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Schválené projekty
podpořené MAS Český les, o. s.
Rozděleno 22 milionů korun!

Máte nápady? Zkuste je uskutečnit s námi!

prosinec 2009
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Schválené projekty podpořené MAS Český les, o. s.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) schválil Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
K 30. 10. 2009 schválil SZIF všechny podpořené projekty naší MAS Český les, o. s., z 2. výzvy:
• Hana Vičarová – Rekonstrukce penzionu Pivoňka
• Městys Stráž – Klubovna – Stráž
u Tachova
• Obec Staré Sedliště – Přístavba zastřešení terasy
• Obec Pelechy – Dětské a hasičské
tréninkové hřiště „Háječek“ Pelechy
• Město Bor – Zřízení společenské
místnosti a úprava návsi v Dolech
• Komunita Noe – Oživení památkově chráněného areálu barokní fary
v Holostřevech
• Jaroslav Chnápko – Komunitní a pobytové centrum Alternativa 2010
• Sdružení pro výstavbu rozhledny
v Horšovském Týně – Výstavba
muzea s rozhlednou v Horšovském

•

•
•

•
•

Týně – revitalizace bývalého poutního místa
Obec Staré Sedlo – Kvalitní život občanů – cíl a podmínka spokojeného
života na venkově – obnovení zázemí
pro sport
„Rodiče za hřiště“ – Vybudování a udržování dětského hřiště v obci Díly
Sdružení pro záchranu historických
varhan, o. s. – Oprava mechanické
části historických varhan ve farním
kostele sv. Martina v Klenčí p. Č.
TEREF, o. s. – Rekonstrukce bývalé
stodoly Panského dvora v Telicích
Občanské sdružení Koráb – Jak dál
po rodičovské dovolené aneb Praktické rady pro úspěšný návrat do pracovního života

Jak získat dotaci?
MAS Český les ve 2. výzvě žadatelům umožnila naplňování cílů strategického
plánu LEADER pomocí individuálních projektů v těchto oblastech:
• Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
• Podpora podnikání v cestovním ruchu
• Diverzifikace činností nezemědělské povahy
• Podpora rozvoje drobného podnikání
• Zkvalitnění života na venkově
• Vzdělávání a rozšiřování znalostí obyvatel
Od roku 2008 MAS Český les rozdělila ve dvou výzvách více než 21 milionů
korun.
Třetí výzva bude vypsána v prvním pololetí roku 2010. Dotaci pomocí MAS
Český les budou mít možnost získat fyzické i právnické osoby. Konkrétní upřesnění zveřejníme pro každou oblast (fichi) žádosti o dotaci zvlášť.

Dotační programy: MMR vyhlásilo POV 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora obnovy venkova 2010.
Uzávěrka k předkládání projektů je již 1. února 2010. Cílem programu je podpořit
obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Program má opět pět dotačních titulů a žadateli mohou být obce či svazky
obcí.

Strategie MAS Český les
V současné době se připravuje aktualizace Strategického plánu Leader MAS Český
les (SPL), který vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu
rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření.
Pokud máte jakékoliv náměty na změnu, co by se v SPL mělo aktualizovat, budeme rádi za Vaše připomínky.
Připomínky ke strategii prosím zasílejte na e-mailovou adresu masceskyles@agakcent.cz. Současnou verzi SPL najdete na www.masceskyles.jz.cz.

• Město Přimda – Vybavení dětských
hřišť – volnočasové aktivity ve správním obvodu Města Přimda
• BPS Poběžovice, s. r. o. – BPS Poběžovice, s. r. o. – rozvoj nezemědělských činností
• Obec Halže – Halže – Kostel sv. Jana
a Pavla stavební úpravy věže
• LUČINA – sdružení obcí – Pozvednutí kulturního a společenského života

2. výzva 2009
Realizace projektů
v roce 2009

Občanské sdružení Koráb je jediným žadatelem, který začal realizaci
svého projektu „Jak dál po rodičovské dovolené aneb praktické rady pro
úspěšný návrat do rodičovského života“ dle harmonogramu. Do konce
roku 2009 proběhla druhá řada seminářů, to znamená šest školení.
Ostatních 17 úspěšných žadatelů
čekalo na podpis Dohody se SZIF.
Podpisy těchto dohod začaly 1. prosince, ukončeny byly do konce roku
2009.
V důsledku tohoto vývoje podali
následující žadatelé žádost o změnu
termínu podání žádosti o proplacení:
Město Přimda
Město Bor
Ing. Hana Vičarová
TEREF, o. s.
Všechny změny respektují lhůtu realizace 12 měsíců od podpisu Dohody,
za kterou byly projekty těchto žadatelů
bodovány. Monitoring byl realizován
pouze u projektu Občanského sdružení Koráb. U zbývajících sedmnácti
projektů začne monitoring v roce
2010.
Mgr. BOŽENA PODLIPSKÁ
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Slovo úvodem

žijí. Čekáme na vaše podněty, na podnikatelské záměry, těšíme se na vaše nápady,
zveme vás na naše školení, setkání, potřebujeme vás.
Bohužel, naplňování skutečné metody LEADER ztěžují rigidní pravidla
ministerstva zemědělství a jeho Státního
zemědělského intervenčního fondu. Čas
a elán nadšenců, který měl patřit našim
vesničkám, užírá byrokracie a nadměrná
administrace.
A přece mezi sebou máme lidi, kteří
se dokážou na věci dívat s nadhledem,
a přece za námi přicházejí starostové,
spolky, podnikatelé a přátelé se svými
plány, a přece přibývá tvůrčích nápadů,
dětských hřišť, opravuje se obecní majetek, rozšiřuje se nabídka kulturních podniků, zvedá se obliba turistů, obdivujeme
tradice i řemesla, a přece vznikají nová
pracovní místa. S nadsázkou si můžeme
dovolit říct: A přece se točí! Evropské peníze podporující rozvoj venkova prostřednictvím programu Leader.
Milí přátelé, prolistujte si prosím náš
magazín, který je určený především vám.
Vypovídá o snažení těch, kteří váš venkov
přijali za svůj domov a jsou na něj hrdí.

SYLVA HEIDLEROVÁ,
manažerka MAS Český les, o. s.

Ve Studánce na Tachovsku
se 28. listopadu 2009 konal již
druhý regionální večer Místní
akční skupiny Český les. Bavit se
na něj přijely dvě stovky lidí z celého území MAS, a to i ze vzdálenějšího Holýšova či Domažlic.
Ples organizovala obec Studánka
a Komise pro rovné příležitosti
žen a mladých lidí do 30 let. Studánečtí pro konání večeru využili
prostory svého nově opraveného
víceúčelového zařízení. Objekt
byl v nedávné době zrekonstruován v rámci 1. výzvy MAS Český
les. „Medulky takto děkují MASce
za pomoc při získání dotací na rekonstrukci dětského hřiště i prostor
víceúčelového zařízení, kterého pro
konání slavnosti využily,“ uvedla
starostka Studánky Irena Zapletalová. „Nálada byla hned od začátku večera výborná, snad tomu
pomohla i krojovaná domácí děvčata, která u vstupu do sálu příchozím rozdávala koláče a štamprli
medoviny. Napekly koláče, vyzdobily sál, pobavily diváky svým
kovbojským vystoupením a druhý
den sál zase uklidily, aby se v něm

už v pondělí mohlo sportovat,“ hodnotila
jedna z hlavních organizátorek večera,
Božena Podlipská.
Program zahájila manažerka MAS
Sylva Heidlerová, která pak předala mikrofon předsedovi Františku Čurkovi.
A pak už vystoupily zájmové spolky
a sdružení z území MAS. Jako první se
představila skupina historických tanců
Mericia z Boru. Následovaly Bellydancers – břišní tanečnice z Holýšova pod
vedením Evy Procházkové, která sama
úchvatně zatancovala moderní břišní
tanec se šavlí. Zábavu výborně doplňovala domácí kapela Rozvrzaná židle,
se kterou se ti nejodolnější prozpívali
a protancovali až do ranních hodin.
Sólovým tancem potěšila studánecká
Nina Dolečková.
Po ní se už ovšem na parket chystaly
mažoretky z Bernartic s velkou podporou města Bělá. Netradičním pojetím
tohoto sportu rozesmály celý sál.
Regionálního večera se také zúčastnili
manažeři spřátelené LAG Tirschenreuth.
Jako překvapení s sebou přivezli bavorskou kapelu Zoiglmusik. Ta po svém
oficiálním vystoupení začala improvizovaně hrát polkové variace s Rozvrzanou
židlí.

Závěr už patřil hře nazvané „Pytel“,
kterou moderoval starosta Bělé nad
Radbuzou Libor Picka. Zlatým hřebem
večera pak bylo půlnoční překvapení domácích Medulek, které na taneční parket
vpluly jako divoženky.
Regionální večer velmi důstojným
způsobem navázal na první ročník, a to
i díky štědrosti následujících sponzorů:
Svazek obcí Borsko, Mikroregion
Lučina, Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří, Svazek obcí Chodská liga,
Agroklas Staré Sedliště, a. s., pekárna
PIHA Hostouň, BK II, s. r. o., Řeznictví Špánek, GALA Mode Bor, Nobos, s. r. o., Střední škola Bor, restaurace U radnice, nábytek Nováková
Bor, AgAkcent, s. r. o., Plzeňský kraj,
Střechy Homolka, s. r. o., město Holýšov, město Bělá nad Radbuzou, Chov
koní Svržno, hotel Přimda, Služby
města Kdyně, s. r. o., Římskokatolická
farnost Bor, Grafické studio Žabka,
s. r. o., Elektro Gryč Bor, Delicat maso
uzeniny Stříbro, Chodovia CZ, s. r. o.,
kosmetický salón Stanislava Marešová,
Karel Niebauer – soukromý zemědělec, Paspartování Jiří Heidler, Milada
Huláková.

(red)

Regionální večer MAS Český les se vydařil

Milí přátelé,
osmělím se vás
hned v úvodu
oslovit slovy Johanna Wolfganga
Goetha: „Jestli
můžeš něco udělat, nebo toužíš
po tom, to udělat, začni to dělat. Odvaha
má v sobě moc a genialitu.“ A pak si dovolím tuto myšlenku směrovat k obnově venkova, která je odpovědí na ohrožení, jenž
přináší současná civilizace. Podstata naší
záchrany spočívá v oddanosti tradičním
hodnotám venkova a ve snaze po zachování jeho svérázného charakteru. Vesnice
má zůstat vesnicí, a právě z tohoto faktu
čerpá sílu pro svůj rozvoj, pro zlepšení života obyvatel. Nejde o jednorázovou záležitost, mění se v místě i v čase a závisí
na tom, co se právě v té chvíli pojmem
„zkvalitnění života“ rozumí.
Povážíme-li, že takzvaný venkov zaujímá v celé republice přibližně tři čtvrtiny
území a žije v něm čtvrtina populace,
může nám logicky vyjít, že se stane předmětem zájmu státní politiky. Na to by

však spoléhali jen pasivní a bláhoví idealisté. Je tedy nasnadě, abychom se o obrodu naší krajiny starali sami.
Místní akční skupina Český les se o to
pokusila získáním finančních prostředků.
Prozatím dostupných dvacet dva milionů
korun tak rozdělila mezi dvacet projektů.
Jejich uskutečnění přispěje ke kulturnímu
i ekonomickému rozvoji naší oblasti. Příslib evropských peněz, které pomáhají zajistit smysluplnou činnost obyvatel, jsme
získali až do roku 2013. Část z nich rozdělí místní akční skupina na jaře 2010, poslední výzva bude vyhlášena v roce 2013.
Dvaadvaceti členům naší místní akční
skupiny se proto sluší poděkovat. Každý se
po svém způsobu zasloužil o náš úspěch.
Někteří ideu MAS podpořili u zrodu, jiní
se s námi sžili trvaleji. Další přišli postupně s porozuměním, s novou inspirací
a elánem.
Naplňování strategického plánu Leader Místní akční skupiny Český les se ale
nesmí dít jen zásluhou několika průkopníků. Toto uskupení samo o sobě nemůže
naplňovat metodu Leader, která spočívá
především v iniciativě zdola, v místním
partnerství a ve vlastní rozhodovací úloze.
Potřebujeme získat zájem všech, kteří
s námi v regionu od Domažlic až po Halži
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Úspěšné projekty v 1. výzvě předkládání Žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. LEADER
2

Město Bělá nad Radbuzou

Pořízení materiálně-technického zázemí vč. stavebních úprav
sociálního zařízení ve městě Bělá nad Radbuzou
Projekt je zaměřen na zajištění občanské vybavenosti a zázemí pro spolkový
život ve městě, kde má tradici několik
organizací a spolků. Mezi nejaktivnější
patří zejména Sbor dobrovolných hasičů
Bělá nad Radbuzou, Oddíl kuželkářů,
Klub důchodců, TOM Orlíci Bělá nad
Radbuzou (turistický oddíl mládeže)
ŠSK Olymp při ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou (školní sportovní klub), Odbor KČT

Bělá nad Radbuzou, Český rybářský svaz,
místní organizace Bělá nad Radbuzou
a TJ Start Bělá nad Radbuzou.
Město Bělá dlouho řešila problém
s nedostatečným kapacitním a kvalitním zázemím pro konání těchto akcí.
Město si bylo a je vědomo toho, že pořádané akce přispívají k zachování tradic,
upevňují lokální identitu a mezilidské
vztahy, a proto se rozhodlo o pořízení

potřebného zařízení a vybavení k zajištění důstojného průběhu konaných akcí.
Předmětem projektu se stalo pořízení zastřešeného mobilního pódia o rozměru
8×4 m se stavitelnou podlahou a velkoplošného stanu o rozměru 8×20 m
vč. vybavení (stůl a dvě lavice, osvětlení,
mobilní vytápění – ohřívače, výstavní
panely). V důsledku komplexního zajištění zázemí byla v rámci projektu také
řešena obnova veřejného sociálního zařízení (pro muže, ženy a handicapované
občany) v budově na náměstí.
Budova se nachází v blízkosti plochy určené pro stavbu velkoplošného
stanu, a tudíž obnovené veřejné sociální
zařízení bude sloužit účastníkům pořádaných akcí. Zázemí bude uskladněno
v prostorách městského úřadu Bělá nad
Radbuzou.
Realizace projektu přispěje k pozvednutí společenského a kulturního života
v obci a regionu, vytvoří zázemí potřebné pro pěstování kulturního života
ve městě, tedy pro pravidelné pořádání
tradičních slavností a dalších společenských akcí, zvýší návštěvnost lokality,
podpoří rozvoj cestovního ruchu a oživí
ekonomiku obce i regionu. Způsobilé
výdaje projektu, ze kterých byla stanovena dotace, činily 1 137 128 Kč vč. DPH.

Město Bor

Rekonstrukce sokolovny – podlahy tělocvičen

Tento projekt vyřešil rekonstrukci
podlah tělocvičen jako jednu z dalších
etap celé rekonstrukce sokolovny ze
70. let minulého století. Obě tělocvičny
i herna v sokolovně se mohou od září
2009 pyšnit zbrusu novým umělým povrchem.
Před rekonstrukcí byla v nevyhovujícím stavu především podlaha sokolovny, zhotovená z parket nakladených
do asfaltu na betonovou podlahu. Na
mnoha místech došlo k jejich odlepení,
byla také porušena jejich celistvost.
Nevyhovovaly tak především z hlediska
bezpečnosti. Podobná situace byla i v
tréninkové tělocvičně ve druhém nadzemním podlaží a herně. Celkově plánovaná rekonstrukce tak vyřešila nevyhovující technický stav a výrazně zlepšila
bezpečnost při sportovní činnosti.
Realizace projektu povede k dalšímu
rozvoji sportu díky výraznému zkvalitnění technické úrovně stávajícího
tělovýchovného zařízení, které bude
využívat mnoho zájmových útvarů,
například oddíl stolního tenisu hrající
ženskou extraligu. Celkové náklady na
projekt činily 2 321 759,87 Kč.
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Podpora turistiky na kole v regionu Českého lesa
S nápadem, jak zpopularizovat krásy
Českého lesa a turistům tento kraj přiblížit, přišel pan Miroslav Cingroš. Realizací půjčovny jízdních kol a doprovodných služeb ve stávajícím objektu
rodinného domu čp. 119, v Luční ulici
v Bělé nad Radbuzou přispěl k rozvoji
cykloturistiky na Bělsku.
V rámci projektu jsou od léta 2009
poskytovány průvodcovské služby
jak turistům, tak cyklistům. Půjčovna
jízdních kol tak nebude fungovat jako
pouhá půjčovna. Inovativní prvek je
spatřován v tom, že zájemcům budou
zpracovávány individuální itineráře tras
s výškovými profily a především s definovanými body souřadnicemi systému
GPS. Turista tak nebude moci minout
místa, která si přeje navštívit. Nejzajímavější trasy a souřadnice významných
památek budou uchovávány v databázi
a v případě zájmu mohou být dále využívány, a to i jinými subjekty v cestovním ruchu, např. Krajským úřadem
Plzeňského kraje k zobrazení na jejich
turistickém portálu, obcemi v regionu
a subjekty realizujícími svoje aktivity
v cestovním ruchu.

Rekonstrukce potřebných prostor
k realizaci projektu spočívala v nákupu
tří pánských a tří dámských jízdních kol,
cyklistických přileb, dvou dětských sedaček, dvou GPS navigací a jedné sadě
nářadí na opravu kol. Dále pak v nákupu potřebné výpočetní techniky (1×
notebook a software) a ve výměně stávajících garážových vrat tak, aby svojí
konstrukcí umožnila uvažovaný pohyb

veřejnosti v souvislosti s projektem půjčovny. Pro potřeby projektu byly také
zhotoveny nové vnitřní nátěry a nainstalovány držáky na kola. V rámci modernizace objektu bylo nainstalováno
připojení k internetu, tak, aby mohly
být online aktualizovány mapové soubory a vytvářeny individuální itineráře.
V rámci projektu byla také zrealizována
příjezdová cesta, dvě parkovací místa
a výsadba doprovodné zeleně v areálu,
který mohou turisté využívat. Celkové
výdaje projektu činily 346 000 Kč.

Kozová Michaela

Zajištění zázemí pro sportovní akce a výsadba zeleně v areálu rodinné farmy chovu koní Svržno
Michaela Kozová tímto projektem navázala na dva projekty předchozí (pořízení stanové jezdecké haly). V současné
době vlastní čtyřiadvacet koní a pět krav
bez tržní produkce mléka. Vzhledem
k tomu, že plánuje navýšení chovu koní
až na 70 kusů, je nutné zajistit veškeré
zázemí pro chod této farmy.
Aby byly poskytovány kompletní
služby k zajištění zázemí pro sportovní
akce, zakoupila paní Kozová (provdaná
Kodadová) stan, který napomůže zajištění sportovních akcí v případě nepříznivého počasí, jež jsou vzhledem k zaměření farmy často špatnými meteorologickými podmínkami ohroženy. Farma tak
již nebude jen sezónní záležitostí. Haly
budou využívány i pro různé kulturní
a sportovní akce a farma se stane centrem celoročního dění v daném regionu.
Předmětem projektu bylo i doplnění
sportovního vyžití o trampolínu a zajištění zázemí nábytkem pro sedící diváky
(dřevěný nábytek – osm stolů a šestnáct
lavic a nábytek plastový – čtyři stoly
a dvacet židlí). V neposlední řadě žadatelka upravila okolí jízdáren a areál farmy

nákupem zeleně, výsadbou květin, keřů,
stromků a stromů. Květiny a dřeviny rostou v přenosných nádobách, aby se v případě sportovních akcí daly pro zkrášlení
areálu přemisťovat dle potřeby. Celkové
výdaje projektu činily 321 300 Kč.
Paní Kodadová se snaží pro případné
návštěvníky zajistit i ubytovací kapacitu
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a možnost nabídnout jim i jiné sportovní
vyžití ve formě půjčovny kol. V projektu,
který byl předkládán ve 4. kole výzvy se
žadatelka rozhodla pro své záměry využít objekt sýpky, který hodlá postupně
přebudovat v objekt, který bude využíván pro potřeby cestovního ruchu.
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Cingroš Miroslav
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Bor u Tachova

Obnova Lorety v Boru u Tachova zdárně pokračuje
Loreta v Boru u Tachova patří mezi
méně známé mariánské svatyně v Čechách. V minulosti však její věhlas sahal
až k Plzni, k Hornímu Falci či k Řeznu.
Právě v této lokalitě se stala v 17. a 20.
století jednou z hlavních poutních svatyní. Těchto Loret bylo postaveno v 16.
a 17. století v Českých zemích kolem
padesáti.
Borská kaple byla postavena v roce
1668 díky majitelům borského zámku,
hraběti Zikmundu Bedřichovi z Götzen
a jeho manželce Isabele Marii.
Kaple byla posvěcená 25. května
1668. Poutní slavnosti se zde konaly 3×
do roka, a to 2. července a 15. srpna jako
jednodenní a 8. září jako třídenní, (Navštívení, Nanebevzetí a Narození Panny
Marie).
Dne 25. května 1668 byl položen základní kámen k výstavbě ambitů, které
uzavřely obdélníkové nádvoří, v jehož
středu stojí kaple (Svatá chýše). Celá
stavba byla dokončena pod patronací
hraběnky Isabely Marie v roce 1668.
Roku 1740 došlo k přestavbě Lorety
a následovalo šedesátileté období její
slávy. Poté došlo k úpadku. Kolem roku
1850 byl objekt ve velmi špatném stavu,
takže se rozhodovalo, že se ambity rozdělí na pokojíky pro bezdomovce. Před
úplnou zkázou ji zachránil P. Andreas
Riedl (1798–1862), který dal vyměnit
krovy nad ambity a budovou frontiscipia,
zajistil výmalbu klenebních polí svým
přítelem Václavem Holterem z Házlova u Chebu. Poté poutní místo znovu
vzkvétalo a město jmenovalo P. Riedla
za jeho zásluhy prvním čestným občanem Města Boru. Již dva roky po Riedlově smrti dosáhl počet procesí poutníků
do Lorety počtu 32, přičemž v každém
z nich šlo průměrně 180 poutníků.

střeleckými granáty. Po válce se v provizorně opravené svatyni ještě konaly
poutě a hlavně slavnost Božího Těla.
Po roce 1948 bylo poutní místo opuštěno,
Loreta trpěla vandalismem a nezájmem.
Došlo k vykrádání mobiliáře a dalšímu
poškozování.
Velkou zásluhu o záchranu Lorety má
také MUDr. Karl Máca, který se v 80. letech 20. století snažil zdůraznit význam
této svatyně a vyjednával jak s městem,
tak i památkovým úřadem v Plzni o záchraně svatyně. Odstranění nejhoršího
stavu bylo zabráněno tím, že kaple i ambity byly provizorně zastřešeny, obvodní
zdi ambitů byly zpevněny, objekt vyčištěn od náletu dřevin.
V roce 1990 byl objekt Lorety znovu
převzat Borskou farností. Za velkorysé
finanční pomoci MK ČR, Města Boru,
poutníků, i porozumění Památkového
úřadu v Plzni, byl v letech 1993 a 1994
vyměněn krov frontiscipia, kaple, položena nová krytina na celý objekt a provedena statika celého areálu.
Od roku 2005 se znovu pokračuje
za finanční dotace státu v restaurátorských pracích. Byla obnovena fasáda
vně i uvnitř frontiscipia, v přízemí frontiscipia znovu položena původní dlažba
a v tomto roce se dokončuje dlažba a kamenné prvky v jižní části ambitu.
Velmi důležitou akcí tohoto roku je
vyřešení problému zatékání do kaple tím,
že byl letos postaven nový krov s kryti-

nou z prostředků dotace v rámci 1. výzvy
MAS Český les. Původní krov byl (jak
bylo zvykem v jižních zemích) klopen
dovnitř jako rezervoár vody, v našich
povětrnostních podmínkách však právě
tento způsob položení působil každoročně nutné opravy. Chci věřit, že se
časem podaří areál Lorety zcela obnovit
a uvést do své původní krásy. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří pomohli a pomohou tento cíl dosáhnout. Vždyť vedle
zámku a chrámu sv. Mikuláše, který je
již takřka obnoven, je Loreta třetí perlou
tohoto malého, ale významného a krásného města.
V roce 1991 byla znovuobnovena pouť
do Lorety, zvláště za veliké účasti rodáků,
kteří se mohli z velké části znovu podívat do svého domova. Během posledních
let se stala tato pouť znovu známou tak,
že se jí účastní poutníci nejen z Německa, ale i z Moravy, Slovenska, Polska, ale i Rakouska a Švýcarska. V roce
2007 se již podařilo umístit Borskou
Madonu do důstojného prostředí Loretánské kaple a tím bylo ukončeno procesí z chrámu sv. Mikuláše do Lorety.
Loňské Loretánské slavnosti se konaly
ve dnech 11.–13. září. Přiblížili jsme se
původnímu putování do Lorety tím, že
jsme již poněkolikáté přivítali pěší pouť
z našeho partnerského města Pleysteinu
a poutníky z našeho blízkého okolí. Zároveň byl nově zařazen světelný průvod po večerní mši svaté v sobotu dne
12. září z chrámu sv. Mikuláše do Lorety.
Mons. VLADIMÍR BORN

Roku 1886 předali noví majitelé borského panství, knížata z Löwensteinu,
Loretu s ambity borskému Farnímu
úřadu, jako vděk za Riedlovu práci. Následovalo „zlaté období“ Lorety, které
vyvrcholilo na počátku 20. století: roku
1900 přišlo do Boru až 15 000 poutníků.
Poutě pokračovaly i za první republiky – v roce 1934 to bylo 12 000 až
14 000 poutníků.
V roce 1945 byla kaple částečně poškozena při osvobozování města děloEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Studánka
Dětské hřiště v Mateřské škole Studánka bylo v době žádosti o dotaci
v naprosto technicky nevyhovujícím
stavu, kde dětské herní prvky nesplňovaly požadavky norem ČSN 1176-1-6
a normy ČSN 1177 (požadující plochy
tlumící náraz) a jejich užívání nebylo
dále možné z hlediska bezpečnosti dětí
předškolního věku. Na tento neutěšující
stav čím dál více poukazovali rodiče
předškolních dětí.
Rekonstrukcí dětského hřiště byly
odstraněny nevyhovující dětské herní
prvky a zabudovány nové prvky s příslušným atestem jejich bezpečnosti.
Konkrétně šlo o vahadlové houpačky, závěsné houpačky, houpačky žabák a lachtan, pískoviště, kolotoč, kladinu, mašinu
s vagónem, skluzavku, tabuli na kreslení a lanový most. Také byla upravena
plocha včetně instalace ploch tlumících
náraz – zámkového kazetového povrchu.
Projektem tak bylo dosaženo technické úrovně herních prvků odpovídající ČSN 1176-1-6, včetně ploch tlumících náraz – norma ČSN 1177, dále
i úrovně dětského hřiště odpovídající
normám EU.

Moderní zabudované dětské prvky
nyní umožňují efektivněji rozvíjet pohybové schopností dětí předškolního věku,
zatraktivňují celkové prostředí Mateřské
školy, sounáležitost dětí a v synergickém
efektu i rodičů dětí předškolního věku
nejen s Mateřskou školou, ale v širším

záběru i sounáležitost obyvatelstva
s obcí Studánka.
Realizace projektu také přispěje k dalšímu rozvoji obce, zejména z titulu stabilizace mladých rodin, kde se v současné
době projevuje rostoucí zájem o výstavbu rodinných domů venkovského
bydlení. V roce 2009 bylo přibližně devět parcel připraveno k prodeji.

Obec Staré Sedliště

Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště – stravovací pavilon
Jeden z projektů první výzvy zpracovali v obci Staré Sedliště, která se nachází
přibližně osm kilometrů jihovýchodně
od města Tachov. Šlo o rekonstrukci
střechy Základní a Mateřské školy v této
obci. Požadavek na rekonstrukci střechy
stravovacího pavilonu vyplynul z havarijního stavu dosavadního zastřešení.
Do objektu i po opravách zatékalo.
Dalším důvodem byla nedostatečná
tepelná izolace podstřešních prostorů
mající za následek velké tepelné ztráty.
Ve stávajících konstrukcích dvouplášťové střechy byly navíc zabudovány
zdraví nebezpečné azbestocementové
desky, které bylo nutné odstranit.
Přestřešením objektu z ploché střechy
na střechu sedlovou s přesahy přes atiku
(sklon přesahu je 75°, sklony od hřebenu
jsou do 15°) byl vyřešen jak problém se
zatékáním, tak problém velkých tepelných ztrát (podstřešní prostory byly zatepleny vrstvou 160 mm tepelné izolace).
V rámci nového řešení zastřešení
stravovacího pavilonu už samozřejmě
nebyly použity zdraví nebezpečné azbestocementové desky. Nevyhovující desky

byly odstraněny a zlikvidovány plně
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
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Objekt byl zkvalitněn též po stránce
architektonické, tvar nového zastřešení
lépe zapadá do charakteru zástavby
obce.
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Svaz žen Medulky

5
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Obec Prostiboř

Rozvoj volnočasových aktivit v obci Prostiboř – zařízení dětského koutku
Projektem chce obec Prostiboř zvýšit
rozsah a kvalitu volnočasových aktivit
dětí a mládeže, a tím i úroveň života
a spokojenost občanů. Do nedávné
doby místní děti a mládež využívaly pro
trávení volného času zelenou plochu
v parku nad obecním úřadem, zejména
proto, že ani jiné vhodnější a příjemnější
prostředí se v obci nenacházelo. Místní
občané, zejména ženy, děti a mládež
vyjádřili zájem vybudovat v místě, kde
rádi tráví volný čas (park) odpovídající
zázemí, tzv. dětský koutek, který v obci
zcela chybí. Zástupci obce Prostiboř
se tedy v zájmu posílení sounáležitosti
místních obyvatel s místním prostředím
rozhodli patřičné zázemí vybudovat.
V rámci projektu byly pořízeny houpačky se skluzavkou, houpačka pes, kolotoč, dvojhrazdí, lavička se stolem a dva
venkovní pingpongové stoly (jeden pro
obec Prostiboř a druhý pro obec Telice).
Obec Prostiboř je památkovou zónou,
a proto pořízené vybavení obsahuje co
největší podíl dřevěných prvků, ostatní
prvky jsou v přírodních barvách.
Projekt je realizován jako místo
na hraní (kolotoč, houpačka, skluzavka),

místo pro sportovní činnost (pingpongový stůl), zázemí pro pořádání tradičních společenských a sportovních akcí
(Dětský den, Sportovní den) a místo pro

společné setkávání lidí, tedy jako víceúčelové zařízení.
Celkové výdaje projektu činily
169 848 Kč.

Zařízení dětského koutku, další místo na hraní i setkávání, ocení určitě i tito vodníci
a vodnice z Prostiboře.

Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří

Zlepšení kulturního a společenského života lidí na území DSO Sedmihoří
Projekt byl řešen v rámci čtyř členských obcí (Miřkov, Prostiboř, Staré
Sedlo, Vidice) sdružení dobrovolných
obcí Sedmihoří. Činnost DSO Sedmihoří je zaměřena na všestranný rozvoj
regionu a možnost koordinace činností
za účelem efektivního využití různých
podpůrných prostředků se zaměřením
na přeshraniční spolupráci s Bavorskem
vzhledem k výhodné poloze při hranicích.
Na zajištění nejrůznějších kulturních
a společenských akcí ale donedávna
obce neměly dostatečně vybavené prostory a rovněž jim chybělo mobilní zařízení využitelné během jarních, letních
a podzimních měsíců pro akce konané
pod širým nebem. Proto se DSO Sedmihoří v rámci projektu rozhodlo pořídit
čtyři velkoprostorové stany včetně vybavení lavicemi a stoly. Jedná se o stan
o rozměru 6×12 m (72 m²).
Kvalitní a kapacitně dostačující zázemí bude využíváno zejména zastupiteli obcí a místních spolků pro pořádání
tradičních nebo tradici zakládajících
akcí, jako jsou stavění máje, Dětský den,

maškarní rej, srazy rodáků, sportovní
turnaje, hasičské soutěže, pouťové oslavy
a další.
Pořízené sety – stůl s lavicemi – budou využity i v zimním období v pro-

storách pro pořádání kulturních a společenských akcí (kulturní domy, klubovny,
sály apod.).
Celkové výdaje projektu činily
307 813 Kč.
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Zajištění občanské vybavenosti pro veřejnou správu,
kulturní a zájmovou činnost v obci Staré Sedlo
V rámci projektu bylo řešeno zastaralé a nedostačující občanské vybavení
v oblasti veřejné správy a kulturní infrastruktury, konkrétně v budově obecního úřadu v obci Staré Sedlo.
Obecní úřad obce Staré Sedlo v přízemí slouží pracovníkům obecního
úřadu k výkonu obecní samosprávy.
V prvním patře budovy je zřízena
knihovna a klubovna. Tato zařízení jsou
využívána zejména dětmi a mládeží.
Knihovna jim nabízí možnost připojení
k síti internet a v klubovně mají zázemí
pro společenské, kulturní, zájmové
a sportovní činnosti. Klubovna je využívána v zimním období mládežnickým
SDH Staré Sedlo a v případě špatného
počasí také ženami z „kulturní komise“
k pořádání nejrůznějších akcí pro děti
(dětský den, maškarní den apod.), jelikož v obci nefunguje jiné vhodné zázemí.
Spolkový život v obci založený
na tradici představuje SDH Staré Sedlo
(družstvo mužů a mládežnické družstvo
vč. děvčat), Spolek včelařů a Myslivecké
sdružení Remízek, Kulturní komise

(komise žen, které organizují akce pro
děti a mládež) a Sbor pro občanské záležitosti.
Realizace projektu zahrnovala tyto
inovační prvky:
• pořízení nových plastových oken
a vchodových dveří do budovy obecního úřadu, která chrání objekt před
ztrátou tepla, jsou odolná vůči korozi,
mají dlouhodobou životnost, výměnou za zastaralá dřevěná okna a dveře
ve špatném technickém stavu
• obnova a modernizace stávajících
sociálních zařízení v budově obecního úřadu, jak pro přízemí, kde sídlí
kanceláře obecní samosprávy, tak pro
1. patro, kde sídlí knihovna a klubovna
pro mladé. Sociální zařízení je nyní
v každém podlaží rovnoměrně rozděleno na toalety pro muže a toalety pro
ženy, z důvodů hygienických a etických
budou jednotlivé WC mísy od sebe odděleny příčkou, v přízemí bude vybudována bezbariérová toaleta pro handicapované
• využití prostor ve stávající klubovně
pořízením vhodného vybavení (ping-

Obec Studánka

Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Studánka
Víceúčelové zařízení budovy bylo
před realizací projektu velmi zastaralé
a v technicky nevyhovujícím stavu, který
mohl jen těžko plnit funkci společenského, sportovního a kulturního centra
obce – navíc se sídlem obecního úřadu,
kde nebyl řešen přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob imobilních.
Mimo opravy střechy a výměny oken a vchodových
dveří zde nebyla prováděna
významná oprava, rekonstrukce – či modernizace této
budovy, kde se projevil nejen čas chátrání, ale i vlastní
provedení stavebních prací
v období výstavby tohoto
zařízení v důsledku použití
nekvalitních – zastaralých
materiálů a stavebních postupů. Tato skutečnost se projevila ve zrychlující se fyzické
a morální amortizaci, kde
byla v havarijním stavu fasáda
na jihovýchodní části budovy.
Bylo nezbytné rekonstruovat

vnitřní povrchy v prostoru sálu, schodiště u hlavního vstupu, elektroinstalaci včetně osvětlení vestibulu a sálu,
provést rekonstrukci kotelny vytápějící
sál a schodiště vedoucího do 1. patra –
společenské místnosti včetně jeho prosvětlení. Rovněž musela být provedena
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pongový stůl) pro trávení volné času
místní mládeže
Záměrem obce je vytvoření zázemí
pro sdružování občanů (zejména dětí
a mládeže) s ohledem na upevnění lokální identity a mezilidských vztahů,
což se jí za 456 781 Kč povedlo.

stavební obnova povrchu sálu. Dále bylo
nutné uzavřít – oddělit šatnu od vestibulu – mobilní stěnou, protože vestibul
je využíván k hraní stolního tenisu, zejména mládeží ve školním věku.
Rekonstrukcí víceúčelového zařízení
byl tento objekt uveden do stavu, který
odpovídá funkci kulturního, společenského a sportovního centra obce a který
umožní adekvátní výkon veřejné správy
s nekomplikovaným vstupem
do budovy imobilním osobám
a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Rekonstruované víceúčelové zařízení umožní konání
společenských a kulturních
akcí, společenská setkání
osob všech věkových kategorií a zájmů, zájmových spolků,
kulturní akce, tradiční společenské akce obce, jako je např.
Konopická pouť, setkání mládeže, setkání seniorů, akce zájmových spolků (hasiči, myslivci, sportovci, přeshraniční
setkání s bývalými rodáky,
konání sportovních akcí, turnajů ve volejbale, stolním tenise apod.).

Úspěšné projekty v 1. výzvě předkládání Žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. LEADER

Obec Staré Sedlo
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Úspěšné projekty v 1. výzvě předkládání Žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. LEADER
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TJ Staré Sedliště

Rekonstrukce kabin TJ Staré Sedliště
V obci Staré Sedliště byl v 80. letech
vybudován sportovní areál s fotbalovým
hřištěm, běžeckým oválem, doskočištěm
a kabinami pro sportovce. Tyto kabiny
bylo ale nutné po letech provozu rekonstruovat.
Postupem času se stala nevyhovující
elektroinstalace, zdivo, které z důvodu
vlhkosti opadává, prosakující obklady
ve sprchách, prochozená podlahová
krytina, materiálně technické vybavení. V loňském roce se podařila rekonstrukce části kabin, letos TJ Sokol
pomocí MAS Český les pokračoval druhou etapou.
TJ je pořadatelem nejstaršího fotbalového turnaje na okrese Tachov (letos
se uskuteční již 63. ročník). Tato tradice
zůstává velmi živá spojená s prokopskou
poutí v obci. Špatný stavebně-technický
stav kabin tuto akci i mnohé další akce
velmi poznamenával. Sokolu se tímto
projektem podařilo zachovat hodnotu,
kterou minulé generace pracně vytvářely,
uspořádat vzhled a nezanedbat svěřený
majetek.
Projekt vytváří ve sportovním areálu
zázemí nejenom pro fotbalové nadšence,

ale i pro konání okresních soutěží v požárním sportu, konání lehkoatletických
soutěží pořádaných školou, podvečerní
setkání občanů a diskoték, zázemí pro

hry bez hranic (proběhly úspěšné dva
ročníky), zázemí pro letecké modeláře
a pro vytvoření řádného skladového
prostoru sportovního materiálu.

Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním
prostoru Domažlicko Venkov není izolovaný ostrov
Účastníci byli s průběhem kurzu spoTento vzdělávací projekt přispěl k předání odborných znalostí a zkušeností
týkajících se základů podnikání, marketingu a reklamy, možností získání dotací,
hygienických, bezpečnostních, právních
a dalších předpisů, využití výpočetní
techniky a moderních informačních
a komunikačních technologií, komunikace a sebeprezentace.
Realizace projektu umožnila jednak
zkvalitnění služeb stávajících provozovatelů venkovské turistiky a agrotu-

ristiky a jednak vznik dalších zařízení
tohoto typu ve venkovském prostoru
Českého lesa, což v konečném důsledku
přispělo k diverzifikaci ekonomických
aktivit, zvýšení příjmů z těchto činností
a ke zlepšení kvality života na dotčeném
území. Během letních měsíců proběhli
v rámci kurzu dvě jednodenní exkurze.
Za úspěšné absolvování kurzu získalo
66 účastníků osvědčení o absolvování
a každý dostal tištěné studijní materiály
zpracované odbornými lektory.

kojeni. Závěrem poděkovali lektorům,
kteří vedli jednotlivá školení, za přispění
k jejich osobnímu rozvoji, Svazku obcí
Domažlicko a společnosti AgAkcent
za organizační zajištění kurzu.
Společnost AgAkcent děkuje všem
za účast a doufá, že poznatky a dovednosti, které kurzem získali, kladně využijí pro rozvoj své další činnosti. Těšíme
se na shledání při dalších vzdělávacích
kurzech.
Výsledky projektu:
• 64 výukových hodin celkem
• 60 proškolených účastníků vzdělávacích akcí
• odborná publikace pro účastníky
vzdělávacích akcí (80 ks)
• internetová prezentace vzdělávacího
kurzu s možností stáhnutí studijních
materiálů
Zbylý náklad odborných publikací
bude využit pro další zájemce o tuto
problematiku, kteří se školení nemohli
zúčastnit. Internetová prezentace vzdělávacího kurzu může být v budoucnu aktualizována a využita pro další vzdělávání
(mv, jj)
cílové skupiny.
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Jednání MAS Český les
Valná hromada MAS Český les
ve Studánce 9. března 2009

Zprávu o činnosti přednesl předseda
František Čurka. Informoval VH o školení programového výboru a výběrové
komise na Rybníku, kde byla vytvořena a schválena 2. výzva. Informoval
o půjčce OS Koráb a AgAkcent, s. r. o.,
která byla nutná vzhledem k zastavení
proplácení žádostí o platbu SZIF. Podal zprávy o proplacení I. a II. etapy
SPL, o podání žádosti o platbu na RO
SZIF za III. etapu, o účasti sekretariátu
na semináři CP SZIF, kde byla představena nová Pravidla MAS s platností
od 1. 3. 2009 a o schválení a vyhlášení
2. výzvy podle starých Pravidel MAS.
VH schválila zprávu o hospodaření
a rozpočet pro rok 2009.
Členové MAS byli upozorněni
na změnu Pravidel 4.1.1., která platí
od 1. března 2009. Jde o změny limitů
a způsobilých výdajů v rozpočtových
kódech. Původně odevzdaný rozpočet
na SZIF se proto upravil a muselo dojít
k přesunům mezi jednotlivými kódy. Marie Homolková seznámila se soutěžním
projektem, na kterém pracuje sekretariát
společně s CHKO Český les: jde o soutěž European Destinations of Excellence
2009. Téma bylo Cestovní ruch a chráněné oblasti (Tourism and protected area).

Valná hromada MAS Český
les v Boru dne 1. června 2009
Manažerka MAS Sylva Heidlerová
seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení na administrativní pracovnici (náhrada za mateřskou dovolenou)
a představila VH novou zaměstnankyni
Ing. Danielu Voldánovou.
Sekretariát MAS Český les jednal se
sousední MAS Český Západ – Místní
partnerství o možnostech společného
projektu Regionální značka. Zástupci
obou MAS nenalezli vhodný výraz či
název, který by zahrnoval obě území. Je
tedy nutné vytvořit značku samostatně.
Zprávu o hospodaření MAS přednesla Ing. Daniela Voldánová.
Předsedkyně programového výboru
Ing. Stanislava Fojtíčková přednesla
zprávu programového výboru. Programový výbor předložil návrh přijatých projektů z 2. výzvy ke schválení.
V 1. Fichi bylo přijato celkem šest projektů, z toho jeden projekt bude ponížen
o 190 156 Kč a projekt ve výši 54 675 Kč je
náhradní. Ve 2. Fichi byly přijaty dva pro-

jekty, ve 3. Fichi jeden projekt, ve 4. Fichi
žádný, v 5. Fichi osm projektů a v 6. Fichi
jeden projekt. VH schvaluje jednomyslně
těchto 17 projektů k předložení na SZIF
do Českých Budějovic. Schválením je
vyčerpána celá přidělená alokace pro letošní rok ve výši 11 899 003 Kč a tudíž PV
navrhuje nevyhlašovat 3. výzvu. VH toto
jednomyslně schválila. Dále byl představen valné hromadě nový člen programového výboru Josef Johánek z Blížejova
– VH nového člena odsouhlasila.

Výkonná rada v Bělé nad
Radbuzou 14. září 2009
Výkonná rada MAS Český les se sešla v Bělé nad Radbuzou. Přítomní byli
seznámeni s dosavadní činností MAS,
aktivitami ve III. etapě a financování
činnosti MAS. Dále byl zhodnocen průběžný stav realizace projektů I. a II. výzvy a projednány organizační záležitosti
jako například příprava na propagační
akce ITEP a Regiontour.

Výkonná rada v Domažlicích
25. listopadu 2009
VR vzala na vědomí zprávu o činnosti
a hospodaření MAS Český les, průběžný
stav projektů I. a II. výzvy a nové hodnoty monitoringu pro naplňování cílů
strategického plánu pro rok 2010. Schválila smlouvy o dílo na aktivity spojené
s činností MAS, která nesouvisí se strategickým plánem. Uložila sekretariátu
zajištění finančních zdrojů na předfinancování závěru III. etapy 2009, zvážila
a souhlasila se zpracováním žádosti o finanční podporu z dispozičního fondu
pro 2. ročník sportovního podniku Silný
kafe v Poběžovicích. Neschválila vstup
do Národní sítě místních akčních skupin.
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Vzniká marketingová
studie Českého lesa
Na konci roku 2009 začala společnost Abri, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení, zpracovávat marketingovou studii pro oblast Českého lesa,
lépe řečeno pro turistickou destinaci
Český les. Prvním krokem bude vymezení území a zhodnocení jeho potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu.
Analyzovat se bude zejména nabídka
oblasti, a to jak z hlediska přírodních
a kulturně-společenských atraktivit
a akcí, tak i z hlediska stávající infrastruktury cestovního ruchu. Marketingová studie se v některých bodech
bude opírat o podobný materiál již
zpracovaný pro bavorskou stranu.
Snahou je uchopit do rukou možnosti
rozvoje cestovního ruchu, které oblast
Českého lesa nabízí, a využít ji pro vytvoření konkurenceschopné destinace
a ukázat návštěvníkům, že Český les
je vhodnou oblastí pro trávení jejich
dovolené v překrásné a zdravé přírodě.
Protože se na území Českého lesa nachází také chráněná krajinná oblast,
měl by se cestovní ruch ubírat směrem
udržitelného rozvoje.
MARKÉTA ŠIMKOVÁ

Možnosti rozvoje
spolupráce s MAS 21
Na zkušenosti s administrací dotace pro místní akční skupiny v rámci
Programu rozvoje venkova ČR se
přijeli k nám do MAS Český les poptat dva kolegové z MAS 21, o. p. s.:
Mgr. Richard Štěpánovský a Ing. Josef Švajgl. Území jejich MAS leží
na území okresu Cheb v Karlovarském kraji, který tvoří západní část
NUTS 2 Severozápad. Leží na hranici
se Spolkovou republikou Německo
(Sasko, Bavorsko) a tvoří ho správní
území 33 obcí. Schůzky ve Kdyni se
za MAS Český les účastnila manažerka Sylva Heidlerová a projektový
manažer Vlastimil Hálek.
Během rozhovoru se objevily možnosti nové spolupráce s regionální
značkou, s projekty z OP Životní
prostředí, projekty s využitím biologického skládkování a v neposlední
řadě i vzdělávacích akcí.
Podle vlastních slov Richarda
Štěpánovského a Josefa Švajgla byla
schůzka velice zajímavá a přínosná.
Po předání informací kolegům z MAS
21 bude určitě řada možností ke spolupráci.
SYLVA HEIDLEROVÁ
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Co musíte vědět, když žádáte o dotaci z PRV
prostřednictvím MAS Český les, o. s.
Projekty, které žadatelé předloží sekretariátu MAS ve lhůtě stanovené jednotlivými výzvami, projdou následujícími
úkony a žadatel musí počítat s následujícími aktivitami. Tučně jsou vytištěny ty,
které je žadatel povinen provést:
✓✓ Pracovníci sekretariátu předají žadateli písemné potvrzení o převzetí
projektu. Čestné prohlášení při podání
žádosti o dotaci a žádost o dotaci musí
být podepsány pouze žadatelem osobně,
a to buď před pracovníkem MAS Český
les, nebo musí být úředně ověřeny.
✓✓ Pracovníci sekretariátu MAS provedou administrativní kontrolu. Jestliže
zjistí nedostatek, který je možné podle
Pravidel Programu rozvoje venkova
(PRV) odstranit, vyzvou žadatele, aby
tak ve stanovené lhůtě učinil. Doplněnou a opravenou žádost musí na sekretariát MAS žadatel doručit osobně
nebo prostřednictví pověřené osoby.
Pokud k odstranění nedostatku nedojde, projekt bude vyřazen. Informaci
o výsledku administrativní kontroly
a kontroly přijatelnost obdrží žadatel poštou nebo osobně v sekretariátu
MAS.
✓✓ Po ukončení administrativní kontroly
sekretariát MAS svolá výběrové komise
MAS. Projekty budou rozděleny hodnotitelům, kteří na základě Pravidel PRV
přidělí projektům body podle předem
stanovených preferenčních kritérií.
✓✓ Po ukončení bodování projektů hodnotiteli výběrová komise vyhodnotí
a určí pořadí projektů (vybraných a nevybraných, včetně náhradních).
✓✓ Programový výbor MAS Český les
projedná následně pořadí projektů.
✓✓ Výkonná rada MAS se na svém zasedání seznámí se závěry výběrové komise a předloží tyto závěry k projednání
a schválení valné hromadě MAS. Valná
hromada MAS schválí svým usnesením
konečný výběr projektů na úrovni MAS
Český les, o. s.
✓✓ Vybrané projekty budou předány
na Regionální odbor Státního zeměd.
intervenčního fondu (RO SZIF) do Českých Budějovic, kde budou znovu kontrolovány pracovníky SZIF.
✓✓ Pracovníci SZIF předají nebo zašlou na sekretariát MAS Český les
potvrzení o zaregistrování, případně
žádost o doplnění neúplné dokumentace a protokol o provedené adminis10

trativní kontrole pro jednotlivé žadatele. Sekretariát MAS tyto dokumenty
rozešle jednotlivým žadatelům a ti dále
postupují podle nich.
✓✓ Projekty schválené SZIF k podpoře
budou zveřejněny na internetových
stránkách SZIF a MAS Český les.
✓✓ RO SZIF připraví dohodu o poskytnutí dotace a postupně bude úspěšné
žadatele vyzývat k podpisu Dohody.
Podpis se uskuteční na RO SZIF v Českých Budějovicích. Kopii Dohody zašle
žadatel do 14 dnů na sekretariát MAS
Český les.
✓✓ Sekretariát MAS Český les bude
provádět kontroly realizace schválených a vybraných projektů podle zásad stanovených ve schváleném Strategickém plánu LEADER u žadatelů
na místě. Z těchto kontrol bude proveden zápis. Kontroly slouží především
k tomu, aby byly odhaleny případné
nedostatky, které by mohly ohrozit
konečné profinancování projektu.
✓✓ Sekretariát MAS Český les kontroluje, zda zadávací řízení na dodavatele
realizace projektu proběhlo podle zákona č. 137/2006 Sb. Přesný postup je
popsán v příloze Pravidel IV.2.1.
✓✓ Žadatel je povinen sekretariátu
MAS Český les rovněž neprodleně
hlásit všechny případné změny nebo
problémy, které v průběhu realizace
projektu vzniknou, aby mohly být řešeny a nedošlo k ohrožení financování
v konečné fázi daného projektu.
✓✓ MAS Český les bude také kontrolovat, zda je dodržován harmonogram
projektu, zda byly provedeny potřebné
kolaudace a zápisy do katastru nemovitostí, zda projekt splňuje potřebné
indikátory a upozorňovat na nutnost
pojištění objektu v případě, že to jeho
charakter vyžaduje.
✓✓ Veškeré změny musí respektovat splnění účelu projektu, nastavené limity
v Pravidlech, dále max. výši dotace
uvedenou v Dohodě a podmínky vyplývající z preferenčních kritérií. Veškerá případná změnová hlášení oproti
původnímu projektu, která bude žadatel podávat na RO SZIF do Českých
Budějovic, musí být potvrzena sekretariátem MAS Český les.
✓✓ Před vyúčtováním, které provádí
každý žadatel na RO SZIF v Českých
Budějovicích, provede sekretariát
MAS Český les kontrolu dokladů, které

budou tomuto odboru předloženy.
Žadatel by měl v dostatečném časovém předstihu informovat sekretariát
o svém záměru předložit vyúčtování,
aby bylo možno kompletovat veškerou
potřebnou administrativní a účetní dokumentaci. Bez potvrzení sekretariátu
MAS Český les nebude žádost o proplacení uznatelných nákladů na RO SZIF
v Českých Budějovicích přijata.
✓✓ Změny, ke kterým by došlo ještě před
zaregistrováním žádosti na RO SZIF, se
nenahlašují na formuláři hlášení o změnách, ale formou písemné žádosti žadatele na sekretariát MAS Český les.
✓✓ Dotaci lze získat pouze na způsobilé
výdaje uvedené v příslušné Fichi.
✓✓ Kromě členů sekretariátu se na kontrolách mohou podílet i členové programového výboru MAS Český les a dozorčí rady MAS Český les.
✓✓ Další kontroly ze strany SZIF a dalších orgánů mohou následovat po dobu
udržitelnosti projektu nebo podle termínů uvedených ve smlouvě.
✓✓ V rámci publicity projektu může být
výsledek (výstup) projektu zveřejněn
na stránkách MAS Český les, případně
v materiálech SZIF a MZE.
✓✓ Těmito kontrolami ze strany MAS
Český les nejsou vyloučeny kontroly
ze strany dalších oprávněných institucí,
jako např. FÚ, ŽÚ, MZE atd.
✓✓ Veškeré průběžné informace pro žadatele jdou zveřejňovány na internetových stránkách www.masceskyles.jz.cz.
✓✓ Žadatel zajišťuje povinnou publicitu
projektu. K tomu je možné využít zpravodaj MAS Český les.

Administrativní kontrola podaných
žádostí.

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

MAS Český les na sportovním hřišti
smíšených družstev. Na sluncem rozpáleném hřišti bojoval Městský úřad Hartmanice s dobrovolným týmem ve složení Vlastimil Hálek (MAS Český les),
Jiří Novotný (MAS Český les), František
Podlipský (MAS Český les), Radana
Šašková (MAS Pošumaví), Josef Šesták
(měsíčník Rozhled) a Jana Plassová (TJ

Kdyně). Hartmaničtí, jako pořadatelé
setkání, si vedli statečně a patřilo jim
tedy také zasloužené vítězství. Ceny
si ale nakonec zásluhou společnosti
AgAkcent odnášeli všichni. Vždyť postavit se tak silnému týmu si ocenění
zaslouží.
SYLVA HEIDLEROVÁ

První cenu pro město Hartmanice přebírá starosta Jiří Jukl.
Zavedeným místem konání seminářů
Školy obnovy venkova, který pořádá
město Hartmanice ve spolupráci se
společností AgAkcent, se stal penzion
v Úborsku, které spadá pod obec Běhařov. Pravidelnými účastníky jsou také
zástupci MAS Český les.
Součástí dvoudenního setkání koncem srpna 2009 na téma Obce a volný
čas byla i návštěva českobudějovické výstavy Země živitelka. V rámci programu
prvního dne proběhlo několik sportovních zápasů. Na pracovní schůzku a tak
trochu i fandit přijel kolega z partnerské
MAS Sokolovsko Miroslav Makovička.
Největší ohlas sklidil volejbalový zápas

Zleva Miroslav Makovička (MAS Sokolovsko), Radana Šašková (MAS Pošumaví)
a Vlastimil Hálek (MAS Český les).

Turistická destinace Český les–Oberpfälzer Wald
MAS Český les spolupracuje na projektu Turistická destinace Český les–
Oberpfälzer Wald. Cílem projektu
uzavřeného mezi InitiAKTIVKreis
Tirschenreuth a Místní akční skupinou
Český les je přispět k dalšímu rozvoji
česko-bavorské příhraniční oblasti jako
společného a perspektivního životního,
přírodního a hospodářského prostoru.
Součástí je marketingová studie, která
zmapuje předpoklady a regionální zdroje
v turistice a rekreaci, jenž je možné využít pro cestovní ruch. Vedení MAS se
pravidelně schází jak s partnerskou LAG
Tirschenreuth, tak také se sousedskou
LAG Brückenland Bayern–Böhmen.
Připomínkují verzi plastické mapy a diskutují o potenciálu příhraničního území.

Hans Eibauer, Veronika Hoffinger, František Čurka a Kamil Pikhart při pracovním
jednání.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Co nabízí turistům území LAG
InitiAktivKreis Tirschenreuth

Na pozvání partnerské LAG InitiAktivKreis Tirschenreuth se v červnu
2009 vydalo devět členů MAS Český les
na přátelskou návštěvu za kolegy do Bavorska. Součástí setkání bylo seznámení
s turistickými možnostmi přeshraničního regionu. Zástupci obou MAS
chtěli hovořit o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, místního značení regionálních výrobků a o společné propagaci.
V programu tedy nechyběla prohlídka Sibylliných lázní u městečka
Neualbenreuth, které se mimochodem
osvědčilo jako spolehlivý partner při
výstavbě zemědělského muzea v Halži.
Místo se nachází přímo v geografickém
středu Evropy, nedaleko od Mariánských a Františkových Lázní. Jedinečná
kombinace dvou různých léčivých pramenů, jeden bohatý na radon a druhý
na oxid uhličitý, inspirovala město k vybudování lázeňského komplexu s nabídkou moderních wellness center.
Následovala návštěva kulturního
a duchovního centra ve Waldsassenu,
kterým je tamní cisterciánský klášter
a knihovna. Opatství patří k nejoblíbenějším výletním místům v Horním
Falcku. Možná i díky zajímavé souhře
historického původu restaurace a neobvyklého moderního pojetí. Pracovní
atmosféru uvolnila během oběda milá
návštěva starosty Waldsassenu Sommera Bernda, který městečko krátce
představil. Knihovna sama je unikátní
vyřezávanými sloupovými sochami,

jejichž vzhled průvodkyně vysvětluje
pomocí metafor a legend. „Trochu mě
mrzí, že se paní průvodkyně ve svém
výkladu nezmínila i o knihách, které
jsou v knihovně uchovávány, jelikož se
jistě jedná o velmi zajímavé a bezesporu
i historicky ceněné rukopisy, ale i tak je
to velmi krásné místo pro knihy. Ještě
nikdy předtím jsem neviděla takto vyřezávané regály,“ vyjádřila své dojmy
jedna z účastnic, Marie Kobesová.
My jsme ale ocenili i neformální venkovní posezení před osvěžující kašnou.
Malého zklamání se zde dočkal Franta
Borský, který neuspěl s prosbou o fotografii s novickou. Ubytováni jsme
byli v městečku Erbendorf, odkud byla

Wolfgangu Lippertovi jsme předali výrobek domažlické společnosti Chodovia. Pravý
venkovský trakař.
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plánovaná cyklistická vyjížďka. I když
kolegyně Boženka Podlipská perfektně
tlumočila, do poslední chvíle nám nebylo jasné, o jaký druh výletu se vlastně
jedná. Na nástupišti jsme proto s překvapením nastoupili do malovaného
vláčku „Tču–tču“, který do okolních
kopců vysupěl za nás. Na konečné byla
pro všechny účastníky připravena vybavená kola z půjčovny. Vyšla na všechny,
i když někteří z nás měli zálusk hned
na dvě. „Vlasto, pojď si to vyměnit, chtěl
bych vyzkoušet i to tvoje,“ přemlouval
Vlastíka Hálka Jiří Novotný. Boženka
Podlipská mi naopak vyšla vstříc výměnou kola, které mělo pro mě pochopitelnější přehazování, což ji možná na začátku cesty trochu mrzelo. Patnáctikilometrová trasa se ukázala jako velmi
příjemná, stezka vedla podél rybníků,
rovinami, občas lehkým stoupáním.
V polovině výletu nás upoutal starý
hamr. Půlhodinovou pauzu proto vyplnil výklad průvodkyně, která vysvětlila
jeho historii i současné využití pro cestovní ruch. Po přednášce vedl až do cíle
čelo cyklistické skupiny náš předseda
František Čurka. Žel, ne díky svým závodnickým schopnostem, ale z daleko
prozaičtějšího důvodu. Píchl. Pumpičkou proto napěchoval pneumatiku, co
se dalo a upaloval…
Sportovní podvečer skončil večeří
v místní rodinné hospodě, jejíž majitel
slavil narození syna. V té chvíli jsme
ještě netušili, že i naše kolegyně Zdeňka
Valečková se během večera stane čerstvou babičkou. Naštěstí bylo čím novo-
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rozeňata zapíjet, v hospodě totiž fungoval lihovar, jehož prohlídka byla opět
spojena s fundovaným výkladem.
Praktická ukázka regionálního výrobku nás zaujala i vynikajícím marketingem, který je postaven na rodinné
tradici. I tady jsme měli možnost pozdravit se a posedět s místostarostou
Erbendorfu Johannesem Regerem,
který překvapil znalostí českého jazyka.
Česky hovořil sice špatně, ale s velikým
zaujetím, což bylo velmi milé. Z této
snahy jsme usoudili, že přeshraniční
spolupráce je i pro bavorskou stranu důležitá a neměla by skončit na jazykové
bariéře. Dozvěděli jsme se, že LAG má
kolem 160 členů, kteří platí minimální
příspěvek. Podobné společné výlety
a posezení patří do jejich pravidelného
programu, přičemž tento byl tak trochu
věnovaný i nám.
Druhý den začal exkurzí do kontinentálního hlubinného vrtu, tzv. GEO–
centra. Na místě, kde se před 350 miliony lety srazily dva kontinenty je dnes
výstava a hlubinná observatoř. I tady

jsme se poučili z toho, jak lze využít vysoce odborné pracoviště jako mimořádnou záležitost cestovního ruchu. Tyto
poznatky dále potvrdilo Rybářské muzeum v Tirchenreuthu, kde nás u makety městečka přivítal místostarosta
Franz Stahl. Muzeum Quartier nabízí
pohled do tradičního rybářství Hor-

nofalcké oblasti a funguje rovněž jako
infocentrum. Před obědem nás přijal
Wolfgang Lippert, zemský rada a předseda LAG. Slavnostní setkání začalo
pozdravy, pokračovalo předáním pozorností s regionální tématikou a končilo pracovním jednáním s konkrétními
závěry.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Jak dál po rodičovské dovolené

aneb Praktické rady pro úspěšný návrat do pracovního života
… je název projektu, který byl podpořen v rámci druhé výzvy žádosti o dotaci MAS Český les. Občanské sdružení Koráb uspělo ve výběrovém řízení
a od listopadu 2009 tento vzdělávací
projekt pořádá.
Kurz je zaměřený na vzdělávání rodičů
na mateřské dovolené či bezprostředně
po ní a bude současně probíhat v Blížejově na Domažlicku, Bělé nad Radbuzou a v obci Studánka na Tachovsku.
Účastníci kurzu se schází každé tři
týdny přibližně na tři hodiny v prostorách základních škol (v případě Studánky na OÚ), kde jsou odbornými
lektory školeni v jednotlivých tématech.
Zájemci se během jednoho roku
naučí zvládnout realizaci přijímacích
řízení v zaměstnání, správnému způsobu jednání s budoucími zaměstnanci,
vyhledat vhodné grantové a dotační
výzvy a nabídky v rámci veřejných zakázek, či zpracovat projektovou žádost
a následně projekt obhájit, prezentovat
a realizovat.
Cílem projektu je větší šance uplatnění se na trhu práce, znalosti k možnosti sebezaměstnání (realizace vlastních projektů) a v neposlední řadě poznatky, jak zaměstnávat druhé.

Projekt vychází vstříc matkám či
otcům, kteří by se chtěli zúčastnit, ale
brání jim v tom starání se o jejich ratolesti. V každém místě konání projektu

je zajištěna možnost hlídání dětí v blízkosti školících prostor.
JOSEF JOHÁNEK

Bělá nad
Radbuzou

Blížejov

Studánka

Možnosti zaměst. matek po RD

19. 11. 2009

24. 11. 2009

26. 11. 2009

2

Sebeprezentace, výběr. pohovor

3. 12. 2009

8. 12. 2009

10. 12. 2009

3

Začínáme podnikat

5. 1. 2010

7. 1. 2010

12. 1. 2010

4

Zákoník práce

26. 1. 2010

28. 1. 2010

2. 2. 2010

5

Podnikatelský management

18. 2. 2010

23. 2. 2010

25. 2. 2010

6

Řízení financí, rizika podnikání

9. 3. 2010

11. 3. 2010

16. 3. 2010

Témata kurzu
1

7

Umění odpočívat

30. 3. 2010

1. 4. 2010

8. 4. 2010

8

Jak získat dotaci

20. 4. 2010

22. 4. 2010

27. 4. 2010

9

Jak napsat svůj projekt

11. 5. 2010

13. 5. 2010

18. 5. 2010

1. 6. 2010

3. 6. 2010

8. 6. 2010

24. 6. 2010

24. 6. 2010

24. 6. 2010

7. 9. 2010

9. 9. 2010

14. 9. 2010

10 Umění prezentace
11 Exkurze
12

Jak vytvořit účinnou reklamu

13 Základy obsluhy PC

5. 10. 2010

7. 10. 2010

12. 10. 2010

14 Webová prezentace

19. 10. 2010

21. 10. 2010

26. 10. 2010

2. 11. 2010

4. 11. 2010

9. 11. 2010

15 Závěrečný workshop

Do kurzu je možné nastoupit kdykoliv, není třeba absolvovat všechny tematické
bloky! Bližší informace a přihláška: AgAkcent, s. r. o., Zlatnická 195, Klatovy, 339 01,
tel. 602 168 170, email: sov@agakcent.cz, www.masceskyles.jz.cz.
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Návštěva z MAS Sokolovsko

Pracovní setkání s kolegy z Místní
akční skupiny Sokolovsko ve Kdyni.
Pracovnice z partnerské MAS přijely
takzvaně na zkušenou, aby získaly poznatky o administraci dotace z PRV –
Osa IV, Leader. MAS Sokolov uspěla se
žádostí o realizaci SPL a v současnosti
čeká na podpis dohody. Čtyřhodinová
schůzka byla nakonec přínosná pro obě
dvě strany. Z debaty vyplynul předběžný
příslib exkurze na Sokolovsko, kde se
osvědčila spolupráce s regionálnimi
řemeslníky a výtvarníky. Rukodělné
výrobky jako například voskové svíce,
kroje či výšivky pak vystavují i prodávají v rekonstruované zemědělské
usedlosti. Naše MAS by mohla svoje
poznatky zužitkovat při aktualizaci SPL.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS
Z partnerství a spolupráce MAS Sokolovsko a MAS Český les vznikl projekt,
který přispěje ke zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou partnerských MAS,
které poté budou prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality života svých obyvatel a zvýšení atraktivity
vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.
Výstupem projektu je upravená a obnovená zeleň na v obcích Rudolec, Kamenice (integrované obce města Březová) v obci Krajková na Sokolovsku

a v Petrovicích (část obce Újezd) na Domažlicku. Úpravy parku a sadové zeleně
v obcích jsou koncipovány tak, aby došlo
k obnově stávající zeleně a k dosadbě zeleně nové. V obcích Kamenice a Rudolec budou mj. upraveny stávající cestičky.
Na území MAS Sokolovsko dochází
k výsadbě nových 35 stromů a 200 keřů,
na území MAS Český les bude nově vysazeno osm stromů, 301 keřů, 40 trvalek
a 200 ks cibulovin.

Připravované
hipostezky na území
MAS Český les

Výstava a koncert v telické kapli

Na farmě ve Velkých Dvorcích proběhlo 24. listopadu 2009 jednání zemědělské komise MAS Český les, kde
přítomné přivítal hostitel Jan Zatloukal. Hlavním bodem programu byla
spolupráce při vytváření sítě hipotras
na území MAS Český les, o kterou projevili zájem všichni přítomní. Navržené
trasy budou zakresleny do mapových
podkladů a následně proběhnou ve spolupráci s firmou AgAkcent jednání se
všemi vlastníky pozemků na páteřní
trase, na kterou budou navazovat jednotlivé turistické okruhy. Pokud se vše
podaří do dubna roku 2010, bude podána žádost do PRV o vyznačení tras
včetně doprovodné infrastruktury. Hipoturistika jako nový produkt bude
zařazena do aktualizovaného Strategického plánu Leader Mas Český les. (vh)
14

V září, u příležitosti převzetí do správy
Kaple Panny Marie Pomocné v Telicích,
uspořádalo občanské sdružení TEREF

V souvislosti s obnovou zeleně bude
pochopitelně docházet ke vzniku vedlejších odpadů (listí, větve apod.). Pro
jejich odklízení a také pro následnou
údržbu zeleně bude pořízena odpovídající technika. Jedná se především o čtyři
traktůrky na sekání a mulčování trávy,
malotraktor vč. příslušenství, dále o motorovou pilu, křovinořez, plotostřih a dvě
malé motorové sekačky.
JOSEF JOHÁNEK

ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem
Telice, o. s., v kapli výstavu s koncertem.
Výstava Zachraňme kostely (zapůjčilo ji o. s. Pomozme si sami) se skládá
ze sbírky zajímavých fotografií zachraňovaných kostelů Konstantinolázeňska.
Výstavu Sudety, kterou zapůjčila MAS
Český západ, tvořil velmi působivý soubor fotografií a příběhů.
O hudební doprovod se postarali Jan
Brabec a Jakub Siegl. Krásné provedení
lidových písní z Plzeňska, Domažlicka,
Irska, Bretaně i Balkánu ještě umocnila úžasná akustika telické kaple, takže
místní návštěvníci, i ti ze širokého okolí,
odcházeli s hlubokým kulturním zážitkem.
V současné době občanské sdružení
TEREF pracuje na získávání dotací
na záchranu kaple, jejíž statika je ohrožena.
TEREZA KARBANOVÁ
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Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Starém Sedle zdárně pokračuje
Již tři roky probíhají další rekonstrukční práce v kostele ve Starém Sedle.
V loňském roce byla dokončena celková oprava krovu, zachráněna statika
stropu a začala záchrana původních
stropních maleb. Zároveň se dokončuje elektroinstalace budovy. Kostel je
zařazen mezi významné kulturní památky Plzeňského kraje, byl založen
koncem třináctého století. Jsou v něm
zachovalé stavební slohy, fresky v kapli
Sv. Kateřiny a stropní freska nad hlavní
lodí. Poslední rekonstrukce byla v roce
1912, současná rekonstrukce byla zahájena v roce 2007 a měla by být ukončena
v roce letošním. Rekonstrukce kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Sedle
probíhá za velké podpory poslance PČR
Vladislava Vilímce, pod dohledem památkového úřadu v Tachově i Plzni, stavební firmy Stavex, Kamenictví Stach,
projekt zpracoval Atelier Soukup, restaurátorské práce provádí akad. malíř

Zdeněk Novotný z Prahy, který na fotografii ukazuje původní fresku s výjevem
anděla starostovi obce Jiřímu Novotnému.

V letošním roce bude dokončena
oprava stropu a tím konečně po mnoha
letech sňato dřevěné lešení.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Statek Bernard je příležitostí pro drobné podnikatele
ných svíček, patchworku, hrnčířského
kruhu, kovářství, zakázkového a krojového šití. Myslím, že toto místo nabízí
výbornou možnost drobným podnikatelům pro obživu. Živnostníci mohou
uplatnit a prodat nejen svoje výrobky,
ale také vlastní proces výroby. Zákazníci se tak díky kurzům mohou zároveň
dovídat o různých rukodělných dílnách,
ze kterých si odnesou vlastní výtvory
(například svíčku nebo hrneček). Výhodou podnikání na tomto místě je také
pružná pracovní doba. Zákazníci mohou v případě zájmu zavolat na telefon
a obchod se otevře. Bohužel pro zákazníky se někdy stane, že prodejci nepřijedou, popřípadě že informační centrum,
které v objektu také funguje, prodejce
neinformuje o příjezdu zájezdu. Což
bylo i v našem případě.

Měla jsem možnost v rámci vzdělávacího projektu „Venkov není izolovaný
ostrov“ v červenci 2008 navštívit statek
Bernard na Sokolovsku. Na statek jsem
spolu s dalšími účastníky, ať už z kurzu,
či členy MAS Český les, přijela v dopoledních hodinách.

Přivítalo nás krásné zrekonstruované
stavení zasazené do typické hornické
krajiny. Statek Bernard kromě prohlídky objektu a expozice s výkladem,
ubytování a restaurace nabízí také možnost poznání umění ruční výroby. Lidé
zde mohou poodhalit tajemství von-
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Statek Bernard je zkrátka příležitostí
pro drobné podnikatele a řemeslníky,
kteří mají chuť podělit se o své dovednosti s ostatními a potěšit je originálními výtvory, které se v supermarketech
sehnat nedají a které jsou výjimečnou
záležitostí venkova.
ANNA VOJTÍŠKOVÁ, OS Koráb
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V televizních magazínech

„Čechy a Bavorsko všedního dne“

se dozvíte více

o životě v česko-bavorském příhraníčí
Již od 20. dubna letošního roku je
na TV Prima každé pondělí ráno od 7.00
hod. vysílán magazín „Čechy a Bavorsko všedního dne“. Jedná se o půlhodinový pořad složený vždy z šesti až osmi
reportáží, které zaznamenávají aktuální
události a život na území Plzeňského,
Karlovarského a Jihočeského kraje a východního Bavorska. Pořady budou natáčeny a vysílány v týdenní frekvenci
až do září roku 2011. Celkem tak bude
v průběhu 2,5 let odvysíláno 120 půlhodinových pořadů.
Projekt, jehož nositelem je klatovská
obecně prospěšná společnost Úhlava,
o. p. s., je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, a to prostřednictvím programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika–Svobodný stát Bavorsko. Partnerem projektu je Bavorská zemská centrála pro nová média z Mnichova.
Na výrobě a vysílání televizních magazínů se podílí jak česká, tak bavorská
strana. Na české straně vyrábí pořady
plzeňská regionální televize R1 ZAK,
která je vysílá na TV Prima prostřednictvím pozemního digitálního vysílání. Na bavorské straně se do projektu
zapojilo celkem pět regionálních televizí – DONAU TV z Deggendorfu, Tele
Regional Passau, TVA Ostbayern z Regensburgu, TV Oberfranken z Hofu
a Oberpfalz TV Nord z Ambergu.
Co v televizních magazínech uvidíte?
Cílem televizních magazínů je informovat veřejnost o životě v českobavorských příhraničních regionech.

Reportáže tedy zachycují celou škálu
témat, od přínosu Evropské unie a jejích fondů pro regiony, přes zajímavosti
z oblasti cestovního ruchu, hospodářství, dopravy, životního prostředí, až
po volnočasové, kulturní či vzdělávací
aktivity a další témata. Většina reportáží má přeshraniční charakter – jde
tedy o představení společných česko
‑německých akcí, projektů, zajímavých
turistických cílů, měst, osobností apod.
Součástí magazínů je také pořádání
anket na aktuální témata zajímavá pro
oba národy a diskuse účastníků z České
republiky i Bavorska na aktuální témata.
V uplynulých dílech tak měli diváci
možnost vidět například reportáže
o česko-německých kulturních dnech
v Plzni, o sportovně-společenské akci
„Na kole z Čech do Bavor“, o spolupráci
seniorů z Klatov a Chamu, o spolupráci
policejních sborů, myslivců, hospodářských a inženýrských komor, škol, obcí
a měst, mikroregionů a desítky dalších
reportáží. Další řada zajímavých reportáží nás ještě čeká – jejich obsah můžete
ovlivnit i Vy!
Máte zajímavý námět na reportáž
do magazínů „Čechy a Bavorsko všedního dne“? Pokud ano, pošlete nám ho.
Pokud si myslíte, že akce, kterou
pořádáte, by mohla zajímat i další lidi,
máte partnerskou organizaci na bavorské straně hranice a chcete dát o své
spolupráci vědět, znáte nějaké místo se
zajímavou historií či osobu se zajímavým příběhem, který se dotýká česko
‑německého soužití nebo máte úplně
jiný námět, který by byl vhodný pro

zpracování do pořadů „Čechy a Bavorsko všedního dne“, dejte nám vědět.
Vaše náměty můžete zasílat poštou
na adresu Úhlava, o. p. s., Krameriova
138, 339 01 Klatovy, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu
vondracek@uhlava.cz. Za náměty vám
předem děkujeme!
Ing. PAVEL VONDRÁČEK
ředitel Úhlava, o. p. s

V již odvysílaných dílech magazínu
„Čechy a Bavorsko všedního dne nechyběly ani reportáže o výuce jazyka sousedního národa. Zatímco dříve brali bavorští sousedé jako samozřejmou věc, že
se Češi učí německému jazyku, aby tam
mohli podnikat a pracovat, teď je tomu
jinak – německé školy kladou velký důraz na výuku českého jazyka. A tak dnes
nejsou vůbec výjimkou školy, které ji
studentům nabízejí tak samozřejmě
jako české školy němčinu či angličtinu.
Bavorská strana dokonce přiznává, že
má v této oblasti co dohánět a nabírá
tempo.

Úhlava, o. p. s., je nestátní nezisková organizace založená v roce 2001 v Klatovech. Zabývá se
především vzdělávací, poradenskou a informační činností se zaměřením na regionální rozvoj, životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, dotace a granty nejen z Evropské unie a další oblasti.
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Následující text je ukázkou z prvního
dílu informační brožurky, která byla
v rámci projektu „Čechy a Bavorsko všedního dne“ vydána koncem roku 2009
a která popisuje jedno z témat několika
reportáží. Text připravil redaktor televize
R1 ZAK Miroslav Sedláček.

Výuka jazyka sousedů
Má hodně podob a obě strany, tedy
česká i bavorská, stále hledají cesty, jak
výuku co nejvíce zatraktivnit tak, aby se
znalost jazyka sousedů stala co nejdříve
především u mladé generace naprostou
samozřejmostí. Tak, jak tomu bylo ještě
v první polovině 20. století, než nás rozdělila železná opona. V následujícím
textu najdete několik ukázek z odvysílaných reportáží:

Německy za školou

Už tento název jazykové školy v Písku
na jihu Čech napovídá o způsobu výuky.
Po celou devítiletou školní docházku se
tam děti scházejí po hlavním vyučování
a učí se německy. Není to však vůbec
nepříjemný dril německých slovíček –
děti sem chodí rády, protože vedle učení
je tady čeká spousta zábavy. A ta kvalitě
učení evidentně prospívá. „Děti si zvyknou, že je normální, že něčemu nerozumí. Ale snaží se pochopit aspoň smysl
a nebojí se mluvit v cizím jazyce, třeba
i s chybami. Myslím, že se takhle odbourává blok, který mají mnozí dospělí, že
se bojí mluvit,“ vysvětluje učitelka němčiny Jana Sládková.

normální jazykový kurz a my jsme se
od účastníků chtěli dozvědět, proč se
vlastně učí česky, když je to pro ně tak
těžké. Tady jsou jejich odpovědi.
Eva Maria Meier: „Nyní studuji němčinu a filozofii a předsevzala jsem si, že
svoji disertační práci chci případně dělat
v Čechách. A potom bych možná ráda
v Čechách pracovala v nějakém nakladatelství, nebo v nějakých novinách.“
Martin Bermeiser: „Se mnou je to tak, že
jsem se narodil v Čechách. Když mi byl
jeden rok, přestěhovali jsme se, tedy moji
rodiče, do Německa. Já jsem se svými rodiči mluvil česky, ale gramatiku a pravopis jsem se vlastně nikdy správně nenaučil. Proto jsem teď tady.“
A úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat. Někteří studenti Bohemiky se naučili česky tak dobře, že zvládají práci
i v českých sdělovacích prostředcích.
Ostatně, tady jsou vyjádření těch nejpovolanějších.
Renata Sirota – Frohnauer, docentka
Bohemicum Regensburg: „Byli tady lidé,
kteří teď pracují v českém rozhlase, v Respektu, v Pražských novinách. A to jsou
jen ti, kteří mě teď okamžitě napadají.
Máme tady i absolventy z podnikatelské sféry, kteří našli pracovní uplatnění
právě s pomocí Bohemiky.“ Kateřina Šichová, docentka Bohemicum Regensburg: „Český jazyk je mnoha lidem velmi

příjemný. Pokud se výslovnosti týče, dá
se relativně snadno naučit. Já také říkám,
že ten jazyk má tu výhodu, že když se
zvládne určité penzum gramatiky, tak už
není komplikovaný. Alespoň v porovnání
s angličtinou. Tam se stále vyskytují nové
a nové věci. V češtině dosáhnete stropu,
a pak už ji ovládáte.“
Snaha naučit se dokonale jazyku
svých sousedů je patrná i na české
straně. Navštívili jsme kurz bavorského
dialektu. Je určený lidem, kteří už Němčinu ovládají – ovšem jen tu spisovnou,
a s tou se v některých místech Bavorska
těžko domlouvají. Proto vyhledali kurz
bavorského dialektu.
Sandra, studentka bavorského dialektu: „Protože jsem z česko-německé
rodiny a půlka mého příbuzenstva byla
po roce 1945 vystěhována do Bavorska.
Potřebuji se naučit správnou výslovnost,
ta je nejtěžší.“ Ines, studentka Bavorského dialektu: „Pracuji už rok v Německu jako zdravotní sestra. Řekla jsem
si, že by to nebylo špatné se toho zúčastnit
a zdokonalit se. Řekla bych, že nejtěžší je
asi ten bavorský přízvuk. To je asi nejsložitější.“ Gerhard Lamecker, učitel bavorského dialektu: „Mám tady celou řadu
známých Čechů, kteří pracují v Bavorsku,
a oni mají samozřejmě zájem se bavorštinu a místní dialekty naučit. A většinou
se s tím nakonec vypořádali.“

V roce 2008 navázala písecká škola
partnerství se dvěma školami v bavorském Deggendorfu. Žáci si spolu dopisují a přitom se zdokonalují v jazyce
sousedů. „Přijde mi dopis, odnesu ho
sem na školu, přečteme si ho společně.
Potom začnu psát nanečisto odpověď,
potom načisto a pak ho pošlu,“ vysvětlil žák školy Vojtěch Muška. Kateřina
Přibáňová dodala: „Dopisujeme si tak
různě, třeba jestli ona jezdí na lyžích
nebo na snowboardu, potom co dělala
o víkendu a takový různý věci.“

V Německu mají Bohemiku

Univerzity a především studenti jsou
v Bavorsku hnacím motorem k tomu,
aby měli Němci a Češi k sobě blíže.
Především proto, že starší generace
se k tomu zatím moc nemají. Naproti
tomu se z plného přesvědčení každý rok
okolo 20 studentů ze všech možných
německých fakult učí česky v takzvaném Bohemiku. To je daleko více, než
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.
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Historie

Obec Holostřevy leží na hlavním tahu
mezi Borem a Stříbrem. Historie se o ní
poprvé zmiňuje kolem roku 1186, kdy
patřila kladrubskému klášteru. V roce
1939 měla ves zhruba 90 stavení a 355
obyvatel, v současné době má pouze kolem 60 domů a 150 obyvatel.
Holostřevy měly i vlastní obecní
úřad, základní školu, mateřskou školku,
knihovnu i kino. Některá z těchto zařízení sloužila místním až do 90. let. Mezi
dalšími zde fungovaly i dobrovolné
spolky jako ochotnické divadlo, požárníci, svého času i pionýři. Pamětníci
dodnes vzpomínají na zábavy a akce,
kterých se zde konalo až 35 v roce. Dnes
jsou zde za zajímavosti pokládány již
jen chátrající kostel sv. Mikuláše, sousedící fara, pomníky padlých hrdinům
u Stalingradu (na hřbitově) a obětem
světových válek (na návsi) a žalostně
vyhlížející kaplička, která je pravidelně
brána jako útočiště místní omladiny.

Zajímavosti

Barokní faru dostalo v roce 1998
občanské sdružení Komunita Noe jako
dar od církve. Komunita má pouze pár
členů a její funkce je především kulturní a vzdělávací, nabízí terapeutické
pobyty pro lidi v krizové životní situaci
a pokouší se o rozvoj života místní obce.
Především se ale snaží opravovat a taktéž získávat prostředky pro opravu fary
a přilehlého kostela. Ten je využíván
k opět obnoveným tradicím, jako jsou
půlnoční bohoslužby o Vánocích, křty,
mše a předvánoční hudební koncerty.

Vznik občanského sdružení

Představujeme obec Holostřevy

aneb
„Nejhezčí holky jsou … z okolí Holostřev“
Cíle a plány

Díky získaným finančním prostředkům plánujeme jako jednu z velkých
a z našich prostředků nedosažitelných
akcí likvidaci bývalé požární nádrže
ve středu obce. Nádrž již svému účelu
dávno neslouží. Na jejím místě by bylo
ideální vybudovat kryté posezení, které
by alespoň částečně nahradilo chybějící
kulturní zázemí, což je, myslím, pro člo-

věka bydlícího na malé vsi pochopitelné
a potřebné. V tomto směru nás podporuje MAS Český les, která nám pomůže
s různými formalitami.
Doufám, že v některém z příštích
zpravodajů vás budu moci informovat
o našich dalších úspěších a třeba i uvítat
na některé z akcí.
MILADA HULÁKOVÁ

V Holostřevech 1. 12. 2009 vzniklo
Občanské sdružení Holostřevy. Už
od počátku své existence bude sdružení
velmi činné, stačí se podívat na stručný
souhrn nejdůležitějších akcí plánovaných na rok 2010.
Po únorovém masopustu budou holostřevské děti na faře vyrábět velikonoční dekorace. Následovat bude oslava
Velikonoc, brigáda v obci, stavění máje
a na prvního května alegorický průvod.
Květen odstartuje lavinu akcí, které
na nás v Holostřevech čekají přes léto.
Připravovány jsou rybářské závody, cyklokros, Dětský den, traktoriáda, turnaj
v minikopané, scholé ve stodole, bramborové hody na návsi, loučení s prázdninami a drakiáda. Na konci se pokaždé
můžete těšit na posvícenecké posezení,
lampionový průvod obcí, Mikuláše
s čerty, zabijačkové hody či půlnoční
mši Vánoční.
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Brigáda Akce Z & Za Klenčí krásnější
Začátkem října 2009 byly dokončeny
poslední práce na renovaci zábradlí
a sloupků ohraničující park s pomníkem
obětem 1. světové války a zábradlí u přilehlého schodiště z náměstí ke kostelu sv.
Martina. Při 10 brigádách bylo zábradlí
očištěno od starého laku i rzi, natřeno
základní anikorózní barvou a vrchní stříbrno-hliníkovou barvou. Sloupky byly
vyspraveny, omítnuty, natřeny penetrací,
na to bílou (akrylátovou latexovou) barvou a vrchní speciální silikatovou barvou.
Délka celého zábradlí je 120 metrů a natřeno bylo celkem 335 běžných metrů, tj.
42 metrů čtverečních. Součástí zábradlí je
34 sloupků s celkovou plochou 25 metrů
čtverečních. Odpracováno bylo na této
akci 122 brigádnických hodin, a to skoro
z 90 % členy Výboru pro rozvoj městyse.
Dále proběhla osmihodinová brigáda
na renovaci obřího nápisu VÝHLEDY
složeného z kamenů o rozměrech 4×20
metrů. Bylo vyčištěno a upraveno okolí

nápisu od plevele a křovin. Na to očištěny a natřeny jednotlivé kameny. Nápis
se nachází pod Baarovým pomníkem
na Výhledech při hlavní silnici.
V září byla třetí brigáda na očištění
(od starých plakátů), vyspravení vývěsek
a natření sloupků všech čtyř plakátovacích ploch při hlavní silnici. Odpracováno bylo šest brigádnických hodin.
Celkem bylo odpracováno při 12 svolaných brigádách 136 brigádnických hodin, z toho členy VRM 120 hodin.
Jiří Anderle,
Výbor pro rozvoj městyse
Klenčí p. Č.

Realizace zemědělského muzea v Halži
je v plném proudu

Dne 22. května 2009 zahájila obecně
prospěšná společnost ZLATÝ ČAS
dlouho očekávané stavební práce
na vesnickém muzeu v Halži. Díky projektovým pracím byl počátek realizace
značně opožděn, ale všichni doufáme,
že se podaří splnit plán a dveře muzea
se otevřou veřejnosti v polovině roku
2010. Stará sýpka se již začíná přemě-

ňovat ve venkovskou usedlost. Expozice
je neustále rozšiřována o nové kousky,
které pod rukou vedenou p. Vaňkem,
nositelem myšlenky muzea, dostávají
zánovní podobu. V následném období
čeká vedení společnosti nelehký úkol,
a to dokončit stavební práce a začít
s prací spíše badatelskou, kdy je potřeba
pojmenovat různorodé náčiní a nářadí,
o kterém současná generace ani netuší,
JITKA DACHOVÁ
nač se užívalo.
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Památný sakrární
kříž z roku 1842

Začátkem prosince proběhly dvě
odpolední brigády na vyřezání křovin a úpravu okolí památného sakrálního kříže pod Klenčím u hlavní
silnice. Čtyři metry vysoký kříž pochází z roku 1842 a stojí na místě,
kde se kdysi křižovala „nová erární
silnice“ se „starou císařskou poštovní
cestou“. Byl celý zarostlý křovinami,
ve kterých se nalézaly odpadky a nebyl v létě skoro vidět.
Před rokem jsme nechali zpracovat návrh na obnovu a renovaci kříže
i položkový rozpočet. Část renovace
zvládneme sami, odborné práce zadáme.
Finanční prostředky chceme získat z dotací nebo z příspěvků našich
členů VRM a sbírkou mezi občany
Klenčí.
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Vzácné ornáty opatrují v Halži

V roce 2007 převzala obec Halže
do osobního vlastnictví místní kostel
včetně mobiliáře. Součástí byl i soubor
dvaceti ornátů, z nichž minimálně tři
jsou památkově chráněny. „Bohužel,
kdybychom je vystavili tak, jak jsou, půjde spíše o odstrašující příklad, jak se
s takovými věcmi zacházet nemá. Jsou
sice ve špatném stavu, ale nejsou fyzicky
poškozené, rozežrané či potrhané. Navíc jsme je ještě nedokázali časově zařadit,“ vysvětluje starosta František Čurka.
Otázku, jak s historicky cennými kusy
naložit, řešila obec Halže s poradenskou
společností AgAkcent. Společně s manažerkou LAG Brückenland Bayern–
Böhmen Veronikou Hoffinger pak oslovili hraběte Beissel von Gymnich z hor-

nofalcké vsi Guteneck, pouhých třicet
kilometrů od české hranice na západ
od Domažlic. Hrabě má s restaurováním
podobných cenností zkušenosti, sám je
vášnivým sběratelem církevních ornátů
a dokáže mešní šat historicky datovat.
Cílem společného snažení české a německé strany je záchrana společného
církevního dědictví. Výsledkem má být
výstava zrestaurovaných kněžských ornátů v září 2010 v kostele v Halži, nato
pak v lednu 2011 v Bavorsku.
Obec Halže se bude snažit o finanční
podporu projektu prostřednictvím dispozičního fondu Cíle 3 Euregia Egrensis. Podmínkou je trvalá udržitelnost celého záměru, jež žadatelé hodlají docílit
právě zmiňovanou expozicí v oprave-

ných prostorách. V Halži plánují dokončení první etapy rekonstrukce kostela
už na jaře. Spočívá v novém zastřešení,
opravě zvonice a kamenné nástavby.
Hrabě zatím hovoří o úpravách daleko
rozsáhlejších. Týkají se jak zámku, tak
přilehlých hospodářských objektů. „To
je však otázka jiného a složitějšího projektu z hlediska dlouhodobého plánování. Musíme promyslet klimatizační
podmínky, topení, teplotu, vlhkost,
osvětlení, aby vynikla krása ornátu
a zdobnost šerpy,“ uzavírá hrabě Beissel
von Gymnich z panství Guteneck.
Tím však partnerská schůzka zdaleka
nekončila. Hraběte halžské církevní
oděvy nadchly, starodávnou šatní skříň,
naplněnou zlatavým rouchem opouštěl
viditelně nerad. „Polovina osmnáctého
století, pozdní baroko, některé téměř
nenošené, překvapivě zachovalé,“ nestíhala s překladem tlumočnice. Neskrývaný úžas pak ale projevil na slovo
vzatý odborník nad celým kompletem
liturgických oděvů, kterého se vlhkost
a plíseň zatím nedotkly.
SYLVA HEIDLEROVÁ

7. setkání MAS Plzeňského kraje
Podzimní setkání MAS proběhlo
20. listopadu 2009 v Nezdicích na území
MAS Aktivios. Za MAS Český les se
účastnili Sylva Heidlerová, Daniela Voldánová a Vlastimil Hálek. V programu
nás zaujalo následující:
• finanční podpora činnosti MAS ze
strany Plzeňského kraje,
• možnosti spolupráce všech MAS Plzeňského kraje,
• zkušenosti s administrací IV.1.1.
a IV.1.2. a požadavky na školení,
• možnosti spolupráce s KAZV
v rámci CSV v roce 2010.
Honza Florián z MAS Český západ
informoval o výsledcích jednání pracovní skupiny Leader:
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• Dodatek č. 1 k Příloze č. 9 Pravidel
IV.1.1. (od 6. 11. 2009)
• v jednání je Dodatek č. 2 (nezapracované připomínky)
• Aktualizace Pravidel IV.1.1.
(od 1. 1. 2010)
• upřesnění číselníku způsobilých výdajů – schváleno Monitorovacím výborem
• drobné úpravy organizačních postupů – v jednání.
Náměty a požadavky na SZIF:
• uspořádání společného semináře pro
pracovníky MAS a SZIF
• vyřešení DPH u obcí a následné proplacení projektů
• stanovení závazných metodik pro

jednotlivé kódy způsobilých výdajů
• co je a co není způsobilé k financování
• zveřejnění interních pokynů pro administraci projektů
• upravit Pravidla IV.1.1. a IV.1.2. vč.
Přílohy 9 tak, aby namísto „originál“
bylo uvedeno vždy „originál nebo
úředně ověřená kopie“.
(sh)
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Divoký Západ v těsném sousedství Halže
Již třetí rok chová zemědělská společnost Agročas Částkov nedaleko Halže
stádo amerických bizonů. Po pastvinách o rozloze přibližně 20 ha se v současné době prohání 31 býků, krav a telat.
„Stádo se pomalu, ale jistě rozrůstá“, říká
paní Bečvářová, která se o bizony stará.
„V prvním reprodukčním roce přibyly
čtyři telátka, už ve druhém jedenáct.
V roce 2010 bychom už chtěli zvýšit
počet stáda aspoň o 15–16 narozených
kusů. Protože ale z důvodu plemenitby
potřebujeme stádo rozdělit, plánujeme
také rozšířit prostory určené k pastvě.
V současné době máme nově oploceno
cca 16–17 hektarů. Budeme také přikupovat mladého býčka. Z důvodu udržení zdravého rodu je třeba plemenitbu
provádět mezi nepříbuznými kusy.“
Bizoní maso má méně cholesterolu
než sladkovodní ryby a je vyhlášenou
delikatesou. Proto je žádané ve špičkových hotelích po celém světě.
Bizon americký je největší savec
amerického kontinentu. Výška samce
v kohoutku činí 170–190 cm, samice

125–150 cm. Samci dosahují délky
370 cm, samice pak 250–310 cm. Samci
mohou vážit až 900–1 500 kg, samice
500–750 kg. Zrak mají bizoni slabý, rozeznávají pouze pohyb. Naproti tomu
mají výborný čich – dokážou větřit až
na vzdálenost dvou kilometrů, ucítí
trávu pod třiceticentimetrovou pokrývkou sněhu. Ačkoli vypadají těžkopádně,

v cvalu dosahují rychlosti 50 km/hod.
Tímto tempem jsou schopni běžet půl
hodiny i déle. Dožívají se 15 až 20 let.
Američtí indiáni z bizona dokázali
zpracovat takřka vše – od srsti (čelenky
apod.), kůži (oblečení, přikrývky), močový měchýř (váčky), až po oháňku
(plácačka na mouchy).
JOSEF JOHÁNEK

MAS v Tisové na setkání zastupitelů z Tachovska
V úterý 22. září 2009 se v kulturním
domě v Tisové setkali zastupitelé z Tachovska na pravidelném setkání, které
svolává okresní rada zastupitelů. Cílem
těchto setkání je dozvědět se nové informace, předat si zkušenosti a setkat
se také s lidmi z oblasti státní správy
a samosprávy a dalších organizací, které
mohou být obecním zastupitelstvím nápomocni.
Tentokrát přijel do Tisové europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček, který je hodnocený evropským parlamentem jako
nejaktivnější z českých europoslanců.
Kromě zajímavého vyprávění o zkušenostech z práce europoslance zodpověděl také dotazy týkající se současných
problémů.
Okresní rada zastupitelů nabídla prezentaci na této akci i zástupcům MAS
Český les, o. s., aby si mohli rozšířit své
znalosti o její činnosti. MAS Český les
na setkání zastupovala manažerka Sylva
Heidlerová, administrativní pracovnice
Mgr. Božena Podlipská a projektový
manažer Vlastimil Hálek. Kromě základních informací o programu LEADER, na jehož základě byl vytvořen
Strategický plán LEADER pro činnost

MAS Český les, o. s., vysvětlila Mgr. Božena Podlipská, že cílem činnosti MAS
je zlepšení úrovně života na venkově při
využití součinnosti veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní
úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků
působících na venkově, a to na základě
principu zdola – nahoru.
Zastupitelům byly poskytnuty konkrétní materiály o MAS a první i druhé
výzvě poskytování dotací. Seznámili se
podrobněji s 13 projekty 1. výzvy 2008,
z nichž šest je již dokončeno a byla podána žádost o proplacení. Ostatní jsou
realizovány dle harmonogramu.
Důležité je, že se přítomní dozvěděli
o možnosti spolupráce s MAS Český les,
o. s., a v oblasti získávání dotací si uvědomili základní postup:
• kontaktovat MAS se svým záměrem
a tento konzultovat,
• zpracovat (raději nechat odborně
zpracovat) žádost o poskytnutí dotace
dle platných pravidel,
• zajistit předfinancování projektu,
• zrealizovat projekt v souladu s podanou žádostí,
• vyúčtovat projekt dle platných pravidel.
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Pokud se přítomní podělí o získané
informace i se svými kolegy, kteří se
z různých důvodů nemohli zúčastnit,
podnikateli a neziskovými organizacemi,
bude v obci výsledek této akce ještě větší.
BOŽENA PODLIPSKÁ
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Exkurze

po zemědělských podnicích

našeho kraje
V rámci vzdělávacího kurzu „Venkov
není izolovaný ostrov“ se 20. 8. 2009
uskutečnila druhá exkurze, která začínala v zemědělském podniku Agročas
v Částkově prohlídkou Zařízení na zpracování surovin z vlastních zdrojů pro
výrobu elektrické energie a tepla.
Dvoustupňová stanice s uzavřeným
technologickým procesem, jmenovitým hodinovým výkonem 1 000 kW
a předpokládanou produkcí plynu
374 m³/h má čtyři nádrže o celkové kapacitě 17 000 m³. Zpracovává drůbeží
podestýlku, hovězí a prasečí hnůj, senáž
a kukuřici. Moderní zařízení má uzavřený okruh vstupu a výstupu, který zamezuje úniku pachových látek i metanu.
Veškeré vstupní suroviny si společnost
zajišťuje z vlastních zdrojů. Plně tak zužitkovává odpadní materiál – drůbeží
podestýlku, chlévskou mrvu a vepřový
hnůj. Ten tvoří 60 % vstupních surovin,
celkem 27 000 tun ročně. Dalšími surovinami jsou travní senáž a kukuřičná
siláž. Zaměstnanci Agročasu nás také
provedli nově vybudovaným kravínem
splňujícím normy EU.
Další zastávkou na naší cestě za poznáním byla vesnice Halže nedaleko
hranic se SRN, kde firma Agročas
ve starém špýcharu buduje muzeum
zemědělské techniky. Všechny budoucí
exponáty sesbíral letos již třiasedmdesátiletý Antonín Vaněk z Halže, který
se rozhodl, že své peníze a energii vloží
do vybudování sbírky strojů, přístrojů,
nářadí a pomůcek, které se používaly
v rostlinné i živočišné výrobě, ale i pro
drobné práce v domácnostech. Ve sbírce
najdeme předměty používané od druhé
poloviny 19. století po polovinu století
minulého.
Po obědě v Přimdě, která svou novodobou proměnou návštěvníky mile překvapila, naše cesta pokračovala do obce
Rybník nedaleko Hostouně, kde na své
farmě už 18 let hospodaří pan Jaroslav Uher. Už od roku 1999 se zabývá
biozemědělstvím, na ekologických lukách a pastvinách chová mastný skot
a ovce, navíc nutrie, pštrosy, slepičky
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a jiné. Tento rok také otevřel bourárnu
masa – bio hovězího a bio skopového.
Veřejnosti nabízí ekoagroturistiku – pobyty na ekofarmě. Ubytování je možné
v campu v přilehlém areálu farmy nebo

Venkov není izolovaný ostrov

v nově vybudovaném ubytovacím zařízení, které vzniklo v rámci spolufinancování Evropskou unií EAGGF.
JOSEF JOHÁNEK

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

Činnost komise pro rovné příležitosti
žen a mladých lidí do 30 let

Komise pro rovné příležitosti žen
a mladých lidí do 30 let se sešla 25. 5.
a 7. 9. 2009.
Předmětem první schůze byla volba
předsedkyně komise. Komise schválila
předsedkyní Annu Váňovou. Dalšími
body jednání byly: domluva na zorgani-

zování Regionálního večera MAS Český
les a vyhledání sponzorů, pomoc členek
při realizaci projektu: „Jak dál po mateřské dovolené“, stálé vyhledávání tradičních receptů pro kuchařku bavorskočeského pohraničí.
JOSEF JOHÁNEK

Propagujeme svoji činnost

Jedním z materiálů, jimiž MAS Český
les propaguje svoji činnost, je pexeso
poskládané z fotografií významných
míst a památek z celého území MAS
Český les.

O tom, že se tento druh propagace
líbí a nachází u lidí kladnou odezvu,
svědčí fotografie ze zářijové drakiády
2009 v Milavčích.
JOSEF JOHÁNEK
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Výsledky jednání celostátní sítě
pro venkov v našem regionu
Pracovníci MAS Český les se
zúčastnili tří jednání Celostátní sítě pro
venkov, v Klatovech, v Domažlicích a v
Tachově. V rámci diskuze byly pro tento
rok navrženy následující aktivity:
Setkání s regionálním odborem SZIF
– řešeny budou nejčastější chyby v žádostech o dotace PRV, vyhodnocení posledního kola příjmu žádostí, informace
o tom, co bylo rozhodující pro schválení
žádostí – počet bodů za preferenční kritéria atd.
Návštěva bioplynové stanice – společně pro starosty a představitele zemědělských podniků, která je již v provozu,
včetně účasti dodavatele technologie.
Setkání s kontrolními organizacemi –
sdělení nejčastějších nedostatků v podnicích, odpovědi na otázky zemědělců,
vyjasnění požadavků kontrolních organizací.
Přehled MAS v Plzeňském kraji – vydání publikace s přehledem všech MAS
v Plzeňském kraji včetně prezentace
úspěšných projektů na jejich území.
Podpora MAS a realizace rozvojové
strategie z PRV – seminář zaměřený
na výměnu zkušeností při realizaci podopatření:
IV.1.1 – Místní akční skupina,
IV.1.2. – Realizace místní rozvojové
strategie,
IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce.
Portál farmáře jako komunikační
a marketingový nástroj venkovského
prostředí – prezentace odborných znalostí a zkušeností, čerpání informací
a dovedností využívání internetových
zdrojů informací portálu Farmáře
v rámci opatření osy II. PRV.
Energeticky soběstačný/á region/obec
– využití místních obnovitelných zdrojů
energie – zdroj získání tepelné a elektrické energie pro obce včetně úspor
energie.
Tradiční venkovská zástavba, pojetí
venkovského prostoru jako celku – získávání informací spjatých s investicemi
o udržování obnově a zhodnocování
nebo využití kulturního dědictví?
Prodej ze dvora – jednodenní seminář
zaměřený na legislativu, obchod, veterinu, včetně praktických ukázek.
Myslivost versus zemědělství, prevence škod – jednodenní seminář zaměřený na pozitivní opatření pro ochranu
přírody a fauny (ekologická sklizeň luk,
zakládání biopásů apod.).
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MAS Český les na tradiční
přehlídce venkovských regionů
36. ročník národní výstavy Země živitelka 2009 proběhl v Českých Budějovicích ve dnech od 27. srpna do 1. září
v „pavilonu venkova“ R1. Rozvoj venkova tak získal oproti minulým ročníkům větší výstavní prostor. Své aktivity
zde společně prezentovali Spolek pro obnovu venkova ČR, Národní síť místních
akčních skupin, Agrární komora ČR,
Národní observatoř venkova, Celostátní
síť pro venkov pod garancí ministerstva
zemědělství a téměř padesát místních
akčních skupin z celé země. Ve čtvrtek
veletrh zahájil prezident Václav Klaus.
V rámci dvoudenního semináře Školy
obnovy venkova v Hartmanicích se
druhého dne Země živitelky zúčastnili
i zástupci MAS Český les.
„Musíme si zvyknout na fakt, že na náš
trh se dostávají levné konkurenční potraviny ze zemí, s nimiž nemůžeme
v ceně soutěžit. Tato konkurence bude
stále silnější,“ řekl v projevu Klaus. Ministr zemědělství Jakub Šebesta poukázal
na stále horší situaci našich zemědělců,
kteří bojují se snižujícími se výkupními
cenami mléka a řady dalších produktů.
„Po náznaku konjunktury před dvěma
léty následoval velký propad a výkupní
ceny některých komodit jsou nižší, než
byly před rokem 1989,“ konstatoval ministr.
Prezident Klaus v doprovodu ministra zemědělství navštívil také venkovský

pavilon. Dlouhý čas zde strávil i ministr
pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
V pátek se uskutečnil za přítomnosti ministra zemědělství Jakuba Šebesty v pavilonu R1 a přilehlé Pivovarské zahradě
Večer venkova. V sobotu zase zahájil Národní dožínky 2009 premiér Jan Fischer.
V rámci programu zahájení byl v Pivovarské zahradě předán novým držitelům certifikát národní značky kvality
KLASA, jehož pořadatelem je Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF).

Vlastimil Hálek si při rozhovoru s tajemnicí Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Marcelou Harnovou prohlíží propagační předměty Spolku obnovy venkova.
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„Kvalita potravin patří mezi priority ministerstva zemědělství a logo KLASA
je prestižní značkou. Záleží nám nejen
na zachování její prestiže, ale i na jejím
posílení. K tomu určitě přispěje projekt
Regio–Klasa, který je zaměřený na tradiční potravinářské výrobky z regionů.
Jeho příprava v současné době finišuje,“
uvedl ministr Šebesta. Značka KLASA
byla podle jeho slov propůjčena včetně
nově oceněných celkem 1 335 produktům od 222 českých a moravských výrobců. Letos toto ocenění získalo 19
výrobků od deseti výrobců, mezi nimi
je i pět nových, dosud neoceněných
společností. Letošního ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka
se účastní více než 600 vystavovatelů
a obchodníků včetně 23 zahraničních
firem ze 17 zemí světa. Ministerstvo zemědělství ČR se prezentovalo stánkem
v pavilonu B4 společně se Státním zemědělským intervenčním fondem ČR,
Potravinářskou komorou ČR a Vinařským fondem ČR. Součástí agrosalonu
byla soutěž Zlatý klas, kterou vyhlašuje
MZe v pěti oborech. Výrobky soutěží
v kategorii rostlinná výroba, živočišná
výroba, mechanizace, potřeby a služby
zemědělství, potravinářský a zpracovatelský průmysl. Ministerstvo pro místní
rozvoj se prezentovalo v pavilonu B1,
kde se propagoval například také Ústav
zemědělské ekonomiky a informací.
SYLVA HEIDLEROVÁ
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MAS na ITEPu

MAS na ITEPu? Ne, to není šifra,
ale označení premiérové účasti Místní
akční skupiny Český les na Veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje v DK
Inwest v Plzni. Letošní rok poprvé využila MAS ČL možnosti prezentovat sebe,
svou práci i své členy na tomto veletrhu,
který oslavil již páté narozeniny a který
získává rok od roku větší prestiž a jehož
návštěvnost neustále roste.
Kromě subjektů cestovního ruchu
se na veletrhu představily i další místní
akční skupiny, jejichž práce nám může
být velmi přínosnou inspirací. O vystavovatelské místo se MAS Český les dělila
s MAS Pošumaví, která je naším sousedem. Zájemcům jsme kromě zasvěcených informací nabídli naše propagační
materiály, kterých máme oproti jiným
MASkám zatím poskrovnu. Velký zájem vzbudil mezi návštěvníky plánovací
kalendář na rok 2010 a hlavní „hvězdou“
mezi materiály se stalo krásné pexeso
zobrazující místa v rámci MAS Český les.
Naším hlavním úkolem bylo představit, co vlastně ta „MASka“ je, protože
dle našich odhadů cca 80 % návštěvníků
nemělo o existenci místních akčních

S návštěvníky stánku MAS diskutovaly také zleva Daniela Voldánová, Sylva Heidlerová a Marta Vojtíková. Na snímku s „pohádkovým dědkem“ Milanem Poláčkem.
skupin ani ponětí. Po třech dnech trpělivého vysvětlování, že MAS Český
les opravdu není součástí Šumavy, se
nám to snad podařilo. Třeba příští rok
přijedou turisté do Bělé nad Radbuzou
nebo do Halže a řeknou si: „Ach, tady je

Na Živitelce byli i Prostibořští

tak krásně… Aha, tady všude působí ta
Místní akční skupina Český les…“
ANNA VÁŇOVÁ

Školení žadatelů
a příjemců dotace
z PRV osa IV LEADER
ve středu 3. února 2010
v budově MZe ČR Domažlice, Haltravská 438
9.00–12.00 h
v budově MÚ Bor 14.00–17.00 h

Program

Zhlédli jsme expozici zemědělských strojů, květin, chov koní, ochutnali nabízenou
slivovice a medovinu, zaujal nás mimo jiné stánek s vínem z Valtických sklepů, kde jsme
se rozhodně zdrželi. Samozřejmě jsme neminuli bez povšimnutí ani stánek s občerstvením, jak ukazuje foto. Znaveni jsme se vydali na cestu domů a děkujeme řidiči, panu
Pajerovi, za trpělivost.
JANA SVOBODOVÁ
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1) Úvod – seznámení s podpořenými
projekty MAS Český les
2) Seznámení s pravidly IV.1.2. a přílohou č. 9
3) Povinná propagace a publicita
projektů
4) Praktické zkušenosti z přípravy
žádosti o proplacení a s tím souvisejících příloh
5) Nejčastější chyby žadatelů o dotaci a příjemců dotace z PRV v rámci
Osy IV. LEADER
6) Informace o činnosti Celostátní
sítě pro venkov Plzeňském kraji
7) Diskuse
• výměna praktických zkušeností
v komunikaci s RO SZIF v Českých
Budějovicích
• nejčastější chyby při zpracování zadávacího řízení
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V Peci pod Čerchovem v rámci „Dřevorubeckých slavností 2009“ se v létě
udál experimentální výpal milíře. Cílem bylo seznámit veřejnost se zájmem
o historii zdejšího kraje s dnes již zaniklým lesním řemeslem, které našim předkům ve zdejší krajině přinášelo velmi
těžké živobytí.
Návštěvníci „Dřevorubeckých slavností 2009“ mohli na vlastní oči spatřit
pálení milíře tradiční technologií, které
se v Českém lese na Rozvadovsku provádělo naposledy ve čtyřicátých letech
20. století. V okolí Pece a na Domažlicku jsou zprávy o posledních uhlířích
z konce 19. století a lze tedy bez nadsázky říci, že milíř zde hořel po více než
stu letech.

Výpal milíře v Peci pod Čerchovem
Touto vydařenou akcí chtěli organizátoři slavností poukázat na kdysi slavnou éru železářské výroby v Peci. Již
samotný název a vznik obce Pec (Hochofen) je spojen s výstavbou a provozem vysoké dřevouhelné pece, kterou
zásobovat dřevěným uhlím nebylo vůbec snadné.
Akce milíř byla připravována ve spolupráci s obcí Pec, dobrovolníky z Pece,
LST, a. s., LČR, s. p. – lesní správou Domažlice a Hornicko – historickým spolkem Planá u Mariánských Lázní v podstatě od počátku letošního roku.
Slavnostnímu představení uhlířského
řemesla předcházelo mnoho práce.
V květnu proběhla příprava dřeva určeného k zuhlení. Jednalo se o smrkové
dřevo, které bylo do Pece dopraveno
v celých délkách a následně nakráceno
a naštípáno. Dřevo bylo vyskládáno
do hrání k následnému vyschnutí.
O víkendu předcházejícímu vlastní
slavnosti bylo upraveno uhliště a provedena hrubá stavba milíře. Jako uhliště bylo připraveno zhruba vodorovné
kruhové prostranství o průměru osm
metrů, zapuštěné do svahu. Místo bylo
zvoleno tak, aby bylo přirozeně co nejvíce kryto před silnějšími větry a kouř
z milíře co nejméně obtěžoval obyvatele
a návštěvníky Pece.
Při stavbě, výpalu a rozebírání milíře
bylo využito bohatých zkušeností uhlíře
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z Hornicko-historického spolku Planá
a pomoci dobrovolníků z řad obyvatel
Pece.
Zvolená konstrukce milíře, tedy tzv.
stojatý shora zapalovaný milíř „německého“ typu bez podlážky s charakteristickým svislým zápalným kanálem
„králem“, který prochází středem milíře,
představuje vývojové stádium tohoto
zařízení ve střední Evropě užívané
v prostoru Českého lesa.
S vlastní stavbou milíře se začalo
týden před slavnostním zapálením.
Zúčastnění tak měli možnost se přesvědčit, že zdánlivě triviální stavba
milíře o objemu téměř 8 m³ skutečně
není jednoduchá. Dovedně vyskládaná
„hromada“ dřeva charakteristického
tvaru byla pečlivě pokryta drobným
zeleným chvojím. Staří uhlíři měli řadu
odzkoušených praktik, jejichž opominutí se později většinou vymstilo. I při
sebelepších znalostech se některé postupy nepodařilo napodobit. Tím bylo
například konečné „zaházení“– zakrytí
milíře. Na opakovaně používaných
uhlířských placech byly vždy po ruce
hromady vypálené zeminy smíchané
s uhelným prachem – mourem. Pokud
uhlíři neměli takový materiál k dispozici, přiváželi jej k milíři i z velmi vzdálených míst. Na Peci se použilo prosté,
trochu jílovité zeminy.
Slavnostnímu zapálení milíře dne
3. 7. 2009 v 17.30 za doprovodu mužského pěveckého sboru Haltravan

z Klenčí pod Čerchovem dychtivě přihlíželo přes 200 diváků.
Samotný výpal milíře je řízen vytvářením průduchů, „dýmníků“, v plášti
milíře. Za deštivého počasí hrozí uhašení milíře. Proto, aby oheň uvnitř hromady neuhasl, musí být také zajištěn
tah vzduchu. K tomu slouží vytvoření
čtyř až pěti otvorů při spodku milíře
o průměru přibližně 10 – 20 cm. Otvory
jsou neustále obnovovány. Manipulace
s dýmníky a větracími otvory je opět
otázkou zkušenosti. Dbá se hlavně na to,
aby „hoření“ neprobíhalo příliš prudce,
případně oheň neprorazil bokem. Taková místa musí uhlíř dovedně zaházet.
Při výpalu vznikají v milíři plyny
(vodní pára, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další) a pokud není těmto plynům umožněn volný odtah, může dojít k tomu, že se celá hromada se zlým
rachotem rozletí, v opačném případě
může dojít k tomu, že milíř nenajde tolik síly a vlastními výpary se udusí. Teplota uvnitř správně udržovaného milíře
přesahuje 600 °C. Při hlídání a údržbě
milíře se uhlíř pohybuje pomocí žebříků
a lešení po celé konstrukci hromady.
Musí tak činit velmi obezřetně, neboť
z minulosti jsou známé případy uhoření, když se neopatrný uhlíř propadl
do milíře.
Od zapálení probíhalo další tři dny
v útrobách milíře zuhelnatění dřeva
a celý proces musel být dnem i nocí pečlivě střežen. Tehdy opravdu stálo za to

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

I na mléku můžou
farmáři v dnešní
době vydělat
Velmi nízké výkupní ceny mléka
donutily malého farmáře z Hlohové
na Domažlicku zakoupit vlastní automat na prodej syrového mléka. Nyní
ho provozuje v zelenině na náměstí
ve Staňkově poblíž farmy. Denně čerstvé, plnotučné mléko přímo od krav
si mohou lidé načepovat v ceně 15
korun za litr, což je téměř trojnásobek ceny, kterou aktuálně platí farmě
mlékárna ve Stříbře. Každé ráno
v 8.00 bude v prodejně 200 litrů čerstvého mléka, syrového, bez tepelného
zpracování.

„umouněného uhlíře“ navštívit. V tichu
a zeleni pohraničního hvozdu, kde se
krajinou táhl jedinečně vonící štiplavý
dým, tam nebylo problémem se v duchu
přenést o stovky let nazpátek.

stávají atraktivní témata zapomenutého
způsobu života minulých generací, jejich hospodaření v krajině a dnes již
mnohdy zapomenutá řemesla, resp. odvětví podnikatelské činnosti.

Rozebrání milíře a následná expedice
uhlí proběhla 6. 7. 2009 od 14.30. Teprve
při této činnosti se uhlíř a jeho pomocníci skutečně umounili. Z původně takřka dva metry vysokého milíře zbyla,
dalo by se říci, hromádka hlíny a mnozí
návštěvníci nabývali dojmu, že dřevo
uvnitř milíře shořelo na popel. Vyvedeni z omylu byli v okamžiku, kdy se
milíř začal rozhrnovat. Pod cca 5–10 cm
vrstvou hlíny se ukrývalo „černé zlato“.
Milíř byl tak malý proto, že dřevo uvnitř
pozbylo veškerou vodu a zmenšilo svůj
objem na polovinu. Z cca 8 m³ smrkového dřeva bylo po třech dnech výpalu
z milíře dobyto cca 4 m³ dřevěného uhlí,
které si obyvatelé Pece a poté i návštěvníci mohli odnést domů a použít ke grilování.
Kdo se podílel na pracích na milíři
(stavba, výpal, rozebírání), tak na vlastní
kůži zakusil, že uhlířina nebyla jen romantickým lesním řemeslem, ale velmi
tvrdou časově náročnou dřinou s nejistým výsledkem. V minulosti totiž díky
nezkušenosti či nepozornosti uhlířů
shořelo na popel mnoho milířů, často
i s částí lesa. Uhlíři placení od množství vyrobeného dřevěného uhlí tak
zůstali bez prostředků na obživu svou,
ale i svých rodin, od nichž byli v lesích
na celé týdny na míle vzdáleni.
S uspokojením lze konstatovat, že
současná generace jeví o historii vzrůstající zájem. Pro širokou veřejnost zů-

V posledních letech v celé České republice přibývá projektů, v rámci kterých jsou často z iniciativy „nadšenců“,
většinou však na seriózním vědeckém
základě, experimentálním způsobem
připomínány dnes mnohdy již zapomenuté výrobní postupy. Úspěšně se daří
rekonstruovat zaniklé hamry, vodní
i větrné mlýny, pálí se nejrůznější keramika, stále častěji bývá páleno dřevěné
uhlí v milířích či vyráběno sklo v experimentálních sklářských provozech.
Výroba dřevěného uhlí, kolomazi,
potaše, následně pak sklářství, nejrůznější zpracování dřeva, hamernictví
a železářství, to jsou způsoby obživy
neodmyslitelně spjaté s historií Českého
lesa.
Interpretace tohoto historického
dědictví a demonstrace některých zapomenutých způsobů výroby před veřejností může přispět k potřebnému
rozvoji turistického ruchu v souladu se
zájmy místních podnikatelů, ochrany
přírody a krajiny, či jen k setkávání lidí.
Možná se podaří vytvořit platformu pro
určitou „tradici“ a opakované pořádání
podobných akcí. Alespoň organizátorům již víří hlavou všelijaké nápady
a myšlenky. Odkaz našich předků si to
bezesporu zaslouží.
Ing. JIŘÍ KADERA
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Výlet do Hluboké
se vydařil
Obecní úřad Staré Sedlo pořádal
výlet do Hluboké nad Vltavou. Nejdříve jsme navštívili zámek Hluboká,
někteří z nás vyšli na věž zámku.
Další zastávkou byla zoologická zahrada Ohrada, kde jsme strávili odpoledne.
Mohu konstatovat, že odpoledne
se vydařilo, počasí nám přálo a zámek Hluboká i ZOO Ohrada Hluboká rozhodně stojí za zhlédnutí.
JANA SVOBODOVÁ

Bude v Přimdě
turistické informační
centrum?
Na česko-německých hranicích
v Přimdě na Tachovsku by mohlo
už v roce 2010 vzniknout turistické
informační centrum. Stalo by se tak
novou vstupní branou do Českého
lesa. Vybudování střediska pro turisty navrhuje město Přimda, jež se
pokusí na projekt získat peníze z Evropské unie. Infocentrum chce radnice umístit do upravených prostor
staré čekárny, která zůstala prázdná
po kompletní rekonstrukci místního
náměstí. Součástí infocentra budou
i veřejné toalety a pozemek zhruba
700 metrů čtverečních, na němž by
vznikla odpočinková zóna s altánem.
Městečko se zhruba 1 400 obyvateli
už má zpracovanou projektovou dokumentaci i stavební povolení. O peníze požádá v páté výzvě regionálního
operačního programu.
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Nová naučná stezka v Broumově

Zástupci obce Broumov připravují
ve spolupráci s CHKO ČL a Geo Loci,
o. p. s., zajímavý produkt, který bude
sloužit ke zlepšení služeb v turistickém
ruchu. Obec se rozhodla na konci loňského roku realizovat projekt naučné
stezky „Údolím Hamerského potoka“.
Pro tento účel bylo využito zanikající
„panské“ cesty, propojující „Zámeček u sv.
Víta“ – místo, kde stávala vrchnostenská
železárna – s ostatními hamry a mlýny
poháněnými vodní silou Hamerského
potoka. Cesta byla obnovena a buduje
se altán pod památným Broumovským
jasanem. Na trase, která je spíše procházkou nežli turistickou výpravou, bude mít
návštěvník možnost seznámit se nejen
s přírodními, ale i historickými zajímavostmi v bezprostředním okolí obce
Broumov. V tomto směru je procházka
údolím skutečně pestrá. Vlastní naučná
stezka má délku 2,1 km a celkem osm
zastávek. Na informačních panelech je
připomenuta historie broumovského
dolování mědi, olova a stříbrných rud,
při vstupu do Chráněné krajinné oblasti

je zmínka o přírodních zajímavostech
Českého lesa, u Broumovského jasanu je
popsána zdejší květena a proč byl tento
vzácný – dnes památný strom – vysazen.
Velká část stezky vede dlouho neudržovanou dubovou alejí. Alej letitých
stromů lemující historickou „panskou“
cestu tvoří od roku 1983 chráněné stromořadí šestnácti exemplářů dubu letního jižně od obce Broumov. Duby společně s cestou a zaniklými průmyslovými
provozy vytvářejí malebný obraz soužití
člověka s přírodou v lesnatém údolí Hamerského potoka. Prastaré stromy jsou
místní krajinnou dominantou s vysokou
krajinářskou a estetickou hodnotou. Dosahují výšky pětadvacet metrů s obvody
kmene ve výšce 1,3 m od 200 do 390 cm.
Stáří dubů je odhadováno na cca 170 let.
Díky trase naučné stezky se snad alej dočká pravidelnější údržby.

Při dalších zastaveních návštěvník
projde končinami, kde v minulých stoletích pulzoval čilý podnikatelský ruch.
Po roce 1760 zde hrabě Zikmund Haimhausen nechal zřídit továrnu na výrobu modrých kobaltových barev, která
vyvážela „šmolku“ až do Amsterdamu,
později zde vrchnost vybudovala na svou
dobu velmi úspěšný železářský podnik
s vysokou pecí, čtyřmi hamry a dalšími
provozy. V souvislosti s provozem válcovny a drátovny vznikla osada Nový
Haimhausen – dnes západní část obce
Broumov. Snad se v budoucnu podaří
naučnou stezku prodloužit až ke státní
hranici, kde se návštěvník dozví o zajímavé historii loveckého zámečku, broumovské drátovny či o založení Joštova
rybníku s Vilémovou pilou.
JIŘÍ HLÁVKA

Trasa naučné stezky „Údolím Hamerského potoka“.

Martinská pouť v Klenčí pod Čerchovem
Výbor pro rozvoj městyse zajišťoval, tak jako každoročně, Martinskou
pouť, která proběhla v listopadu 2009.
Výbor organizoval rozmístění stánků,
výběr poplatků, dohled nad pořádkem
a úklid náměstí. Pouť na klenečském
náměstí začínala v pátek třináctého, kdy
byly otevřeny pouťové atrakce na horní
části náměstí, v sobotu pak k nim přibylo několik stánků. V neděli, v hlavní
pouťový den, bylo na dolním i horním
náměstí kolem padesáti stánků s různo28

rodým zbožím. A čtyři pouťové atrakce
– dvě střelnice, houpačky a kolotoč pro
nejmenší. Do Klenčí přijeli prodejci
z okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např.
z Prahy, Českých Budějovic, Písku, Příbrami, Plzně, Kašperských Hor, Měčína,
Strakonic, Klatov, Chebu, Kralup nad
Vltavou atd. Na poplatcích za místa
pro stánky bylo vybráno členy výboru
10 050 Kč.
Martinská pouť byla, zvláště v neděli, korunována na tu dobu mimo-

řádně krásným počasím. Součástí pouti
byla i prodloužená výstava obrazů Jana
Psutky na Staré poště, kterou navštívilo
za víkend kolem dvou stovek návštěvníků. Vstupné bylo dobrovolné a bylo
vybráno 810 Kč. Tento obnos bude poslán na konto miřkovského útulku pro
nemocné, staré a týrané koně „S. O. S. –
Život pro koně“.
JIŘÍ ANDERLE,
předseda výboru
pro rozvoj Klenčí
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Setkání škol obnovy venkova 2009

ŠOV Šumava–Český les a ŠOV v Radomyšli, město Hartmanice a společnost AgAkcent, s. r. o., pod záštitou
Spolku pro obnovu venkova uspořádaly
ve dnech 11.–13. listopadu 2009 již páté
roční setkání tentokráte v Klenčí pod
Čerchovem.
Přihlásilo se více než 60 zástupců ŠOV
a pracovníci vzdělávacích institucí, univerzit, státní správy, obecních zastupitelství, které řeší problematiku vzdělávání
ve venkovském prostoru.
První přednášku přednesl pan Jan
Florian, zástupce Spolku pro obnovu
venkova, který aplikoval biblické desatero na krajské zásady dodržované
v práci SPOV. Podtrhl požadavek subsidiarity, to znamená, aby se věci rozhodovaly tam, kde se uskutečňují.
Další vystupující, pan Josef Postránecký z MMR, se zabýval národními
programy pro regionální rozvoj pro rok
2010. Rozebral Program obnovy venkova a realizaci jeho jednotlivých dotačních titulů v roce 2010.
Vystoupení zástupkyně MZe paní
Jany Litošové bylo zaměřeno na realizaci Programu rozvoje venkova v jeho III.
ose – Opatření III.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
a Opatření III.2.2. – Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova.
Velkému zájmu účastníků se těšila
přednáška pana Jiřího Hladíka z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy, který řešil problém krajiny a její
pozemkové úpravy. Rozebral faktory
ovlivňující krajinu, právní ukotvení v zákonech a normách, evropskou úmluvu

o krajině, krajinnou politiku v českém právu, politiku územního rozvoje,
územní plány a regulační plány.
Příspěvek o příhraniční spolupráci
měl pan Klaus Zeitler a jeho kolegyně
paní Zuzana Uhrová. Představili společné aktivity mezi bavorským Landkreis
Schwandorf a mikroregionem Chodská
liga. Společným problémem je integrální
rozvoj venkovského území v okolí Čerchova. Jedná se projekty v oblasti energetiky, turismu a způsobu života. Další
možnosti spolupráce jsou například
v bioenergiích.
Poslední prezentace prvního dne setkání pana Stanislava Sojky se zabývala
webovou prezentací ŠOV na stránce
www.ebfle.eu, což je stránka evropského
vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova.
O pomoci vzdělávání venkovu hovořil
ve své prezentaci pan Jan Jarolímek z Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha.
Představil jednotlivé fakulty, studijní
obory, konzultační střediska v regionech a informační a poradenské centrum
PEF. Dále se zabýval projekty univerzity
na podporu regionů. Řešil i kariérové poradenství a vzdělávací kurzy v regionech,
včetně vzdělávání seniorů.
Filozofický problém teorie a praxe
v rámci zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje venkova se pokusil uchopit pan Petr
Hienl z ÚZEI. Zamýšlel se nad tím jak
vůbec definovat venkov a jak jej definují
v různých zemích EU. Vymezil rozdíly
v pojetí rozvoje venkova z hlediska vertikálního a horizontálního. Dále rozebral
pojem udržitelnosti z hlediska každodenní praxe.
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Starosta městyse Radomyšl pan Luboš Peterka prakticky popsal jak jejich
ŠOV pěstuje u svých občanů pocity příslušnost k evropanství prostřednictvím
bohaté vlastní činnosti a spolupráce se
zahraničními regiony.
Starosta obce Třanovice z Moravskoslezského kraje pan Jan Tomiczek řešil
otázku ekonomické udržitelnosti projektů. Prakticky popsal, jak prováděli
revitalizaci ČOV v obci a budovali systém kanalizace.
Další prezentace pana Tomáše Horníka popisovala, jak by měla fungovat
environmentální obec, která je soběstačná, komplexně řeší své území, dlouhodobě plánuje své aktivity a úspěšně
v ní pracuje i ŠOV.
Pan Dr. Petr Sušanka v další prezentaci rozebral metodu LEADER jako metodu rozvoje venkova. Metoda vychází
z hlavních principů, které jsou ukotveny
v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Zdůraznil, že Leader je založený na hodnotách a kompetencích. Zopakoval deset
principů metody Leader v ČR.
Pan Jan Martínek z CPKP Plzeňského
kraje vystoupil s problematikou Monitorování a hodnocení činnosti MAS v Programu rozvoje venkova. Popsal postup
a závěry ze zpracované metodiky hodnocení monitorovacích indikátorů a kvality
realizace SPL MAS. Výstupem je analýza
SPL z hlediska nastavených indikátorů
a monitorovacích hodnotících postupů.
Poslední den Celostátního setkání
škol obnovy venkova, měli účastníci
nejprve možnost nakoupit si výrobky
tradičních chodských řemesel a poté poznat kousek Českého lesa v rámci krátké
exkurze. Role průvodců a vypravěčů se
na jedničku ujali pan starosta Klenčí
pod Čerchovem Karel Smutný a ředitel
Městských lesů Domažlice Jan Benda.
Exkurze začala návštěvou rekonstruované čističky odpadních vod nedaleko
Trhanova. Poté vedle cesta již do Českého lesa. Cestou kolem Zelené chýše
a České studánky se účastníci exkurze
dostali do oblasti zaniklé vsi Bystřice
(Fichtenbach). Prošli kolem památného
smrku u zámečku, prohlédli si několik
upravených rybníčků a nejvyšší jedli
Českého lesa. Navíc účastníci exkurze
zjistili, že v Českém lese se nachází taková místa, o kterých se moc neví, ale
stojí za to je vidět, a které mají potenciál
pro rozvoj cestovního ruchu v našem
JOSEF SÍVEK,
pohraničí.
SYLVA HEIDLEROVÁ
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Vzdělávací mezinárodní seminář místních akčních skupin
V polovině září proběhlo v Boru
a jeho nedalekém okolí setkání místních akčních skupin, které pořádala
naše MAS. Program vzdělávacího semináře byl vskutku bohatý a účastníci
si z něho odnášeli spoustu nových poznatků. Kromě naší MAS se zúčastnili
naši němečtí přátelé z LAG Brückenland
Bayern–Böhmen a Lag Tirschenreuth.
MAS Sokolovsko se z náhlých organizačních důvodů ze setkání omluvila.
Po přijetí u starosty města Boru Ing. Petra Myslivce si všichni zúčastnění prohlédli borský zámek, jehož opravy jsou
financovány z programů EU. Poté následovala návštěva Střední školy Bor, kde se
kuchařští učni na své budoucí povolání
připravují v moderním kuchyňském zařízení. Jejich kuchařské dovednosti jsme
měli možnost v zápětí posoudit – knedlo–vepřo–zelo bylo opravdu výtečné.
Odpoledne jsme začali prohlídkou
nově zrekonstruované borské sokolovny.
V rámci 1. výzvy 2008 zde byly zrekon-

struovány podlahy do podoby odpovídající profesionálním požadavkům místního pingpongového klubu.
Krátce na to celá naše výprava přejela do obce Třemešné. Tamní myslivci

pro nás měli připravenou střelbu na terč
a na asfaltové holuby. Celkovým vítězem
se (bez jakéhokoli nadržování) stal náš
předseda MAS František Čurka, který
z rukou myslivců převzal věcnou cenu.
Ani ostatní střelci ale nepřišli zkrátka,
všichni na památku dostali medaili.
Ve Starém Sedle, kde jsme měli zajištěný nocleh, se poté uskutečnila porada
nad připravovanými a probíhajícími
projekty. Diskuse to byla velmi živá
a přinesla spoustu podnětných návrhů.
Druhý den našeho setkání jsme
měli možnost dopodrobna se seznámit
s církevními památkami Borska. Velmi
zasvěceně a poutavě o nich dokázal vyprávět farář Boru, pan Vladimír Born.
Provedl nás nejdříve kostelem ve Starém
Sedle, Loretou v Boru (projekt spolufinancovaný v rámci 1. výzvy 2008), načež
nám ukázal i borský kostel sv. Mikuláše.
To už však pomalu nastával čas loučení. Po předání upomínkových darů
a propagačních předmětů se všichni vydali ke svým domovům.
JOSEF JOHÁNEK

Od roku 1958 je v Kozinově statku v Újezdě
otevřena Pamětní síň Jana Sladkého Koziny
Expozice je po rekonstrukci zaměřena na historii chodské rebelie a na život Chodů. Zhlédnout je možné dříve používané
hospodářské nástroje, chodské kroje, obyčeje a zvyky. V senci můžete usednout za stůl, který pochází z doby, kdy na statku
hospodařil Kozina a pokud si pohoupáte vystavenou dětskou kolíbku, do roka a do dne můžete očekávat narození potomka.
Pamětní síň je otevřena v době od 1. 5. do 30. 9., a to od úterý do neděle od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Prohlídku Pamětní síně lze domluvit i mimo otevírací dobu u Obecního úřadu Újezd na tel. 379 722 282 nebo na emailové adrese urad@
obecujezd.cz.
Doprovodný výklad je v českém nebo německém jazyce. V muzeu je možné zakoupit pohlednice, brožury a turistické
průvodce. Do muzea je také bezbariérový přístup a parkoviště pro autobusy a osobní auta se nachází na návsi před statkem.
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Křemenné skalky u Kočova
Českého lesa a mladšími předprvohorními horninami vnitrozemí, bývá často
vyplněna masivním křemenem o mocnosti až 100 m. Povětrností a jinými
geologickými činiteli pak bývá okolní
hornina odnesena a v krajině zůstávají
odolné, často bizardní křemenné skalky.
V lednu roku 2008 byla úspěšně zaregistrována obecně prospěšná společnost
Geo Loci, která byla ustavena k faktické
realizaci projektu „Česko-bavorský geopark“. Jako jeden z prvních úkolů si společnost určila vydání drobné publikace
„Průvodce po geologických zajímavostech kraje“. Průvodce seznámí návštěvníka Tachovska s významnými, často
i vzácnými přírodními výtvory a pozoruhodnými lokalitami, které v mnohých
případech postrádají jakoukoli péči.
Ztrácí se v křovinaté vegetaci a veřejnost
o jejich hodnotě postrádá jakoukoli informaci. Mezi geologicky zajímavé lokality bude patřit zcela určitě i obec Kočov.
Velmi významnou geologickou strukturou v západních Čechách je tzv. „český
křemenný val“. Jedná se o prastarý hlubinný zlom, který dosahuje do hloubky
přibližně 30 km a probíhá v severojižním směru přes celé Čechy od Folmavy na Domažlicku až do Saska. Jak
samotný název napovídá, tato porucha
tvořící hranici mezi prahorní jednotkou

Jednou z nejvýznamnějších křemenných žil, paralelní s vlastním křemenným valem, je tzv. kočovská zóna. Probíhá od Plané, kde je přerušena mohutným mariánskolázeňským zlomem, dále
na Borsko. Podél kočovské zóny se vyskytuje řada anomálií uranového zrudnění, které byly v minulosti předmětem
intenzivního geologického průzkumu.
Největší mohutnosti dosahuje křemenná žíla právě nad obcí Kočov, kde
se stýká s dalším výrazným zlomem Tachovska, postupujícím přes Lom a Březí
k Chodskému Újezdu. Kdysi rozsáhlejší
křemenný „suk“ byl rozdělen zářezem
řeky Mže na dva samostatné skalní
útvary, které vytváří výrazně zvlněný
reliéf zdejší krajiny a v bezprostřední
blízkosti údolní nivy se tyčí do výšky
15–20 m. Třetím pozoruhodným výchozem kočovské zóny je skalnatý ostroh nad potokem Suchá u nedalekého
Sv. Jana. Lokalita, která jistě poskytovala
našim předkům po staletí místo dobrého výhledu, dnes mizí v lesní vegetaci.
Bílé křemenné skály nad Kočovem byly
v minulosti dominantou obce a místem

drobných výletů a vycházek. Těžba křemene, který se odvážel k drcení a mletí
až do Mlýnce pod Přimdou, poskytovala zdejším obyvatelům práci.
Dnes Kočov získává zřejmě novou dominantu v podobě mostního překlenutí
údolí řeky Mže. Obyvatelé se tak brzy

dočkají vytouženého obchvatu. Pozitiva,
vyplývající z odklonění silniční dopravy,
jsou jasná. Negativa, která přinesou likvidaci podmínek pro vznik drobných
živností a jakéhokoli podnikání, další
„zneviditelnění“ našich vesnic, to možná
posoudí až generace příští.
JIŘÍ HLÁVKA

Horská mše na Čerchově
Společně se stovkou návštěvníků
jsme už tradičně vystoupili na vrchol
nejvyšší hory Českého lesa, na Čerchov.
Horskou mši v srpnu 2009 tam sloužil
plzeňský biskup František Radkovský.
Otec biskup účastníkům mše opět předvedl, že je nejen výborným kazatelem,
pro německé hosty kázal v jejich mateřštině, ale i zpěvákem. Liturgii bylo slyšet
až na opačné straně hory.
SYLVA HEIDLEROVÁ
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Jsme partneři

Celostátní sítě pro venkov
Úplně první činností v rámci sítě pro
náš region bylo úvodní jednání ke zřízení
sítě v Plzeňském kraji konané 8. dubna
v Regionálním centru sociální integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech.
Zde jsme se všichni potenciální budoucí
partneři sítě sešli, vysvětlili si základní
principy fungování sítě a pomocí vyplněných dotazníků jsme zjistili, jakým
dalším směrem společně jít.
Poté proběhla také okresní setkání se
zemědělci na téma blížícího se termínu
pro podávání kombinovaných žádostí
na dotace pro jejich zemědělské podnikání a základní principy vzniku a další
činnosti CSPV v ČR.
V průběhu roku byla Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov Plzeň
(KAZV) zpracována a následně podána
žádost na opatření V.2. Zřízení a provoz
CSPV, podopatření V.2.2. – Akční plán,
kde předmětem projektu bylo proškolení a výměna zkušeností včetně odstraňování nejčastějších chyb při podávání
žádostí z PRV obcemi. Cílem projektu
bylo zajištění akcí včetně lektorů, technického vybavení, občerstvení a materiálů.
Na úrovni KAZV bylo dohodnuto,
že některé semináře budou organizovány jako krajské, další jako regionální
a některé budou okresní. Následně proběhly dva semináře konané v září jako
regionální, což v praxi znamená, že
akce je uspořádána pro několik okresů
najednou. Pro tyto účely jsme pozvali zástupce obcí a další partnery z domažlického, klatovského a tachovského okresu
do Mrákova a partnery a obce z plzeňských okresů a rokycanského do hotelu
Central v Plzni. Zde se účastníci dozvěděli informace od lektorů z regionálního odboru SZIF České Budějovice
o postupech při podávání žádostí z PRV
osa III.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby a III.2.2. –
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví.
Poslední činností v rámci CSPV byly
semináře na úrovni okresů, které organizačně zajišťovaly Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství
jako koordinační centra. Tato setkání
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proběhla po celém plzeňském kraji
na začátku listopadu a hlavním úkolem
zde byla příprava ročních plánů akcí dle
jednotlivých regionů na rok 2010. Zde
mohli přizvaní partneři ovlivnit činnost
sítě a její záměry v rámci jednotlivých
okresů a zároveň v rámci celého plzeňského kraje v příštím roce.
Na jednotlivých setkáních byly například diskutovány otázky zřízení tematických skupin v rámci CSPV, byl vysloven
zájem na dalším setkávání v rámci regionů, možnosti uspořádání seminářů
na různá témata, která se jeví jako aktuální – neustále živé je téma poskytování
dotací a podpor z PRV, informace o dobrých i méně povedených projektech,
správných postupech při zpracovávání
a podávání žádostí, možnostech dalšího
vzdělávání v dotační oblasti. Aktuální je
téma poškozování polních a lesních kultur jízdou terénních motorek a čtyřkolek,
soužití a spolupráce zemědělců a ostatních obyvatel venkova, škody lesní zvěří
a možnosti omezování těchto škod jak
ze strany zemědělců, tak ze strany mysliveckých sdružení.
Výsledkem všech těchto okresních
setkání je zpracování „Plánu akcí CSPV
na I. pololetí 2010“ v rámci KAZV Plzeňský kraj. A co nás tedy čeká? Pořádání regionálního semináře na téma
„zadávací řízení – veřejné zakázky pro
akce z PRV“. Zde by měli mít zájemci
možnost slyšet praktické postupy a upozornění na chyby při podávání žádostí,
kde je zadávací řízení podmínkou.
Další akcí by mělo být krajské setkání
při vyhodnocení projektů realizovaných
v PRV rámci plzeňského kraje, pozitivní
i negativní zkušenosti a prezentace
úspěšných i neúspěšných projektů. Dále
seminář především pro žadatele zemědělských podpor z PRV – II. osy – zkušenosti kontrolních orgánů z prováděných kontrol cross compliance (křížové
shody) u zemědělských subjektů a nejčastější chyby žadatelů.
Důležitým bodem plánu na rok 2010
je také příprava a uskutečnění seminářů
k „Portálu farmáře“ – evidence hnojení

a přípravků na ochranu rostlin, registr
zvířat a registr zemědělských pozemků
pro dotace (LPIS). Tyto semináře
chceme organizovat především ve spolupráci se zemědělskými školami v rámci
kraje v počítačových učebnách.
Závěrečnou akcí v rámci kraje by pak
měla být studijní cesta v rámci přeshraniční spolupráce do energeticky soběstačného regionu v SRN – zkušenosti
a příklady pro uplatnění i v ČR.
Na celou „Celostátní síť“ je v současné
chvíli vyčleněno na rok 2010 8 mil. Kč.
Pro Plzeňský kraj je to pak částka 635 tisíc korun. Věřme, že se tato cifra nezmění výrazně k nižší podobě, abychom
mohli všechny akce, nebo alespoň většinu uskutečnit.
Samozřejmě, že toto není úplný výčet
témat a akcí s nimi spojených. Síť bude
mít určitě delší životnost, a tak se určitě
v budoucnu dostane i na další témata,
na která nám již v prvním pololetí nezbyl prostor. K námětům na další činnost
je tu všem vážným zájemcům otevřena
celostátní síť a k dispozici jejich koordinátoři v podobě představitelů Agentur
pro zemědělství a venkov, kteří jsou připraveni na dialog. Důležité je, abychom
o sobě vzájemně věděli a také věděli, čím
kdo se zabývá a čím může být prospěšný
v rámci sítě i ostatním.
V této chvíli je také třeba říci, že právě
MASky jsou jedni z důležitých partnerů
sítě. A jestliže jednotlivé MAS a AZV
budou spolupracovat na činnosti a dalších tématech k řešení společně, je velká
pravděpodobnost, že při svém působení
uspokojíme mnohem širší okruh zájemců z venkovského prostředí v oblasti
informací, vzdělávání a setkávání se. Je
dobré stále mít na paměti jedny ze základních tezí při zahajování činnosti sítě:
Síť je aréna pro vzájemné učení a spolupráci, a proto spojme různé zájmy
a potřeby pro společnou věc – prospěch
venkova – našeho životního prostoru.
Ing. LADISLAV WALTER,
AZV Domažlice
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Memorandum Národní konference Venkov 2009
Účastníci národní konference Venkov 2009, kteří se sešli ve dnech 18. a 19.
listopadu v Holešově pod hlavičkou
Celostátní sítě pro venkov zřizované
Ministerstvem zemědělství ČR a jeho
hlavními partnery Spolkem pro obnovu
venkova, Agrární komory, Národní sítě
MAS a Národní observatoře venkova
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
a města Holešov v regionu MAS – Partnerství Moštěnka, formulovali tyto
základní cíle svého společného úsilí
ve prospěch rozvoje venkov v následujícím období:

Vesnice

1) Řešení rozpočtového určení daní
2) Řešení složité administrativy a byrokracie
3) Řešení Programu rozvoje venkova
(zjednodušení pravidel a zvýšení objemu financí pro venkov)
4) Řešení uznatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?)
5) Komplexní pozemkové úpravy

Zemědělci

1) Je nezbytné vypracovat prorůstovou
koncepci českého zemědělství – skončit
s politikou ode zdi ke zdi

2) Vyrovnat podmínky společné zemědělské politiky EU mezi starými a novými zeměmi
3) Vyrovnat doplňkové národní platby
(TOP UP) i národní dotace do plné výše
4) Přijmout nezbytná opatření k udržení agrárních komodit ohrožených
enormními výkyvy na trhu
5) Přijmout razantní opatření proti
ubývání půdního fondu

Regiony

1) Součinnost regionů (místních akčních skupin) s platební agenturou SZIF
v rámci realizace osy IV Programu
rozvoje venkova (PRV) bude založena
na vzájemné důvěře a partnerské komunikaci a sdílení metodik a postupů.
Přístup platební agentury musí být koordinovaný a jednotný v rámci celé ČR.
2) NS MAS by se ve spolupráci s řídícím orgánem měla nadále podílet
na systematickém zjednodušování pravidel osy IV a jejich přibližování sedmi
principům LEADER, především inovativnosti, víceodvětvovému navrhování
a partnerství. MAS, řídící orgán i platební agentura by si měly být neustále
vědomy významu těchto principů a trvat na jejich uplatňování.

3) Významná pozornost by měla být
dána přípravě a uplatnění metody LEADER 2013–2020, kdy by programový
dokument a prováděcí pravidla měla
reflektovat dosavadní zkušenosti a NS
MAS ČR by měla mít zásadní slovo při
jejich formulaci.
4) LEADER by neměl být jen kombinací opatření os I–III PRV, ale především přidanou hodnotou, kterou spatřujeme v inovativnosti. Inovativnost
ze své podstaty není dopředu definovatelná, proto nelze pravidla omezovat
konkrétními výčty.
5) Nutnost předfinancování výrazně
limituje realizace osy IV, jejíž prioritou
je především podpora malých venkovských subjektů. Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako platforma pro
setkávání, partnerskou diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje
venkova, ke kterým by měl být zachován
rovný přístup bez zvýhodňování některého ze sektorů resp. pilířů zemědělské
politiky. MAS, které sdružují obce, podnikatele a neziskové organizace, by měly
hrát významnou roli při seznamování
partnerů sítě s nezemědělskými problémy venkova.

Česko-německý výlet za krásami historických měst

Společný výlet zástupců partnerských
měst Hostouně a Waldthurnu do Českého Krumlova se uskutečnil v závěru
roku. Ve spolupráci s cestovní kanceláří
připravilo město Hostouň celodenní
program. Začal návštěvou bývalého grafitového dolu. Už úvod exkurze, kdy se
museli všichni návštěvníci obléci do dobových „mundůrů“, vyvolal všeobecné
veselí. Mrznout úsměv na rtech ale začal všem v okamžiku nástupu do hornického vláčku, asi po deseti minutách
jízdy do podzemí začali některé slabé
povahy omdlévat. Prohlídka podzemí
trvala hodinu a půl, zkušení průvodci
nás provedli grafitovým lomem bezpečně a nakonec beze ztrát. Jen někteří
si odnesli jako památku grafitovou čerň
na různých částech těla. Zkušený průvodce přednesl historii a současnost Českého Krumlova, prohlédli jsme si zámek
i historické centrum. Exkurzi pak vtipně
uzavřela ochutnávka s večeří v krumlovském pivovaru.
Waldthurnští nás pak zase na oplátku
pozvali do Regensburku. Tam jsme jakoby neplánovaně potkávali mladou

dámu v dobovém kroji, která nám
úsměvnou formou vyprávěla svůj vlastní
příběh ze 17. století spojený s pobytem
papeže v Regensburku. Příjemné bylo
také posezení v E–onu, kde nás osobně
přivítal ředitel Max Binder. Vydařený
byl i závěr ve Waldthurnu, kde byla

Při prohlídce města Regensburg.
připravená výborná večeře, posezení,
harmonika. Oba výlety znamenaly příjemné zpestření předvánoční doby, další
společné zážitky a rozšíření vědomosti
o společné historii v pohraničí.
MIROSLAV RAUCH,
starosta města Hostouň

Z našeho života

Regionální večer zahájila Sylva Heidlerová a František Čurka.

Medulky byly hvězdami večera od začátku až do konce.

Pozor! Na parket nastupují mažoretky z Bernartic.

Kapela Rozvrzaná židle s německou Zoiglmusik bavila nejen nás, ale
Oděvy, které našli hosté v „pytli“, museli nejen vyzkoušet, ale i v nich
i sebe.
chvíli pobýt.

Regionální večer měl vedle recese i důstojnou a vysoce společenskou
Ne každému však vylosovaný oděv padl na míru. V některých partiích
část.
neseděl ani Ladislavu Walterovi.

