město kultutové centrum Alternativa 2010 bylo podpořeno
byl zaměřený na cestovní ruch. Konkrétně se
ry týká pouze Plzně, ale není to tak. Naším
MAS Český les. Manželé Chnápkovi předstajednalo o vyznačení a další propagaci
cílem je zapojit do tohoto zajímavého projektu
vili areál mlýna, prostory kde ubytovávají
Svatojakubské cesty na území MAS Plzeňcelý plzeňský region. Chceme ukázat to, co je
hosty a keramickou dílnu. Všichni jsme
ského kraje. V posledních 20 letech zaznameu nás zajímavé a doufáme, že nám s tím pomůnavštívili výstavu soch, obrazů, kreseb a grafinalo poutnictví na Svatojakubské cestě velký
žete,“ zdůraznila na úvod svého příspěvku
ky, která se v objektu mlýna právě konala.
vzestup a infrastruktura, která je na
Kateřina Melenová. V rámci projektu by se měl
Příjemnou návštěvu jsme ukončili ve skladu
Svatojakubské cestě k dispozici v dnešní době,
propagovat celý plzeňský region. Plzeň chce
keramiky, kde jsme mohli zakoupit výrobky
je již nevyhovující. Tento projekt by měl zkvavyužít zkušenosti, které mělo v minulosti franz keramiky. Všichni jsme této příležitosti vyulitnit infrastrukturu na Svatojakubské cestě
couzské město Lille, kterému se rovněž během
žili, protože keramika, kterou Chnápkovi
a zvýšit její atraktivitu nejen pro naše turisty,
roku kdy se stalo evropským hlavním městem
vyrábí, je praktická a krásná.
ale i turisty ze zahraničí.
kultury, podařilo propagovat kulturu celého
Josef Hais
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Bělá se otvírá, hodokvas začíná

Do vaření se promítá způsob života obyvatel i dějiny území. Oživit regionální
kuchyni na Tachovsku se nyní pokusila Místní akční skupina Český les, a to
vydáním sbírky tradičních receptů, která byla finančně podpořena
z Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika. Podrobněji o kulinářské záležitosti hovoříme s manažerkou MAS, Sylvu Heidlerovou.

průvodcem historií Bělska, ale i maskotem
tamní pohraniční oblasti.
V příběhu lidové hry o Niklovi se promítají
téměř celé bělské dějiny. Letošní děj začínal
kolem roku 1121 příjezdem královské družiny
v čele s králem Vladislavem, který se v panenské přírodě nejdříve setkal s nadpřirozenými
bytostmi, vodníkem Radobudem, jeho ženou
Radbuzou, vodnicí Bělou včetně darebné víly
Závistky, samozřejmě s lesním duchem Niklem
a s pozemskými obyvateli Bělé. V letošních
třech dějstvích, u brodu, na náměstí a na barokním mostě, to vzali místní ochotníci přes setkání s kronikářem Kosmasem, Lomikarem,
hraběnkou Metternichovou, iniciátorkou stavby památného mostu, až po malíře Josefa
Mánese, který v Bělé skutečně nějakou dobu se
svými sourozenci pobýval. V závěru příběhu si
všichni společně zazpívali, že „ svárů už bylo
dost“.
Nikl se znovu se objevil na Bělsku v létě
v roce 2007. Z dlouholetého klidu ho tehdy
probrali zabloudivší cyklisté. Dvojbarevný
duch překonal počáteční nevrlost a s družinou
lesních víl se vydal mezi lidi, na bělské náměstí, aby si prohlédl dnešní město. O rok později byl hlavním hrdinou lidové hry Nikl jako
ochránce přírody, pokračovalo se setkáním
vládců hor Krakonošem a Radegastem, a tak
dále a podobně. Do scénáře se promítají nápady, vtipy, současné problémy, valnou měrou
přispívá i sám starosta.
Tomu, komu by historie Bělska připadala
příliš složitá, podává město Bělá pomocnou
ruku. Bouřlivé dějiny v úsměvné a nadnesené
formě zachytily klasické omalovánky, které
historii s doprovodnými ilustracemi Jany
Šlechtové popisují až 890 let zpátky.
Opravdoví zájemci si tak dějiny Bělska nejen
přečtou, ale dokonce si je i vybarví. Jak je
vidět, duch Nikl, vodník Radobud i víla Běla se
na Bělsku zabydleli a k našemu současnému
živobytí se budou vyjadřovat čím dál častěji.
Sylva Heidlerová

Tachovsko vždy bylo takovou nárazníkovou zónou mezi českými a německými vlivy, a tomu
také odpovídá kuchyně z tohoto území. Recepty jsou proto přeloženy do němčiny, řada jídel má
německý původ. Ale ve sbírce naleznete i jídla chodská, pocházející od pamětníků z Chodského
Újezda či Maršových Chodů. Jde o oblast, která byla zasažena odsunem německého obyvatelstva,
toto území bylo dosídlováno lidmi z vnitrozemí a krajany z ciziny. Ti přirozeně přicházeli i s vlastními recepturami. Na Tachovsku se vytvořil poválečný mix obyvatel složených z Čechů, volyňských Čechů, rumunských Slováků a Čechů i Němců. A tomu samozřejmě odpovídala tehdejší
kuchyně a způsob vaření. Je to vidět i podle názvů pokrmů, např. zakrúcaná kapusta, golubce,
šulíci, pacle či kombouce.
Čerstvě vydaná kuchařka tedy přináší recepty i na tyto podivně znějící pokrmy? Kolik
vlastně obsahuje receptů?
Ano, všechna tato vyjmenovaná jídla tam naleznete. Nejde o kuchařskou knihu jako takovou.
Jedná se o třicet lístků, třicet receptur, které lze doplňovat, vždy s fotografií uvařené krmě. Pokaždé
je uveden také autor, nebo lépe pamětník, který tímto „rodinným zlatem“ do sbírky přispěl. Receptů
bylo samozřejmě daleko více, čili se musely vybírat ty nejvýstižnější a nejchutnější.
Takže se ochutnávalo a porovnávalo. Obsahuje soubor kartiček z Českého lesa nějaký
zajímavý nápad do kuchyně pro sváteční dny?
Tak třeba medový chodský perník či perníkový závin od seniorek z Boru, celer na smetaně ze
Starého Sedliště či panušky z Hošťky, anebo třeba novoroční oukrop. Sbírka receptů, která je okénkem do historie Tachovska a jeho obyvatel, je k mání u MAS Český les, informace by o ní mělo
mít všech 74 obcí z jejího území. Tak snad jen dobrou chuť.
(čro)

Slavnostní křest sbírky receptů MAS Český les.

Hraběnka Metternichová a skřítek Nikl se potkali na bělském mostě.
Duch Českého lesa, zvaný Nikl, pomocník
a ochránce všech dobrých lidí z příhraničních
hvozdů, se vrátil do Bělé nad Radbuzou. Jde
o strašidlo dvou tváří, přičemž bílá značí dobro
a černá zlo, patron sklářů a dřevařů, dobrým
pomáhá, zlé trestá.
Inspirací je kniha pověstí o Niklovi, které
nashromáždila Marie Špačková z Poběžovic,
milovnice a znalkyně regionální historie.
Novodobý bělský patron byl „pověřen“ dohledem nad návštěvníky. Bájného ducha Nikla
v Bělé pomohl oživit městský úřad v čele se
starostou Liborem Pickou už před pěti lety.
Dnes už jej, téměř se samozřejmostí, můžeme

potkat při řadě příležitostí, kdy propaguje
Bělou, její minulost i současnost. A co všechno
má tato legendární postavička v okolí Bělé nad
Radbuzou na svědomí?
Tak především Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu, jinak také z Niklasbergu. Niklův
památník tu odhalili už vloni o pouti. A protože
Nikl obživl díky knize, ve které byly sepsány
pověsti o něm, staly se knihy jeho symbolem.
Autorem památníku je Ján Kondrys. Na pátém
ročníku červencových slavností byla pokřtěna
skříňka, kterou Bělští umístí na Kamenném
vrchu spolu se sešítkem, do kterého se může
podepsat každý, kdo vrch pokoří. Nikl je nejen

O kuchařce Místní akční skupiny Český les
v Českém rozhlase Plzeň
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MAS Český les pořádala 3. regionální večer v Bělé
Třetí regionální večer MAS Český
les se konal 11. 11. 2011 v kulturním
domě v Bělé nad Radbuzou. Program
letošního regionálního večera byl
bohatý. Členové MAS připravili na
večer kulturní vystoupení, tombolu
a k tanci nám hrála Crystal Band
z Domažlic Zdeňka Peroutky.
Samotný 3. regionální večer byl uspořádán
v nově zrekonstruovaném kulturním domě.
Večer zahájil v 19. hodin starosta Bělé nad
Radbuzou a místopředseda MAS Libor Picka.
Seznámil všechny přítomné s programem
a popřál hostům příjemně strávený večer.
Prvním bodem na programu večera bylo
podepsání smlouvy o spolupráci mezi
CHKO Český les, CHKO Slavkovský les,
MAS Český les, MAS Sokolovsko a MAS 21.
Zástupci těchto pěti organizací na úvod regionálního večera podepsali smlouvu o vzájemné
spolupráci. Za MAS Český les podepsal smlouvu její předseda František Čurka. Mezi pozvanými hosty byli i statutární zástupci MAS 21
a MAS Sokolovsko. Za MAS Sokolovsko
podepsala smlouvu ředitelka Ivana Jágriková
a za MAS 21 ředitel Jiří Bytel. Za CHKO
Slavkovský les podepsal smlouvu Jindřich
Horáček a za CHKO Český les Tomáš Peckert.
Smluvní strany se touto smlouvou o spolupráci
zavázaly ke spolupráci v oblastech environmentální výchovy a vzdělávání, ke společné
podpoře udržitelného rozvoje cestovního
ruchu, k přípravě a podávání projektů z oblasti
životního prostředí, ke vzájemné provázanosti
informačních systémů, k podpoře zemědělců
a hospodaření na území MAS a CHKO, ke
zmapování naučných stezek na území MAS
a CHKO, ke vzájemnému partnerství v projektech rozvoje venkova a k vzájemné propagaci.
Po formálním zahájení večera a po podpisu smlouvy byl na programu další zajímavý
bod. MAS Český les pokřtila kuchařku
s názvem Tradiční kuchyně na Tachovsku.
Tato kuchařka vznikla v rámci projektu
Oživení tradiční regionální kuchyně na
Tachovsku, který byl financován prostřednictvím Dispozičního fondu. Křtu kuchařky se
ujaly hlavní autorky, které se na sestavení
kuchařky podílely. Byla to Božena Podlipská
a Zdeňka Valečková, která zastupovala Střední
školu z Boru. Studenti Střední školy se na přípravě kuchařky a na vyzkoušení tradičních
receptů podílely velkou měrou. Střední škola
měla na regionálním večeru svůj pult, kde
nabízela k ochutnání medové pacle, jejichž
recept je nedílnou součástí pokřtěné kuchařky.
Je nutné poznamenat, že pacle byly výborné.
Po křtu kuchařky představila manažerka
místní akční skupiny Sylva Heidlerová stolní
kalendář Místní akční skupiny Český les na
rok 2012. „V kalendáři jsou zachycena zákoutí Českého lesa a také vesnice a města z území
MAS. Zajímavý je rovněž obsah kalendáře.
V jednotlivých dnech jsou zapsány různé svát-

Skupina country tanečníků z Bělé své vystoupení spojila s přáteli z partnerského Eslarnu.
ky a akce, které se konají v regionu MAS
Český les. Ti, kdo kalendář vlastní, mají přehled o konaných akcích v regionu Českého
lesa,“ komentovala kalendář Sylva Heidlerová.
„MAS vydává kalendář letos poprvé a doufáme, že jej vydáme i příští rok a že se
se svými fotografiemi a akcemi do kalendáře
přihlásí ještě více obcí a dalších subjektů
z území MAS,“ dodala Sylva Heidlerová.
Kalendář pokřtila Sylva Heidlerová se starostou města Bělá nad Radbuzou Liborem Pickou.
Kolem osmé hodiny se na taneční ploše
objevila víla Závistka. Víla Závistka je postava
z bělských legend, která nás dále prováděla
celým večerem. Pod vedením víly závistky
nám sbor z Bělé nad Radbuzou zazpíval hymnu
města Bělá nad Radbuzou. S vílou Závistkou se
na tanečním parketu objevil i sv. Martin, který
k nám zavítal na bílém koni, ale bohužel jen na
houpacím. Tyto dvě postavy nás bavily velkou
část večera. Měly také jeden důležitý úkol.
Okoštovat svatomartinské víno.
Svatomartinské víno z vinotéky z Holýšova okoštovala víla Závistka a sv. Martin
spolu s panem starostou Liborem Pickou
a ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem,
který přijal pozvání na 3. Regionální večer
MAS Český les.
Na regionálním večeru také nebyla nouze
o taneční vystoupení, která si pro návštěvníky
večera přichystali country tanečníci ze Studánky a skupina turistů z Eslarnu a z Bělé
nad Radbuzou. Obě tyto skupiny vystoupily
během večera několikrát a jejich vystoupení
sklidilo velký úspěch. Bylo vidět, že si svá
vystoupení dlouho a svědomitě připravovali.
Další skupina, která na regionálním večeru
vystoupila, byly HUŠ Mažoretky Bernartice.
HUŠ Mažoretky předvedly na parketě tanec na
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známou píseň Holky z naší školky a baletní
vystoupení dle předlohy klasického baletu
Labutí jezero. Obě dvě vystoupení se mažoretkám opravdu povedla. Koordinace jejich pohybů, obzvláště při baletním vystoupení, byla
perfektní. Všechna vystoupení během regionálního večera přispěla k dobré náladě a přítomné
pobavila.
Součástí každého regionálního večera je
samozřejmě tombola. Letos bylo hlavní cenou
sele Pepa, které velice netrpělivě čekalo na
svého nového majitele v papírové krabici
mezi ostatními cenami. Pevně doufáme, že se
Pepovi vede u nových majitelů dobře. Tombola
čítala kromě Pepi dalších 200 cen, které mohli
účastníci večera vyhrát po zakoupení losu.
Letošní regionální večer se povedl. Jsme
rádi, že se večera zúčastnilo tolik návštěvníků
a snad bude ten v roce 2012 ještě lepší než letošní. Doufáme, že se všichni 11. 11. 2011
příjemně pobavili a že budeme společně
naplňovat heslo, které nás provádělo celým
3. regionálním večerem, tedy S MÍSTNÍ
AKČNÍ SKUPINOU ROZVINUTOU KRAJINOU.
Josef Hais
Tuto společenskou akci připravuje
komise pro rovné příležitosti žen
a mladých lidí do 30 let (A-Klub). Snaží
se zároveň využít těchto společenských
večerů k propagaci činnosti MAS
a výsledky projektů dotovaných MAS.
Z výtěžku tomboly bude financována
další akce A-klubu – soutěž o nejhezčí
vánoční strom.
Božena Podlipská

Spoluprací místních akčních skupin v Plzeňském kraji vzniknou

Předpoklady pro rozvoj hipoturistiky
Hipoturistika šetrně rozšiřuje venkovský
cestovní ruch, je to nový způsob trávení
volného času, a to na koňském hřbetě.
Ovšem značit takovéto trasy je značně
obtížné. Jezdec potřebuje najít cestou odpovídající zázemí pro sebe i koně, trasy nesmí
narušovat vlastnická práva ani poškozovat
cesty budované pro jiné účely. Musí jít o povrch vhodný pro koně, v místech by se měly
nacházet stáje a také ochotní, informovaní
chovatelé, kteří na projektu spolupracují.
V Plzeňském kraji existuje řada farem,
rančů, jízdáren, jezdeckých stájí a klubů, chovatelů koní a dalších subjektů, které by se
potenciálně mohly stát tzv. "stanicí turistiky na
koni", neboli "hipostanicí". Nejen v sousedním
Německu a v nedalekém Rakousku, ale i v dalších krajích jsou vyjížďky na koni do volné
přírody velmi oblíbené, turisté vyrážejí na
menší okruhy kolem hipostanic na zde zapůjčených koních (zpravidla s průvodcem), nebo
zdolávají delší okruhy se svým koněm a na jednotlivých stanicích jen přespávají. Oblíbené
jsou také tzv. kočárové vyjížďky, neboli cestování s koňským povozem. Všechny tyto způsoby turistiky na koni splňují zásady šetrného
cestovního ruchu, ale zároveň jsou v současné
době velmi moderní a vyhledávané. Místní
akční skupina Český les má již první zkušenosti s touto novou formou turistisky, i když zatím
jen ve fázi projektové přípravy. V současné
době se připravuje vyznačení páteřní hipostezky, která navazuje na Klatovsko a dokončuje se
studie páteřní trasy přes okres Tachov. Svá
území koňskými trasami spojí navíc MAS
Český les s územím MAS Český západ a MAS
Světovina, a to díky finanční podpoře Programu rozvoje venkova. To znamená, že
vyznačí trasu z Rozvadova přes Konstantinovy
Lázně až po Zbiroh. V první fázi se myšlenky

Seminář k hipoturistice v Poběžovicích, zleva Josef Hais i Zdeněk Hynčík za MAS Český les diskutují nad mapami koňských stezek.
Foto Vlastimil Hálek
ujaly tři sousedící MAS ležící v severní části
Plzeňského kraje (MAS Český Západ - Místní
partnerství, MAS Český les, MAS Světovina),
které se dohodly na společném hledání propojení páteřní hipotrasou z Bavorska, přes
Plzeňský kraj, do Středočeského a případně
i Karlovarského kraje. Jednotlivé MAS v rámci
přípravy projektu oslovily podnikatele v hipoturistice na svém území (na základě kontaktů
získaných z AZV, SVS apod.) s nabídkou zapojení do projektu a uspořádaly pro ně přípravná
setkání, ze kterých vzešly první pracovní návrhy vedení tras (viz příloha projektu). Zřejmý
byl také zájem jednotlivých provozovatelů
o rozšíření svého podnikání - v tomto případě
jim příslušné MAS nabídly možnost individu-

Příprava cesty na veletrh cestovního ruchu v Brně s bavorskými partnery

Na Regiontour pod společnou značkou

Bavorští kolegové z Parsberku projevili o naši činnost velký zájem. Při společné schůzce se rozhodli vystavovat v Brně s společně námi a zároveň si prohlédnout možnosti regionálního cestovního ruchu. MAS Český les svůj stánek navíc spojí s partnerskou MAS Sokolovsko a spolupracující
a přátelskou MAS Přiďte pobejt. Té navíc vyhovuje i chodský slogan expozice: Přijďte pobejt. (sh)
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álních konzultací a nasměrování na vhodné
dotační programy. Setkání potvrdila zájem
všech subjektů o vyznačení hipotras a jejich
napojení na sousední regiony. Zájem o podání
projektu potvrdily i příslušné rozhodující
orgány jednotlivých MAS. Předpokládaná
páteřní hipotrasa povede zhruba přes tyto obce
(resp. jejich místní části): Rozvadov (napojení
na Bavorsko) - Přimda - Třemešné - Stráž Staré Sedlo - Prostiboř - (zde přechod z MAS
Český les do MAS Český Západ - Místní partnerství) - Kladruby - Stříbro - Svojšín - Černošín - Olbramov - Lestkov - Kokašice - Konstantinovy Lázně - Křelovice - Pernarec - (zde přechod přes obce mimo projekt) - Úněšov - Zahrádka - (zde vstup na území MAS Světovina)
- Horní Bělá - Lité - Dražeň - Pláně - Mladotice
- Potvorov - Bílov (první napojení na Středočeský kraj) - Sedlec - Kralovice - Kožlany Černíkovice - Všehrdy - Holovousy - Slatina Chříč - Zvíkovec - Podmokly - Mlečice - Terešov - Ostrovec - Lhotka - Zbiroh - Líšné (napojení na Středočeský kraj).
V rámci projektu proběhne celá řada aktivit.
Mimo jiné i fotosoutěž Pohled z koňského
sedla, cílem je upozornit veřejnost na hipoturistiku jako aktivní a zároveň šetrnou formu
cestovního ruchu a shromáždit dostatečné množství fotografií, které by mohly být využity při
propagaci výstupů projektu – vytvořit tak
základ budoucí fotobanky. Soutěž bude
vyhlášena v několika věkových a tematických
kategoriích, přičemž o výběru fotografií rozhodne porota složená ze zástupců spolupracujících MAS a dalších odborníků (např. pracovníků odboru cestovního ruchu Plzeňského kraje
apod.). Vítěze odmění jednotliví "koňáci" poukazy na služby zdarma (např. lekce jízdy na
koni, vyjížďka kočárem apod.). Slavnostní
vyhlášení proběhne na Mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012
v Plzni.
Sylva Heidlerová

MAS Český les pomohla obnovit tradice v Dolech
V letošním roce v srpnu se podařilo po více než 40 letech obnovit tradici konání slavné pouťové mše v rekonstruované kapli Panny Marie
Sněžné. Při obřadu vystoupil chrámový ženský sbor ze Stráže. Při této
příležitosti bylo provedeno opětovné vysvěcení kaple. Každý návštěvník
poutě obdržel pouťový koláč. K dispozici bylo i občerstvení. Konání
poutě mělo příznivý ohlas jak občanů místních, tak i u občanů z blízkého
okolí. Z těchto důvodů je předjednáno opětovné konání poutní mše
v následujícím roce 4. srpna v 10.00 hod.
Letos nebyly příznivé klimatické podmínky pro pěstební činnost.
Přesto jsme se rozhodli uspořádat výstavku výpěstků ovoce, zeleniny
a květin občanů osady a nejbližšího okolí. Výstavka se konala 17. září
ve společenské místnosti – kapli za účasti 12 rodin s 33 exponáty rozdělené do 3 kategorií. Hodnotící komise se shodla v tom, že nejúspěšnějším
exponátem byl „Dolský dýňák“ manželů Fišperových. Všichni přítomní
obdivovali jak jejich výpěstky, tak i provedené aranžma. Vzhledem
k tomu, že výstavka měla u místních občanů i návštěvníků velký úspěch
jsme rozhodnuti, že její konání v roce 2012 zopakujeme.
Pro zlepšení celkového vzhledu návsi jsme provedli 12. listopadu podzimní úklid zaměřený především na shrabání listí a jeho odvoz. Akce se

zúčastnilo deset občanů. Naši radost v následujícím období poněkud
pokazilo větrné počasí, neboť máme na návsi opětovně naváté listí.
V loňském roce měla úspěch akce stavění a výzdoba vánočního stromu. Letos jsme jej stavěli a zdobili 3. prosince. Dle našeho názoru máme
letos vánoční strom hezčí jak vzrůstem, tak i bohatší výzdobou. Přihlásili
jsme se opětovně do soutěže „Nejhezčí vánoční strom“ vyhlášené Místní
akční skupinou Český les, o. s.
Poslední akcí v letošním roce bude předvánoční posezení občanů
v kapli spojené s ochutnávkou vánočního cukroví při poslechu a zpěvu
vánočních koled. Pro zahřátí bude podáván čaj a svařené víno.
Závěrem chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří se zapojili do organizace uvedených akcí i těm, kteří se jich zúčastnili. Lze si jen přát, aby
se nám i v následujícím roce dařilo stejné či obdobné akce organizovat.
Karel Bluma, předseda osadního výboru Doly

Čtěte: www.nasceskyles.cz

Soutěž MAS: Nejhezčí strom Vánoc 2011 byl letos ve Ctiboři
Nejhezčí vánoční strom ze svého
území už podruhé vybrala Místní
akční skupina Český les. Soutěž byla
určena obcím a neziskovým organizacím z domažlického a tachovského
okresu. Vítěz soutěže získal peněžní
výhru ve výši 5 000 Kč.
MAS Český les vyhlásila soutěž poprvé
vloni a sklidila tak u svých sedmdesáti čtyř
obcí nečekaný ohlas. I v malých vesničkách se
vytvořily skupiny lidí, které zdobily svůj strom,
fandily mu a s velkým zájmem sledovaly hodnocení. Nakonec zvítězil strom v kostele
v Holostřevech, ale pro porotu bylo velmi těžké
se tehdy rozhodnout. Každý přihlášený stromek byl zajímavý a něčím zvláštní, třeba překvapivě půvabnými ozdobami z pet lahví.
Otěže poroty po loňských zkušenostech tentokrát převzali školáci, hlasovaly děti z prvních
a druhých tříd. Samozřejmě anonymně, z fotografií nemělo být patrné, za kterou obec stromeček bojuje.
A že si myslíte, že například honosně
osvícený vánoční strom na náměstí v Domažlicích může konkurovat ručně zdobenému smrčku u venkovské kapličky?
Loňské stromečky v Prostiboři, Halži, či
v Dolech skutečně porazily městské stromy.
Záleží na fantazii či nadšení dobrovolných aranžérů. Příkladem může být třeba strom ve
Starém Sedle, kde kdysi vybírali nejhezčí
vánoční ozdobu. A tehdy na něm viselo takových nápadů, nevídaných detailů a úsměvných
motivů, které se možná staly pro ostatní inspirací. Organizátoři tedy drží palce a snažte se,
ať mají školáčci před Vánocemi z čeho vybírat.

A je rozhodnuto. Nejkrásnější vánoční
strom na území Českého lesa je letos
ve Ctiboři.
Obec na Tachovsku, která čítá 326 obyvatel,
s těsným počtem dětských hlasů tak předstihla
strom města Bělá nad Radbuzou. Vítězný symbol Vánoc pochází z tvůrčí dílny ctibořských
Sedmikrásek. Strom ve Ctiboři je souměrný,

lemují ho ručně vyrobené řetězy ve tvaru hroznů a balíčky, které Ctibořští o prvním adventu
snášeli na obecní úřad. Ozdoby jsou tradiční,
dětskou komisi zaujaly nápadité rampouchy.
Výhra přísluší tamnímu kolektivu žen s názvem Sedmikrásky, které se starají nejen o vánoční atmosféru, ale o celkový život v obci.
Finanční výhru použijí prý nejen na oslavu vítězství, ale především na zakoupení vánočního
osvětlení pro příští rok.
„Sedmikrásek je devětadvacet, aktivních
nás je ale jen dvanáct, pro obec pracujeme už
čtyřicet let,“ upřesňuje starostka Jarmila Žemličková. Strom jsme chystaly na zpívání koled
o prvním adventu. Praktikujeme to tak, že se
domluvíme na schůzi, jak bude stromeček
vypadat, občané pak nosí na úřad ozdobné
balíčky. V závěru zdobilo s pomocí hasičského
žebříku šest žen a dva hasiči. Máme radost,
to víte, nečekali jsme to.“
Místní akční skupina Český les finančním
darem 5 000 korun tak ocenila nejen estetický výsledek, ale i snahu, zájem o obecní
život, dobrovolnou činnost.
Sylva Heidlerová
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Nejhezčí strom letos (vlevo) vybíraly v anonymní anketě děti.
(sh)

Chceme získávat
a předávat informace
MAS Český les se v závěru roku zúčastnila setkání a zhodnocení Celostátní sítě
pro venkov hned na třech místech regionu.
Božena Podlipská přijala pozvánku do
Bezdružic na Tachovsku, Vlastimil Hálek
se zapojil do skupiny v Klatovech a Sylva
Heidlerová, Jiří Novotný a Marie Bubová
zastupovali naši „masku“ při plánování
činnosti na další rok ve Svržně na
Domažlicku.

(sh)

MAS Český les natáčela oblékání chodského kroje
Chodsko – poslední výspa dosud živoucího folkloru v Čechách, poslední živá národopisná oblast. Nezapomenutelný zvuk dud
a klarinetu, písničky spíše veselé než smutné,
furiantství, barevné kroje..
Jednou ze vsí, kde chodský kroj lidé stále
oblékají, je Draženov. Draženov patřil k původním 11 svobodným chodským vsím, jejichž
obyvatelé byli poddaní přímo králi. Obec je
součástí dolního Chodska a typově tedy draženovský kroj spadá k tzv. dolskému. Vesnice
dolního Chodska byly úrodnější, tudíž i bohatší, což se odrazilo i na samotném kroji.
A právě oblékání draženovského kroje byla
věnována zářijová sobota. MAS Český les, o. s.
zde za podpory Plzeňského kraje natáčela
instruktážní DVD, jak se takový kroj správně
obléká. Hlavní aktéři se sešli v nově zrekonstruovaných prostorách
statku U Podestátů.

Po stopách
Jana Sladkého Koziny
Místní akční skupina chce k propagaci
území využít významné historické události
i bohatou národopisnou tradici, zejména
v její domažlické části.
Trasa poučí o historii Chodska, chodských vesnicích, Kozinovi, Lomikarovi
a chodském povstání. Bude osazena informačními panely v obcích Újezd, Draženov,
Bělá nad Radbuzou, Újezd sv. Kříže,
Klenčí pod Čerchovem, Tlumačov, Stráž,
Mrákov, Kdyně, Chodská Lhota, Pocinovice, Pec, Postřekov i Trhanov.
Začátkem roku 2012 oslovíme starosty,
aby poskytli informace o své obci. Součástí
každého panelu je přehledná mapa celého
území a základní historické údaje vztahující se k jednotlivým místům. Novou stezku
otevřeme na začátku turistické sezony
v Újezdě, obci, která je nositelem tohoto
projektu, financovaného z DF programu
Cíl 3.
(vh)

Obléknout kroj je umění
i v klubu řemesel
O tom, že oblékání chodského kroje není
jednoduchou záležitostí a pomalu se stává uměním, se přesvědčili v Draženově.
V rekonstruovaných prostorách historického
statku U Podestátů to dle tradic a pravidel předvedla místní pamětnice, Marie Sladká. Zvyky,
které se při oblékání kroje dodržují, se sice předávají z generace na generaci, ale i v tomto
případě platí, že pokud se nebudou udržovat,
upadnou v zapomnění. Proto byl celý postup
zdokumentován. Před zraky kamer se za asistence odborníků oblékla do svátečního kroje
dolského Chodska, do šérky, jedna z draženovských žen. „Podoba šérky,
jak ji známe dnes, se ustálila
již v 60. letech 19. století.
Popsala ji ve 40. letech
19. století Němcová,
o dvacet let později Erben a na
svých obrazech ji zachytili
Špillar,
Malý a další,“
vysvětlila etnografka
L u c i e
Kalousová.
Krátký
film zachytil
i dobovou
n á l a d u
mezi sousedy a dětmi,
kteří rovněž přišli
stylově
v krojích. Stali se

tak trochu komparsem celého natáčení. Díky
nim si mohli diváci prohlédnout varianty krojů
od dětského až po dospělý.
„Kroj ženám samozřejmě sluší, ale sama se
do něj asi žádná neobleče,“ zhodnotil jeden
z přihlížejících. „Je zajímavé, že stejně tak, jak
sluší kroj mladé slečně, sluší i babičkám. A to
se o dnešní módě říci rozhodně nedá.“ Zvídavé
dotazy z řad veřejnosti byly během celé události připraveny zodpovědět profesionální krejčové chodských krojů.
S filmem se zájemci mohli poprvé seznámit
na jeho premiéře při slavnostním otevření
Centra řemesel právě ve statku U Podestátů.
Klub je součástí většího projektu Řemeslo má
zlaté dno, při němž se spojily tři české a jedno
německé uskupení obcí - místní akční skupiny
(MAS). Z evropských zdrojů určených na rozvoj venkova se podařilo získat pětimilionovou
dotaci. Díky ní se v českých klubech řemesel
uskuteční během roku a půl 125 řemeslných
kurzů.
Pod dohledem zkušených lektorů se tu vyučuje výrobě šperků, svící, tkaní, plstění, malování a točení keramiky a tak dále. V Halži
a v Draženově je pec i hrnčířský kruh.
Do Draženova šel ze získané dotace milion
korun, tři čtvrtiny stála rekonstrukce památkově chráněného statku, který si MAS od obce
na pět let za symbolickou cenu pronajala. Podle
starosty Štěpána Sladkého je objekt U Podestátů jeden ze základních statků, který se v historii Draženova uvádí už od 15. století. Obec se
400 obyvateli má zájem, aby stavení našlo
uplatnění. Už dříve se opravil špýchar, kde je
obecní muzeum, ve statku působí i dětský klub.
"Opravovat a budovat, to je jistě důležité,
ale myslím, že hlavní je, aby obec žila a lidé
byli pospolu," uzavřel starosta Draženova
Štěpán Sladký.
Sylva Heidlerová

MAS představila vlastní stolní
kalendář na Itepu v Plzni

Na plzeňském veletrhu se mezi propagačními materiály vyjímal nový kalendář se zajímavými místy
a kulturními akcemi MAS Český les.
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Z konference Venkov 2011
aneb Venkov v Prčici
Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy obcí,
zemědělství a lesnictví, malých podniků,
neziskových organizací a spolků, bude třeba v
letech 2014 až 2020 minimálně 275 miliard
korun z evropských fondů. Z toho by mělo být
minimálně 75 miliard Kč pro sektor zemědělství a lesnictví. Vyplývá to z Prčické výzvy
účastníků národní konference Venkov 2011,
která se konala ve dnech 14. – 16. 11. 2011
v Sedlčanech a Sedlci-Prčice. Mezi účastníky
byli i zástupci MAS Český les.
Venkov touto výzvou nabízí vládě
a Parlamentu ČR, že pokud dostane tyto
peníze, bude schopen splnit adekvátní části
cílů, ke kterým se Česká republika zaváže
Evropské komisi, a to zejména konkurenceschopnost, snižování chudoby, snižování
rizik klimatických změn a inovaci a vzdělávání. Venkovem se podle této definice rozumí území obcí do 25 000 obyvatel, v nichž
žije 57 % populace ČR.
Třídenní národní konference se zúčastnili
zástupci samospráv, státní správy a lidi
z organizací i privátních subjektů, kteří se
zabývají rozvojem venkova nebo na venkově
působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách podle předem daných témat, a to
Veřejná osobní doprava na venkově, Venkov,
rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika venkova, Zemědělství a krajina. Podněty, které
z konference vzešly, budou zaslány ministerstvům dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.
Heslem workshopu Zemědělství a životní
prostředí se stalo „Zabojovat za Česko“, a to
nejen ve vztahu k Evropské unii, ale také
k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli
dávat přednost domácím výrobkům. Je třeba
také připravit ucelenou strategii venkova,
která bude současně řešit všechny důležité
oblasti, tedy půdu, vodu a krajinu.
Účastníci pracovní skupiny Rozvoj a ekonomika venkova se shodli na tom, že je potřeba spravedlivěji přerozdělovat daňové výnosy pro obce, zasadit se o vymahatelnost práva
a vytvořit jasné a srozumitelné právní předpisy pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu
na venkově. Podle účastníků workshopu
Veřejná osobní doprava na venkově rozhodují o veřejné osobní dopravě v současnosti ti,
kteří ji nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují, na
ni nemají žádný vliv. Je proto třeba vytvořit
koncepci, na níž se budou podílet hlavně
samosprávy a samotní občané.
Pracovní skupina Venkov, rodina a tradice
odmítla návrh ministerstva školství na optimalizaci škol, protože by to podle ní prakticky znamenalo likvidaci venkovského školství.
Účastníci této pracovní skupiny podpořili tradiční hodnoty, mezi něž patří mimo jiné fungující rodina, péče o děti a seniory. Je podle
nich také třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občanských iniciativ.
Více informací včetně prezentací a výstupů
z konference naleznete na stánkách Spolku
pro obnovu venkova ČR.
(red)

Díky MAS kostel sv. Jiří opět zdobí Přimdu
Po nákladné úpravě náměstí v městě Přimdě,
která je velmi zdařilá, se můžeme radovat, že
svou krásu získala i dominanta celého náměstí
a města, a to kostel svatého Jiří ze 13. století
(snímek vpravo).
I když tomu není ani 20 let, kdy prošel objekt
generální opravou interieru a exterieru, inverzní počasí na Přimdě fasády velmi zatěžuje.
Proto mám nejenom já – správce kostela –
ale i mnoho další obyvatel velikou radost, že
jsme mohli s pomocí MAS Český les, o. s.,
obdržet finanční dotaci ve výši 1 350 000 korun
a města Přimdy ve výši 200 000 korun, aby
mohla být opravena celá fasáda věže a kostela,
včetně nových žlabů a svodů. Tím je odváděna
voda od objektu, aby nepodmáčela základy
kostela.
Děkuji všem, kteří pomohli toto krásné dílo
uskutečnit.
P. Vladimír Born

Zeptali jsme se

Vlastimil Hálek, jednatel společnosti AgAkcent.
O právních předpisech a dalších užitečných informacích z pohledu obcí se už léta
hovoří v Úborsku. Škola obnovy venkova
Šumava-Český les letos otevřela další ročník
vzdělávání na venkově. Na výběru témat,
organizaci a propagaci se v podstatě od
svého vzniku podílí také MAS Český les, o. s.
Otázky na toto téma jsme položili zástupci
pořadatelské společnosti Vlastimilu Hálkovi:
Škola obnovy venkova probíhá v Úborsku
v penzionu U Jandů už třináct let. Mezi posluchači převažují starostové malých obcí, někdy
přijíždějí i pracovníci regionálního rozvoje,
cestovního ruchu, účetní a zástupci rozpočtových organizací.
Co vlastně znamená škola obnovy venkova a kdo témata přednášek vybírá?
Škola obnovy venkova je dotačním titulem
ministerstva místního rozvoje. Svým zaměřením a činností jednoznačně podporuje ekonomické a sociální dění na venkově. Vzdělávací
kurzy se soustředí na místní samosprávu, ale
i zemědělce a další podnikatele. A témata – ta
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vlastně určují sami účastníci, kteří přicházejí
s požadavky na příští školení, což je zpětná
vazba pro organizátory.
Kolik lidí se takových seminářů účastní?
Jde o jednodenní školení?
V průměru v sále bývá kolem dvacítky
posluchačů. Záleží na tématu, někdy šest, jindy
až padesát. Což se stalo třeba v případě novely
zákona o DPH. Mimochodem věci z účetnictví,
které by měl znát i starosta, jsou na programu
stále. A k délce vzdělávání - čtyřikrát do roka je
školení dvoudenní, dvakrát jednodenní.
Rozdělování financí je pro zástupce obcí důležité a přitažlivé téma.
Můžete prozradit, co se dozví účastníci
seminářů Školy obnovy venkova letos?
Program vypadá zajímavě po celou dobu.
Odborníci vyloží zákoník práce, pracovněprávní vztahy z pohledu obcí, jednací řády,
obecní vyhlášky, novelu o veřejných zakázkách, mluvit se bude i o vodohospodářských
stavbách, pasivních domech, k prohlídce bývá
přistavena malá mechanizace. Někteří z účastníků se chtějí vrátit ke školení komunikace.
Do Úborska občas vyjíždí i zástupce
médií, například Českého rozhlasu Plzeň,
regionální televize ZAK či regionálnícho
tisku, kteří chtějí starostům vysvětlit svoji
úlohu v rozvoji venkova. Třináct let
pořádání seminářů je dlouhá doba. Pořád je
o čem přednášet, pořád jsou zajímavá témata?
Čím více změn přináší naše legislativa, tím
více informací je třeba starostům a jejich kolegům zprostředkovat, přiblížit, nebo třeba na ně
jen upozornit. Ale přínosná na dvoudenním
školení je i vzájemná výměna zkušeností,
inspirace ze sousedních oblastí či jen přátelská
popovídání s kolegy. Poznatky oceňují obce
z celého Plzeňského kraje. Pravidelnými účastníky bývá vedení Starého Sedliště, Chodské
Lhoty, Dešenic, Švihova či Zavlekova.
Sylva Heidlerová

Regionální večer MAS Český les

Labutí jezero a mažoretky HUŠ Bernartice. Dokázaly přesvědčit jako obyvatelky z domova důchodců, jako holky z naší školy i jako zkušené baletky.

Irena Zapletalová, starostka Studánky, se na parketu zranila. Skončila
jako tanečník, ale vydržela jako kameraman. Gentleman LiborPicka to
náležitě ocenil

Občerstevní na regionálním večeru bylo dost pro všechny i zásluhou
Boženky Podlipské a Daniely Voldánové.

Na scénu vstupují kovbojové, které si převezly Medulky ze Studánky.

Stolní kalendář pro rok
2012 s názvem 366 dní
s MAS Český les pokřtil
vedoucí CHKO Jindřich
Horáček s manažerkou
MAS Sylvou Heidlerovou.
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Na to, abychom se zase příští rok ve zdraví sešli, jsme si připili s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem

