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

Děkujeme za vaši podporu a dary

Vážení členové, žadatelé a příznivci
MAS Český les,

v současnosti a i s programovacím obdobím
2014 – 2020 trvá dle principů programu LEADER snaha místních akčních skupin
o maximální průhlednost vlastního fungování
a otevřenost při zpracování místních rozvojových strategií.
Oslovení našich sponzorů je částí tzv. fundraisingu. To je systematická činnost, jejímž
výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Naši žadatelé, úspěšní
i neúspěšní, patří mezi řadu jiných klíčových
kontaktů na našem území, které jako neziskové
občanské sdružení se žádostí o dobrovolný dar
oslovujeme. Fakt, aby tyto sponzorské dary
nebyly spojovány s poskytnutím dotace, je kontrolován i platební agenturou v rámci hodnocení MAS i při kontrole režijních výdajů poskytnutých MAS. Namátkou vybrané MAS, mezi
nimiž byla i MAS Český les, byly nejen v tomto
ohledu navíc prověřené supervizí ze strany
MZe a SZIF. Při posuzování kvality místních
akčních skupin ze strany MZe a SZIF jsme
získali sedmé nejlepší bodové hodnocení
v České republice.
Zavedení sponzorského systému je motivováno vlastním rozhodnutím členů MAS, kteří
tak chtějí podpořit fungování MAS. Získané

zdroje pak umožňují MAS realizovat např. projekty spolupráce, zpracovávat strategie rozvoje
území na další období či propagovat region.
Z jiných zdrojů než z vlastních totiž v České
republice neumí MAS tyto výdaje hradit. Každá
MAS se snaží vytvářet vícezdrojové financování, aby dokázala pracovat pro rozvoj regionu.
Pokud by se v České republice podařilo
zavést stejný systém, jako je např. ve Finsku
– tedy příjem financí na aktivity MAS od obcí
(3,9 € na obyvatele obce), byly by naše MAS
bez finančních problémů a zcela zajištěné.
Nemusely by vyvíjet žádnou další činnost
a mohly se věnovat rozvoji regionu zcela bezplatně. My v této chvíli vybíráme členský
poplatek pouze 1 korunu na obyvatele.
Pokud tedy chtějí MAS udržet svou činnost,
musí se zaobírat i jinými aktivitami v oblasti
rozvoje regionu své působnosti. Další zdroje
pro zajištění vlastní udržitelnosti hledají MAS
realizací jiných projektů z oblasti cestovního
ruchu, sociální péče nebo vzdělávání, pracují
jako destinační managementy pro své území
nebo se angažují v oblasti managementu svazků obcí.
Z režijních nákladů programu LEADER jsou
pak hrazeny náklady právě a pouze na administraci programu Leader – striktně účetně
oddělené a kontrolované náklady na mzdy, kancelář. Veškeré příjmy pak musí MAS s ohledem

na svou právní formu a předmět činnosti využít
pro poskytování služeb regionu.
Místní rozvoj v příštím plánovacím období je
určen pro konkrétní území a je vázán nutností
zpracovat tzv. Strategii místního rozvoje. Místní
akční skupiny by tak mohly posílit svůj vliv na
rozvoj venkovského prostoru a nově dostat větší
prostor i finance při realizaci projektů všech
operačních programů na regionálním základě.
MAS Český les na této vlastní strategii už
pracovat začala, momentálně provádí a vyhodnocuje rozsáhlé dotazníkové šetření u všech
svých 75 obcí. Vzhledem k tomu, že k úspěšné
strategii bude potřeba doložit posouzení ministerstva životního prostředí, jsou reálné rozpočty na její zpracování kolem 600 000,- Kč.
Zdroje na financování této integrované strategie se MAS Český les pokouší získat i prostřednictvím sponzorských darů především od
těch, kterým naše kvalitní fungování prospělo.
Děkujeme vám proto za pochopení, podporu
i dobrovolné příspěvky. V závěru podotýkáme,
že pokud bude naše strategie schválena ministerstvem místního rozvoje, mohla by její realizace ročně do našeho území přinést minimálně 50 mil. korun, což je pětkrát více než
v letech 2007-13. To by měl být náš společný cíl
a předpokladem pro další rozvoj vašich obcí.
Z pověření předsedy a výkonné rady místní
akční skupiny Český les, o. s.:
Sylva Heidlerová, ředitelka MAS

Slovo úvodem
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• Vybudování keramické dílny ve Studánce: Zatím na keramické dílně nezapracovali. Žadatel, obes Studánka, čeká na podpis
Smlouvy o získání dotace. V lednu proběhne
výběrové řízení, vyklizení prostor a s realizací
celé akce se může začít.
• Mapování nehmotné kultury horního
Chodska: probíhají přípravné práce jako hledání vhodných termínů, jednání s partnery projektu a tvorba scénářů pro jednotlivé DVD.
Vlastní natáčení se rozběhne nejdříve o masopustu a bude probíhat až do léta. Harmonogram
odpovídá dokončení na podzim 2013.
• Podnikání na venkově: připravuje se
reklamní kampaň, probíhá jednání s lektory,
kurzy budou zahájeny v únoru. Na jejich posunutí je podáno změnové hlášení.
(mas)

Tak tady vzniká keramická dílna.

Vážení spolupracovníci a příznivci MAS
Český les,
hodnocení činnosti 112 místních akčních
skupin za rok 2012 podpořených v rámci
Programu rozvoje venkova na období 2007
– 2013 opět probíhalo formou veřejných prezentací v budově ministerstva zemědělství.
Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D.
Celkové pořadí zveřejnilo ministerstvo zemědělství v říjnu 2012. Podrobnosti naleznete na
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistniakcni-skupiny/aktuality/hodnoceni-mistnichakcnich-skupin-2012.html.

čtěte: www.masceskyles.cz

Ke krajské podpoře MAS

Vážení kolegové,

jednáni zastupitelstva k rozpočtu Plzeňského kraje jsme zčásti byli přítomni s předsedou MAS Aktivios Petrem Brandlem i místopředsedou MAS Česky les Liborem Pickou.
Diskuse o rozpočtu trvala přes 3 hod., na
podporu MAS v ní vystoupila řada zastupitelů. Velmi aktivní byli především zastupitelé za ODS a TOP 09 + STaN (Pospíšil,
Čižek, Vilímec, Šašek, Krejsová, Sýkora,
Holeček, Salvetr, Poduška, Rubaková),
kteří navrhovali podporu MAS z rozpočtu
PK ve výši 1,8 mil. Kc (ODS) – 2,6 mil. Kč
(Pospíšil – samostatný návrh) – 3 mil. Kč
(TOP09 + STaN).
Zástupci ČSSD (Šlajs, Gruner, Chovanec) ovšem podporu MAS podmiňovali zůstatkem hospodaření PK v rámci závěrečného úctu (tj. cca v červnu 2013), nakonec ale hejtman Chovanec společně
s náměstkem Šlajsem navrhli přesunutí
částky 1 mil. Kč z fondu hejtmana
+ případné navýšení z přebytku při závěrečnem účtu. Hejtman zároveň uvedl, že by
dotace neměla sloužit na „chlebíčkovné“.

Zástupci KSČM v diskusi vůbec nevystoupili, nicméně bylo odkazováno na kladný postoj zastupitele p. Podlipského k podpoře MAS. Po přestávce pro jednáni předsedů zastupitelských klubů byly schváleny
jedině dva pozměňovací návrhy, a to podpora pro MAS na příští rok v celkové výši
1,1 mil. Kč přesunutím částky 1 mil. Kč
z fondu hejtmana a 100 tis. Kč z akce
„Souboj titánů“ (opozici velmi krizitovaný
zápas v kick-boxu) a to 40 hlasy z 45 zastupitelů.
Pro „fajnšmekry“ doporučuji videozá znam z jednáni: http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/on-line-prenos-a-videoarchiv-zasedani-zastupitelstva-plzenskehokraje-0?sekce=all, diskuse je od času
56:30 do 4:07:00 (reakce naměstka
Grunera na diskusi je v čase 2:22 hod.)
a zavěrečné hlasování pak od 4:31:00 do
5:04:30.
Jan Florian ml.
místopředseda Národni sítě
Místních akčních skupin ČR
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S radostí vám můžeme oznámit, že MAS
Český les, o. s., získala 7. nejlepší bodové hodnocení v České republice ve skupině A. Pro
upřesnění uvádíme, že jsme nezískali bod za
členství v Národní síti MAS, kam jsme sice
z rozhodnutí výkonné rady oficiálně nevstoupili, přesto plnohodnotně spolupracujeme.
I když nám tedy tento bod nebyl přiznám,
podařilo se nám umístit mezi prvními třinácti
MAS klasifikovanými jako: vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území.
Jsme si vědomi, že k vynikajícímu výsledku,
jenž je významným propagačním přínosem pro
naše území, jste výraznou měrou přispěli vy
všichni. Děkujeme vám za spolupráci, podporu
a těšíme se na další společné projekty i příjemná setkání v roce 2013.
Tento letopočet je zároveň posledním rokem
programového období, pro které jsme v roce
2008 získali podporu v rámci našeho schváleného Strategického plánu Leader. Jednalo
se o dotační prostředky z ministerstva zemědělství, kterými jsme mohli pokrýt nejen provozní
výdaje kanceláře, ale především finance na
realizaci zajímavých, potřebných a smysluplných projektů pro žadatele z řad obcí, neziskových organizací, církví či podnikatelů. Až do
současné doby jsme podpořili ??? projektů
v celkové výši ?? Kč.
Zároveň přispíváme i svou vlastní činností,
která se nejvíce projevuje v cestovním ruchu,
vzdělávání a mezinárodní spolupráci.
Abychom mohli ve své práci pokračovat,
potřebujeme váš zájem. Pomožte nám formulovat vizi rozvoje našeho území prostřednictvím
svých námětů. Navrhujte směr, určujte priority.
Sylva Heidlerová,
ředitelka MAS Český les, o. s.

O čem jednala
valná hromada MAS
v 2. pololetí 2012 zasedla
17. října v Bělé nad Radbuzou

Valná hromada schválila:
1. Postup výběru projektů a zprávu
programového výboru a výběrové komise
6. výzvy.
2. Spolupodíl na projektu Chuť a vůně
domova financovat z příspěvků obcí, ve
kterých se projekt realizuje.
3. Přijetí nového člena - Zájmové sdružení právnických osob Hlohová Borek,
z. s. p. o.
4. Poskytnutí půjčky ve výši 130 000
korun Svazku „Domažlicko“.

Kontakty MAS Český les, o. s.

Hradská 52, 344 01 Domažlice
Nádražní 653, 348 02 Bor
telefonní čísla: + 420 602 168 171,
602 168 170, 724 863 051, 724 857 249

Strategie rozvoje území MAS Český les může
obsahovat i vaše plány a představy aneb
Co nebude ve strategii,
nebude dotováno z fondů EU

Pomožte nám při tvorbě Integrované
strategie rozvoje území na nové období
2014 – 2020! Můžeme tak pro naše pohraniční území získat více prostředků
z fondů Evropské unie!

V roce 2013 končí programovací období
2007 – 2013, ve kterém MAS Český les rozdělila nemalé finanční prostředky a pomohla
tak k rozvoji našeho území. Již rok se připravuje systém, jakým se budou rozdělovat
prostředky z Evropské unie v novém plánovacím období. Jednou z podmínek je, že od
roku 2014 budou velkou část evropských
dotací spravovat a rozdělovat místní
akční skupiny, a to na základě strategie
rozvoje území.
V MAS Český les proto už půl roku probíhají přípravy na nové integrované strategii
rozvoje území, která bude stěžejním dokumentem pro podávání patřičných žádostí
o poskytnutí prostředků z fondů Evropské
unie. Vyhodnocuje problémy a potenciál
regionu a dále navrhuje jeho další rozvoj
pomocí konkrétních opatření. Na jejím
základě bude tedy probíhat místní rozvoj se
zapojením místní akční skupiny v programovém období 2014 – 2020.

Zjednodušeně můžeme říci, že „Co
nebude ve strategii, nebude dotováno
z fondů EU!“ Proto musí být nová
Integrovaná strategie rozvoje území 2014
– 2020 co nejkvalitnější a nejrozsáhlejší.
Jak nám mohou pomoci místní aktéři
a veřejnost?
Základním principem metody Leader je
přístup „zdola nahoru“, tzn. s co největším
zapojením obcí, neziskových organizací,
podnikatelů a také veřejnosti ve všech fázích
zpracování a implementace ISRÚ.
Někdo by si mohl říci: „Proč bych se
měl zapojit – vy z toho máte a budete mít
peníze, tak proč dělat něco navíc?“ To
však není pravda. Kvalita zpracování ISRÚ
zásadním způsobem ovlivní objem finančních prostředků, které MAS na období
2014 – 2020 dostane a které bude spravovat
a ročně rozdělovat. Tyto prostředky půjdou
dále přes místní akční skupiny na řadu projektů, zejména z Programu rozvoje venkova,
ale nejspíše také z dalších operačních programů, pouze však na základě obsahu
Integrované strategie rozvoje území.
K vytvoření kvalitní Integrované strategie
rozvoje území proto potřebujeme co nejvíce
připomínek, podnětů, záměrů projektů, cílů
a priorit na nové období, a to jak od obcí,
neziskových organizací a podnikatelů operujících na území MAS tak od veřejnosti.

Zapojit se může každý. Můžete tak ovlivnit směr, jakým se bude další rozvoj našeho
území ubírat. Zda obce vsadí na stavbu
sportovišť, podpoří raději kulturu v obci,
nebo se zaměří na vzdělávání či ochranu
životního prostředí atd.
Od ledna visí na webu MAS Český les
(www.masceskyles.cz) projektové karty
a dotazníky. Uvítáme jejich vyplnění co
největším počtem občanů.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohou a sdělí nám své názory. Každý se podílí
na rozvoji svého regionu a nyní může pomoci a předat tak naši kopcovitou krajinu
Českého lesa a jeho podhůří dalším generacím krásnější a malebnější s vyšší kvalitou
žití.
(mas)

Pracovní schůzka k naší integrované strategii.

V přeshraničních projektech bude chybět turismus
Místní akční skupina spolupracuje na přeshraniční strategii

MAS Český les spolupracuje při vytváření přeshraničního strategického dokumentu v rámci projektu Akční spolek Čerchov
– struktura územního plánování 2014.
Zúčastnili jsme se druhé regionální konference 10. října v obci Folmava v Lovecké
chatě, kde byly představeny dosavadní analýzy a projektové záměry. Na rozdíl od kompletní strategie, kterou zpracovává MAS
Český les pro svých 74 obcí, je tento dokument určený k přeshraniční spolupráci, k čerpání evropských prostředků společně s bavorskými partnery. Zajímavou informací bylo, že
v této oblasti bude administrace i získání dotačních prostředků v dalším plánovacím období
složitější. Žadatel bude muset prokázat daleko
podstatnější zapojení zahraničního partnera.
Samostatný cestovní ruch nebude dle německých partnerů, kteří jsou hlavními aktivisty
v tomto záměru, podporovaný vůbec.
Manažeři projektu Akčního spolku Čerchov
tedy navrhují zastřešit tyto projekty vzděláváním. Nejčastějšími záměry v zásobníku
projektů českých obcí, který pomáhala
vytvářet také MAS Český les, jsou nové kanalizace, čističky, komunikace a veřejná pro-

Na regionáln konferenci přišli také zástupci CHKO Český les. Zprava ing. Jiří Kadera, lesník.

stranství. Z naší rozsáhlé dotazníkové akce také vychází, že obecně je třeba zlepšit doprovodné
služby v cestovním ruchu. Zuzana Uhrová, která zastupuje Chodskou ligu, hlavního organizátora
konference, uvedla, že tři vybrané záměry s největším významem pro region jako celek jsou nová
infrastruktura na Čerchově, v lyžařském areálu Sádek a rekonstrukce zámku v Trhanově. Další
konference bude svolána na začátku roku 2013.
Sylva Heidlerová
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Jak pracují naše komise

Komise pro problematiku zemědělství

21. 7. 2012, lokální akce pro veřejnost, Velké Dvorce, 16 – 20 hodin
Za počtu zhruba 10 členů zemědělské komise se uskutečnila lokální akce.
Prezentoval se projekt Na koni po západě Čech, zodpovídaly dotazy a projednávala jednotlivá úskalí projektu. Nejčastěji na téma pozemky a jejich
vlastníci, fungováni hipostezek v praxi, zkušenosti s předešlými projekty,
znění morálních desater pro jezdce na koních.
31. 7. 2012, společné školení značkařů KČT, 10 – 18 hodin
Seminář proběhl za účasti 25 lidí. Hlavním řečníkem se stal Mgr. Karel
Markvart z Klubu českých turistů. V dopoledních hodinách proběhla teoretická část výuky, kdy byly popisovány techniky značení, poukazovalo se na
různé situace, které mohou nastat při značení. Po společném obědě jsme se
přesunuli do nedalekého lesa, kde se skupina rozdělila na dvě menší. Ta
jedna šla po smyšleném okruhu, na kterém jsme vytipovávali vhodné body
(nejčastěji stromy) pro umístění turistických značek. Druhá skupina zatím
cvičila malovaní značek na konkrétních stromech (všichni smrk). Po hodině
a půl se skupiny prohodily. Hromadná konzultace proběhla při cestě z lesa
a při závěrečném rautu v místním pohostinství. Bylo jasno, 25 °C.
22. 8. 2012, Plzeň ITEP, celodenní
Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEPU se za MAS
Český les zúčastnil Jiří Baier. Měl zde na starost propagaci projektu Na
koni po západě Čech. Zatímco si děti mohly namalovat a modelovat koně či
nějakou západočeskou pamětihodnost, tak jednotliví pracovníci MAS sdělovali dospělým konkrétní informace ke zmíněnému projektu. Výstava probíhala za konstantní návštěvnosti.
15. 9. 2012 Ples koňáků, Krasíkov
Ples probíhal ve stylovém duchu. Vše zde bylo do posledního detailu
dokresleno do koňského pojetí života. Návštěvníci se bavili, tančili, byli
mezi nimi i členové naší zemědělské komise. Pracovníci jednotlivých MAS
pojali ples jako sezení k projednání dílčích úkolu na práci při projektu Na
koni po západě Čech. Hovořili o projektu s místním tiskem a návštěvníky.
6. 10. 2012, 12 – 17 hodin, Den jablek na vrchu Krasíkov
Podařená akce v době sklizně jablek. MAS Český západ – místní partnerství zde zorganizovala akci s vysokou návštěvností. Členové komise se
účastnili pro získání příkladů dobré praxe a partnerství. Lidé si mohli
v klidu popovídat v okolí památných staveb na tomto vrchu, koupit různé
produkty od maloprodejců ve stylu ´farmářských trhů´ nebo si poslechnout
lidové písně. Za návštěvu stála zrekonstruovaná vyhlídka na vrchu Krasíkov
či nahlédnutí do místní kaple. Počasí bylo velice příjemné. 25 °C, polojasno.
Září, říjen 2012, projekt Pojďte s námi na venkov
Tento projekt probíhal po dobu necelých dvou měsíců v Horšovském Týně
a ve Starém Sedlišti, kde se jednalo o klasické teoretické výuky v učebně.
Výjimkou se stalo terénní cvičení po západních Čechách. Účastníci
navštívili Sušici, Hartmanice a Klatovy. Zde prováděli profesionální průvodci a učili nás teorii převádět na praxi. Poslední 2 sezení (Domažlice,
Horšovský Týn) proběhla opět v terénu. Každý žák měl představit nějakou

Členové komise na společném školení značkařů KČT.
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Jirka Baier z MAS Český les na plzeňském Itepu v pavilonu „masek“.

pamětihodnost. Po jeho výkonu ho zhodnotili spolužáci a průvodce. Na
úplný závěr proběhlo slavností předání certifikátu vesnických průvodců.
Podzim 2012
Probíhá, dle metodiky KČT, značení páteřní hipotrasy od
Vranovského Sedla, přes Babylon po Všeruby.
28. 11. 2012, Praha, Ministerstvo životního prostředí, Seminář ke
43. výzvě OPŽP_PO7, 13 – 16:30 hodin,
Za MAS Český les se semináře zúčastnil Jiří Baier. Sezením nás provedl Mgr. Kubica ze Státního fondu životního prostředí. Jeho prezentace byla připravena prakticky, kdy dokázal posluchačům podat teorii srozumitelně. Jeho povídání přerušila zástupkyně Asociace lesních mateřských školek, které mimo přírodních parčíků a ´pomůcek´ jsou předmětem 43. výzvy, osy 7. Na všechny projekty 43. výzvy, 7. osy je vyčleněno
300 milionů. Minimální rozpočet na akci je 500 000 Kč, maximální pak
do 2, 5 či 30 miliónů Kč. Seminář byl zaměřen ryze prakticky. Byly zodpovězeny dotazy: procentuálních krytí finančních prostředků z dotačních fondů, nutné přílohy k žádostem, co lze uplatnit do způsobilých
výdajů a spousty dalších.
Bc. Jiří Baier, MAS Český les

10. 12. 2012, setkání se členy zemědělské komise a partnery CS
Svržno, koňská farma Michaely Kodadové
1. hodnocení exkurze „Jak pracuje CSV na Slovensku“. Tuto akci
měla na starosti MAS Český les a uspořádala jí ve dnech 19. – 21. listopadu 2012. Zúčastnilo se jí z české strany 21 zájemců a dále slovenští
kolegové. Výjezd byl velmi uvítán všemi účastníky, především pro
možnost poznat jak práci sítě na Slovensku, tak bonusem i několik dobrých projektů v sousedním Maďarsku.
3. seznámení s plánem akcí sítě pro rok 2013. Zde byla největší
neznámou informace „kdo bude tyto akce zajišťovat nadále po restrukturalizaci AZV a včlenění těchto nositelů práce sítě pod SZIF“. Na tento
otazník jsme bohužel nedokázali najít v současné chvíli odpověď.
4. informace o stavu projektu MAS ČL – Realizace projektů spolupráce – 1. Na koni po západě Čech
2. Chuť a vůně domova
3. Původ a značka:Náš region
4. To co frčí v pohraničí
5. zapojení zemědělské komise do přípravy integrované rozvojové
strategie území 2014-20
6. prezentace fotografií z proběhlých akcí letošního podzimu – především návštěvy ekofarem
7. diskuze – náměty na další práci zemědělské komise
Ladislav Walter, předseda ZK

Jak pracují naše komise

Komise pro rovné příležitosti žen
a mladých lidí do 30 let = A-klub

A - klub je zkratka, která vystihuje, že se jedná
o skupinu aktivních lidí.

Stěžejní akcí ve 2. pololetí roku je již organizace regionálního
večera MAS, při kterém se prezentuje hostitelská obec a zájmová činnost na území MAS Český les, o.s. Proto se komise přípravou tohoto
večera zabývala již od srpna. Kromě toho se členky podílely
a budou podílet i v roce 2013 na realizaci projektu „Chuť a vůně
domova“ ve Starém Sedle, Starém Sedlišti, Holostřevech, Puclicích,
Draženově a ve Studánce nejen propagací, ale i osobní účastí. Tento
projekt umožňuje účastnicím získat teoretické poznatky i praktické
zkušenosti tradičního kuchařského umění v kuchyních, které byly
vybaveny v rámci tohoto projektu.
Hostitelskou obcí letošního regionálního večera byla obec Tisová
na Tachovsku, která je jedním z úspěšných žadatelů o dotaci. Ve
3. výzvě MAS 2012 získala dotaci 1,8 milionu korun na výstavbu
nového obecního úřadu, ve kterém je navíc prostor pro spolkovou
činnost, veřejná knihovna a internet.
Intenzivní příprava večera byla zahájena na jednání A-klubu
11. 9. v Domažlicích. Byl dohodnut první návrh programu večera,
stanoveny úkoly pro jednotlivé členy komise. Aby bylo vše v pořádku, sešla se komise ještě dvakrát. Protože území MAS je rozlehlé,
využívá komise k přípravě různých akcí email a další moderní komunikační prostředky. Tento rok organizoval A-klub tuto akci již počtvrté, využil tedy získaných zkušeností. Odbornou grafickou práci na
přípravě plakátu zajistila MAS pracovníky sekretariátu.
Finanční prostředky potřebné k organizaci společenského večera
získává MAS především organizací tomboly. Členky A-klubu zajisti-

Na další spolupráci si připíjejí členky komise (zleva) Jitka Kalíšková, Božena
Podlipská a Zdeňka Valečková. Dále se na práci v komisi podílejí Jitka
Valíčková, Irena Zapletalová, Anna Váňová, Milada Huláková, Michaela
Kodadová, Hanka Valachovičová a Marie Bubová;,
ly aktivním vyhledáváním sponzorů do výherní akce 204 cen a finanční dary
ve výši 3, 5 tisíce Kč. Takto bylo možné pokrýt veškeré finanční náklady spojené s organizací této již tradiční akce. Díky všem pořadatelům a hostitelské
obci Tisová a její starostce Marii Čadkové za odvedenou práci.
Zajímá Vás, jaký byl tento společenský večer? Čtěte příspěvek na str. 13.
Mgr. Božena Podlipská

V Draženově to ve spolupráci s „maskou“ funguje

Při vánoční besídce v Draženově využili stan místní akční skupiny.
Jak funguje spolupráce s MAS v Draženově:
Na první adventní neděli 2. prosince proběhlo již třetí rozsvícení Vánočního stromečku
v Draženově.
Jako každoročně se celá ves sešla od 16,30
hod na návsi před hasičskou zbrojnicí u krásné
jedle douglasky, která po nasvícení představuje po celou dobu adventu do tří králů dominantu v naší obci.

Program tradičně připravily děti z našeho
„Draženováčku“ pod vedením Pavly Vondrašů.
Koledy zahrála a zazpívala kapela z rodin
Pivoňků a Šerlovských.
Nechybělo ani tradiční občerstvení čaj, svařák, bramboráčky, které chystají rodiny Stachů,
Kinzlerů a Jahnů. Účast byla tradičně velmi
dobrá. Lidi si užívají předvánoční atmosféru.
Letos navíc mohli zakoupením drobných
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výrobků s vánoční tématikou přispět postiženým dětem, a i to k předvánoční době patří.
Pro vystoupení musí obecní úřad zajistit
podium s přístřeškem. Letos to bylo jednodušší
i proto, že jsme mohli využít stan o rozměrech
3 x 6 metrů, který zakoupila MAS Český les
a uskladnila je u nás.
Spolupráci s MAS Český les vděčíme za to,
že se nám podařilo opravit s pomocí dotace
větší část statku „U Podestátů“. V rekonstruovaných prostorách se konal další projekt MAS
Řemeslo má zlaté dno. Kurzy ručních prací se
povedly, a po nich se vzápětí letos hezky rozběhl projekt Chuť a vůně domova. O kurzy vaření je veliký zájem a přítomné ženy si páteční
večery výsloveně užívají.
Od příštího roku budeme mít díky dalšímu
projektu MAS v Draženově mateřskou školku.
Veřejně prospěšná společnost Benjamínek
zahájila v těchto dnech rekonstrukci I. patra
naší bývalé základní školy. Dotace na vybavení
této školky je opět zajišťována s pomocí Místní
akční skupiny Český les. Školka v obci je velkým přínosem minimálně ze dvou důvodů:
smysluplně využijeme polovinu stávající
budovy ve středu obce, opravíme ji a dojde i ke
zlepšení celkového vzhledu objektu, který tvoří
dominantu v naší obci. To, že v obci od dubna
roku 2013 bude fungovat školka určitě přispěje
i k oživení společenského života.
Štěpán Sladký, starosta obce

Cesta za poznáním
na slovensko-maďarské pohraničí

Za zkušenostmi do slovensko-maďarského pohranicí se vydala dvacítka starostů
z Plzeňského kraje. Dvoudenní exkurzi se
zaměřením na využití kulturního dědictví
k cestovním ruchu organizovala Celostátní
síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční
skupinou Český les.
Po noci strávené v mikrobusu a ujetí devíti
set kilometrů jsme v deset ráno dorazili do
Jabloňova nad Turňou. Ubytovali jsme se ve
vile Sisi a v sousedním objektu Granarium, což
je rekonstruovaná historická sýpka, financovaná z projektu slovensko-maďarské přeshraniční
spolupráce „Sýpky strážci hodnot“.
Seznámili jsem se s pracovníky místní MAS
a posnídali ve výukovém centru, které navazuje na rekonstruovanou sýpku. Ta patřila rodu
Esterházy stejně jako další rekonstruovaná
sýpka na maďarské straně. V minulosti zde
poddaní dostali od šlechty pozemky k obživě
a za to byly od nich vymáhány desátky. Silvie
Papáyová a Cyril Motyka ze sdružení
Krasturist o. z. přiblížili reálie regionu: je zde
35% nezaměstnanost, ve slovenskomaďarském
pohraničí je opravdu těžké najít práci. Dříve
v Jabloňově fungovala plynová kompresorová
stanice, která zaměstnávala až 600 lidí, dnes
pouze 50.
Okresy Veĺký Krtíš a Rimavská Sobota
jsou jedny s nejvíce nezaměstnanými na
Slovensku. Místní lidé tu vyrábí pastýřské
hole, nebo kravské zvonce, které jsou žádanými upomínkovými předměty lidové tvorby. Zde v pohraničí je až 90% Maďarů, ve
škole se vyučují všechny předměty maďarsky a pak i ve slovenském jazyce. Veškeré
nápisy jsou dvojjazyčné.
Majitelem sýpky je sdružení Ozaj krásne.
Provoz sýpky a školicího střediska jsou financovány z vkladů členů a pořádaných akcí.
Rekonstrukce byla podpořena 850 000 € s 5%
spoluúčastí z Cíle 3. Bohužel zatím sdružení
dotaci neobdrželo, projekt je ukončen, ale
nejsou dořešené procesní chyby. Proplacení je
pozastaveno kvůli nesplnění indikačních monitorovacích ukazatelů: účasti umělců na výstavě
a tvořivé dílně původem ze zemí mimo EU.
Po přednášce poděkoval Libor Picka,
místopředseda MAS Český les, za informace, a my se přesunuli do navazujícího území
Maďarska podívat se na sýpku v obci
Bódvaszilas na maďarské straně.
Jde o veliké stavení, které dnes již neslouží
k uskladnění obilí tak jako v 18 století, ale po
rozsáhlé rekonstrukci je zde muzeum přírodního umění rozložené ve třech patrech. V horním patře je zároveň přednáškový sál, zázemí,
rozsáhlé výstavní sály a tvořivé dílny. V době
naší návštěvy zde byla vystavena díla z projektu Alma centrum obnovy a ochrany lidové
architektury a tradic Gemera.
Společně jsme si tu kladli otázky, kam na
nápady někteří umělci chodí. Byly zde předměty z opracovaných kmenů, písku, přírodních

Náš místopředseda (zleva) Libor Picka v diskuzi se slovenskými kolegy zjistil zajímavou
informaci: činnost slovenských MAS je státem financována zálohově, to znamená, že MAS nepotřebují úvěr.
materiálů, např. sena, slámy listí, kůry. V pod- světa se 1 x ročně obrací 1 list, při čemž 8 lidí
titulky výstavy stálo: „umělec vytvoří dílo pomáhá: 3 nahoře, 3 dole a 2 na straně. Za
a příroda ho dotvoří až k zániku“. Budova by jeden den lze otočit max. 8 listů. Aby bylo
měla do budoucna sloužit jako tvořivý prostor možné se s knihou blíže seznámit, je vedle
pro místní obyvatelstvo. V okolí sýpek jsou umístěna její menší replika.
pravidelně organizovány festivaly.
Další místnosti jpředvádějí historií knihtisNejznámější je Den venkovských pícek, ku, včetně praktické ukázky. Zaujal nás původkdy se peče, ochutnává a nakupuje v mobil- ní Guttenbergův tiskařský stroj, vzácné psací
ních i pevných stáncích. Festivaly, které mají stoly z třešňového a smrkového dřeva. Viděli
už dobrý zvuk, se měsíčně střídají vždy na jsme stroje používané od výroby papíru z růzslovenské a maďarské straně. Na venkově se ných materiálů až k samotnému tisku, včetně
tak vytváří vzácné pracovní příležitosti.
vodního kola, které pohánělo vnitřní zařízení.
Čekala na nás vesnička Szín. Zde se nachází
Syn majitele muzea je jeden z 23 lidí na
„Papírový mlýn“. Jeho hlavní atrakcí je nejvě- světě zabývajících se návrhy bankovek. A protší vázaná kniha na světě, zapsaná do tože chtěl otce potěšit, rekonstruoval za své
Guinessovy knihy rekordů. Jde o hezký příklad peníze starý mlýn, přistavěl k němu další budorozvoje venkovského prostoru v oblasti turisti- vy pro jeho zálibu v historii knihtisku, a přiky. Mohli jsme se pokochatimpozantními koupil okolní pozemky pro chov koní. Z prorozměry publikace: 4,18 metru na výšku a 3,77 středků PRV byla obnovena pouze střecha na
metru na délku, 346 stran. Je psána v maďa- původní stavbě mlýna. Ani tady ale dotace
rštině a slovenštině. Obsahuje informace o kul- dosud nebyla přiznána.
turním dědictví místních obyvatel a přírodních
Další naší zastávkou byla obec Jósvafö
zajímavostech okolí. V knize je 430 obrázků v národním parku Aggtelek. Zde jsme
s texty. Obal je ze dřeva potažený hovězí vydě- navštívili místní unikát – vápencovou jeskylanou kůží z 13 ks dobytka z Argentiny. Na pře- ni. Dále sem turisty lákají na muzeum lidové
balu je kovový uzávěr 150 kg těžký. Kniha architektury, muzeum těžby železné rudy
byla vyrobena cca 40 km od Miškolce ve velké a hutnictví a stodolu jako venkovskou divahale na 3 tiskařských strojích, které takový for- delní scéna. Obec je součástí MAS Borsodmát dokázaly tisknout. Byla vyrobena Torna-Gömör Egyesület.
21.3.2010. Příprava strojů zabrala 2,5 roku,
Jeskyní vedou různě dlouhé túry, od 1 km až
samotná příprava knihy trvala kratší dobu. po 35 km dlouhou cestu podzemím, trvající až
Výroba trvala 6 měsíců, 3 týdny trvala příprava 7 hodin. Prostory se rozkládají pod vápencona transport, zabalená vážila 740 kg. Při pře- vými skalami s vysokým výskytem magnezia.
pravě asistovala policie. Do místnosti byla Odhaduje se, že jeskyně tu byly již před 1,5 – 2
instalována na vozících po vytvoření otvoru ve miliony let. Je zde 96 % vlhkost, a proto jsou
zdi a odejmutí části krovu včetně trámů se součást terapie pro astmatiky. Teplota je stabilumístila pomocí jeřábu. Kvalita papíru listů je ní kolem 10°C. Návštěvníci kráčí po betonosrovnatelná s bankovkami, jsou ošetřeny proti vých chodníčcích, vnímají osvětlení prostor
UV záření a bakteriím, papír je napuštěný tak, s krápníky a stalaktity. Průvodkyně naší skupiaby vydržel staletí.
nu zavedla do tzv. zvaného dómu. Obrovský
Při zvláštních příležitostech se v knize lis- jeskynní prostor, kde se odehrávají různá kultuje – např. při setkání knihvazačů z celého turní představení či dokonce svatby, disponuje
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i pódiem pro orchestr a prostory pro diváky.
Reprodukované skladby spolu se světelnými
efekty vytvořily nádherné představení.
V blízkém hostinci nám podali místní specialitu: maso s plackami a zeleninovým salátem.
Majitelé, velice milí lidé, se s námi snažili
komunikovat v němčině.
Následovala farma specializující se na
ekologický chov prasat plemene Mangalica
v obci Szendrö. Zvířata chová Bari András
v areálu 8 hektarů na volno. Areál je oplocen
s využitím elektrického ohradníku. Zvířata
jsou přikrmována např. siláží.
V ohradě jsme spatřili cca 60 kusů prasat.
Vždy na jaře je zde kolem 100 kusů selat. Tato
prasata mívají 2 x do roka mladé, ovšem farmář
vše reguluje dle poptávky. Nyní se potýká
s odbytem, výrobky jsou v biokvalitě s certifikátem a tudíž dražší, než běžné vepřové.
Jatečná zvířata jsou porážena na biojatkách cca
100 km od místa chovu. Na farmě praktikuje
hlavně prodej ze dvora, nejvíce jdou na odbyt
škvarky, sádlo, uzené maso, klobásy, špek.
Doplňkovým je prodej zeleniny a vína. Využívá
se trhů v Miskolci a na festivalech.
Po návratu do Jabloňova jsem společně
povečeřeli se zástupci místních MAS
a „Pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Košický kraj (NSRV)“, pana Miloše
Mihoka a slečny Andrey Sigmundové.
V případě Košického kraje má síť na základě výběrového řízení na starosti regionální rozvojová agentura. Ta sestavuje roční plán aktivit
sítě, provozuje poradenskou službu pro zemědělce, pořádá semináře, školení, vydává brožury, zajišťují televizní relace k rozvoji venkova.
Zúčastňují se Agrokomplexu v Nitře. Od
ministerstva zemědělství na základě zpracovaného plánu obdrží finanční limit na provoz
agentury a pořádání plánovaných akcí.
Druhý den proběhla ve školicím centru
přednáška na téma „Džemíky od Aničky“.
Ing. Anna Ignácová strávila celý život v zemědělství, po odchodu do důchodu nadále chtěla
pracovat, a tak pomáhala manželovi na vinici
a s prezentací kvalitních vín. V oblasti marketingu je nutné umět hlavně maďarštinu.
To však paní Ignácová jako rozená slovenská vlastenka odmítla. Jak uvedla, ve svém
rodném Slovensku chce mluvit slovensky
a ne se přizpůsobovat maďarské enklávě.
Anička má rozsáhlou zahradu plodící ovoce,

Jitka Valíčková (zleva) se učí vyrábět domácí těstoviny.
které je škoda nespotřebovat. Po dohodě s místní MAS se rozhodla zpracovávat svoji produkci a nabízet ji k prodeji. Tím propaguje region,
například na biotržišti v Rožňavě. MAS jí na
oplátku pomáhá s marketinkem. Do procesu
zapojila i rodinu, syn zaváží obaly, dcera navrhuje etikety. Vnučka pomáhá s webem a překládá do maďarštiny. Produky paní Aničky jsou
vyráběny domácími technologiemi a není přidáván konzervant, ani chemické přísady.
Ochutnali jsme džemy ze zeleniny, z rebarbory,
rajčatový džem (podobný šípkovému), z japonské dýně Hokaido spolu s pomeranči, nebo
citrony. Dále klasické výrobky z jahod, malin,
višní, třešní, rybízu, angreštu hroznů, hrušek
a dalšího příležitostného ovoce. Paní působila
příjemným dojmem a svou osobností a nekompromisním vlastenectvím nás okouzlila.
Její manžel nám pak v další části představil vinohradnictví v oblasti Košic. V nižších
polohách, cca 300 m nad mořem, jsou výhodné
klimatické podmínky pro dozrávání hroznů.
Půda je s vysokým obsahem vápence, který se
neustále rozpadává, udržuje vláhu v půdě.
Pěstovaná réva je tu vystavena vysokým teplotním šokům, a právě proto dává velmi kvalitní
víno. Přes den trpí suchem při vysokých teplotách a v noci se velmi ochlazuje, a tím naopak
získává vláhu. Pan Ignác hovořil o svém vinohradu zasvěceně a zajímavě.

Beseda na maďarské farmě o ekologickém chovu prasat plemene Mangalica.
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Došlo i na degustaci Moravského
muškátu, Tisícstrapcového vína a Zwigeltrebe. Vína jsou prodávána v litrových lahvích. Důležité je nepřechladit a podávat při
pokojové teplotě, kdy je možné víno uzavřít
a dopít klidně o týden později bez kvalitativních změn.
Se sklenkou vína jsme si mohli projít prostranství k pořádání festivalů. Děti tu potěší
zahradní herní prvky a oddechové altány,
dospělé pak sklípek pod sýpkou, ve kterém
jsou naloženy sudy s kvasem pro pálenici. Ve
sklepení se víno vyrábí a zároveň i pije.
Následovala cesta do sousední vesnice
Hrušov, kde probíhá rekonstrukce obecní budovy na komunitní a informační centrum pro mikroregion DOMICA. Výstavbu umožnila MAS
prostřednictvím IV. osy PRV. Vedle infocentra
tu vznikají i konferenční prostory.
Ve sklepě obec provozuje pálenici, kterou
řídí záměstanec obce. Pálenice slouží všem
občanům s bydlištěm v SR, cílem je eliminace pálení na černo.
Výsledkem legální výroby je 1 litr pálenky
z 10 litrů doneseného kvasu, kdy jedna várka
trvá cca 2 hodiny. Vše je zaplombováno a pod
kontrolou příslušných úřadů. Překvapilo nás, že
obsluha pálenice nejvíce informací čerpá
z knihy vydané v Čechách od Jaroslava
Balaštíka: Jak vypálit lepší slivovici.
Po rozloučení s hostiteli jsme vyrazili na
cestu k domovu přes zámek Betliar. Ve šlechtickém sídle jsme si udělali hodinovou
procházku v 45ti hektarového zámeckého
parku s velmi zajímavou architekturou.
Cestou jsme míjeli hrad Královská Hůrka,
který letos kompletně vyhořel zásluhou nezodpovědných romských dětí. Pod hradem jsme si
všimli mauzolea, kde je pochován hrabě
Andráši s manželkou, herečkou bez urozeného
původu. Ta proto nesměla být pohřbena na
hradě. Hrabě jí neskonale miloval a nechal jí
vystavět v podhradí mauzoleum, jež se zvenčí
jeví jako obyčejná stavba, ovšem uvnitř je
vykládána mramorem z celého světa.
Při cestě za poznáním na Slovensko jsme se
přesvědčili, že starosti jsou jak na Slovensku,
tak u nás velmi obdobné. Není jednoduché získat podporu z EU a ještě těžší je její proplacení.
Ladislav Walter, Sylva Heidlerová

Setkali se symbolicky u Koziny

MAS na oslavě jubilea

Dvě desetiletí svého založení si v září připomněl Svazek obcí
Domažlicko. Zástupci 44 členských obcí vzpomínali na uplynulých
dvacet let a plánovali další společnou budoucnost na slavnostním
shromáždění v chodské chalupě na Hrádku.

Podle prezenční listiny přišlo téměř všech 44 starostů, navíc také starostové z partnerských obcí bavorského pohraničí. Ti rovněž stáli u zrodu
chodského Svazku. Mikroregion byl totiž založen s cílem mezinárodní
spolupráce českých a bavorských obcí v česko-bavorském pohraničním
prostoru a jeho prvotní název byl „Střed“.
Podnětem ke vzniku chodského mikroregionu byly tedy mezinárodní
projekty, ale jen částečně se tento cíl dařilo plnit. Za významný přínos lze
považovat podíl sdružení na založení české části Euregionu Šumava. Ale
odlišné systémy místních samospráv Česka a Bavorska rozvoj aktivních
partnerství tehdy omezovaly a spolupráce se dál nevyvíjela.
K oživení činnosti svazku došlo už v roce 2001 hlavně díky vzniku
sdružení s názvem Šance pro jihozápad, kde se už tehdy rýsovalo dnes
tolik zdůrazňované místní partnerství podnikatelů, spolků a veřejné
správy, jedná se vlastně o takového předchůdce Leaderu, formy místních
akčních skupin. Následně došlo ke změně názvu na „Svazek města a obcí
v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko“. V současné době
má 44 členů s více než čtyřiceti tisíci obyvateli.
Za těmi dvaceti společnými lety už také stojí konkrétní výsledky. Na
začátku to byla výuka německého jazyka a počítačových dovedností.
Markantní je nyní ale hlavně přínos v cestovním ruchu. Propagace významných turistických cílů, zaniklých sídel Českého lesa, budování cyklostezek, cyklotras, vyhlídkových míst, opravy kapliček, křížků nebo
autobusových zastávek a řada společných propagačních materiálů. A jaké
jsou plány Svazku obcí Domažlicka do budoucna?
Připravuje se spojení svazku Domažlicka a Chodské ligy. S tím souvisí vzájemná spolupráce svazku s akčním spolkem Čechov. A momentálně
se pracuje na společné strategii území až do roku 2020, která sleduje jediný cíl: rozvoj českého a bavorského lesa.
Sylva Heidlerová

Za MAS Český les se na jubilejní oslavu dostavila Sylva Heidlerová
a František Čurka.

MAS Český les spolupracuje na vytvoření tématické
trasy po sakrálních památkách farnosti Bor.
Její součástí a nejvýznamnější památkou by se měl stát
kostel ve Starém Sedle a barokní loretánská kaple v Boru.
Otevření cesty v roce 2013 se plánuje spojit se stopadesátiletým výročím převzetí památky do majetku církve.

Zajímavá místa se vyplatí hledat také za humny

Sedmdesátku turistických cílů podél hranic
z území domažlického okresu přináší nový propagační materiál. Známá i méně známá místa,
která stojí za to navštívit, vybírali společně s infocentry také partneři v bavorském Schönsee.
Vydavatelem je Svazek obcí Domažlicko.
Tištěná skládačka přináší padesátku českých
a pětadvacet bavorských turistických zastavení.
Obce usuzují, že Český les je z hlediska
návštěvnosti neprávem opomíjeným koutem.
Navíc stejně zajímavá je i oblast Horno falckého lesa na druhé straně hranic. Prospekt
se liší především tím, že v něm jde o prvotní
informace, o stručný a přehledný seznam, který
pak doplňují webové stránky. Navazuje na
turistický materiál s názvem 50+50 turistických cílů, který se objevil na pultech infocenter
už na začátku sezóny.
Jde o stejné skládačky, stejnou grafiku,
o stejný nápad – tehdy pro tachovský a nyní
domažlický okres. Dohromady tvoří ucelenou
nabídku pro podporu cestovního ruchu.
U všech cílů jsou uvedeny GPS souřadnice.
Skládačku doplňuje mapka a přehled informačních center.

Na schůzce v Poběžovicích zleva Manuel Lischka, Hynek Řícha, Hans Einbauer a Ivana Dubská.

Poprvé byl prospekt představen na schůzce spolupracujících infocenter a bavorských partnerů
v srpnu v Poběžovicích, kde přišla řeč i na další spolupráci.
Předseda svazku Domažlicko Libor Picka navrhoval do třetice výrobu dalšího materiálu, tentokrát zrcadlově zpracovaného z německé strany. Naopak bavorská infocentra na schůzce nabídla
propracovaněji a náročněji zpracovanou mapu. Jak ale několikrát během jednání zaznělo, důležitou roli má i finanční náročnost tiskoviny.
Sylva Heidlerová
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Podporujeme dobrovolnickou činnost
Dobrovolnictví aneb pomáhejme srdcem!

Dobrovolníci vrátili stopadesátiletý křížek do života

Povalený a vyvrácený kříž u Draženova vrátili zpět do života dobrovolníci z občanského sdružení Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí.
V poli, na místě, kde dříve vedla cesta z Horšovského Týna do Draženova, stála třímetrová
památka více než sto padesát let. Po vybudování kruhového objezdu v devadesátých letech byla
stará silnice, u které stával tento kříž, přeměněna v pole.
Byl vidět už zdaleka po sjetí kopce od Březí a příjezdu ke kruhovému objezdu na menším vrcholku nalevo padesát metrů od silnice.
Před dvěma lety upoutal vandaly, kteří se chystali železný kříž uříznout a nejspíše prodat do
sběru. „Svědčí o tom dva zářezy od řezání pilkou a vedle povaleného kříže jsme našli i zlomený
plátek pilky. Takže jen díky tomu, že se zlodějům při řezání zlomil plátek zůstal kříž celý,“ popisuje zásah chuligánů předseda výboru Jiří Anderle a pokračuje: „My jsme kříž postavili, vypodložili kameny fundament, očistili ho a upravili okolí. Při tom byla čtvrt metru pod zemí nalezena
kulatá destička.“
Při dalších brigádách dobrovolníci upravili okolí a očistili kamenný sokl a kříž od rzi. Letos se
členové výboru ke křížku opět vrátili, aby ho naimpregnovali speciálním antikorózním olejem.
„V závěru pak plánujeme upevnění destičky a konečný nátěr,“ doplnil Jiří Anderle.
(sh)
MAS Český les připravuje koncertní turné pražské šansoniérky Jany Chaloupkové
po našem území. Uvítáme návrhy na místa konání a pořadatelskou pomoc.

Jiří Anderle při renovaci křížků.

Logo MAS chrání zámek před sněhem

Adopce oken, která probíhala po celou
turistickou sezónu v Poběžovicích, skončila.
Cílem bylo ukázat, že lidé, zejména ti,
kteří Poběžovice považují za svůj domov,
nejsou ke svému zámku lhostejní.
Památky, o kterou se zajímají lidé
i v dalekých zemích, znají její příběh
a bohužel i osud, se ujalo poběžovické infocentrum s několika místními nadšenci.
Osvěta a dobrovolná práce vyvrcholila
veřejnou sbírkou a letním brigádnickým
pobytem. Vše pak v říjnu ukončila
„Vernisáž pro okna“, kde autoři a zároveň
majitelé představili svá díla, která se stanou okenicemi poběžovického zámku.
Dobrodinci byli nejen z Poběžovic, ale
také z Prahy, Karlovarska a Sokolova.
Adoptovali jednotlivci, rodiny či náhodní
turisté, Místní akční skupina Český les
a různé spolky. Téma obrazů nebylo nijak
vymezeno, každý mohl malovat, co chtěl
a zvládl. Na obrazech se objevili princezny,
princové, duchové, erb, znak mladých hasičů a další. Se dvěma obrazy se do zámku
vrátila krásná hraběnka Mitsuko. A překvapením bylo dílo, které jí přivedlo „zpět
domů“ i manžela Jindřicha.
„Po domluvě s několika malíři se
v budoucnu k rodině symbolicky připojí
i jejich děti. Při vernisáži si přítomní prohlíželi také unikátní kachlová kamna, vlastně jejich část, s vypodobněním Hanse
Coudenhove – Kalergi. Památka byla nalezena náhodou při pracovním workcampu,
převezena, ošetřena, zdokumentována
a uložena. Nález kachlových kamen je pro

nás velkou událostí, neboť je to prakticky
jediná věc, která z původního inventáře
zámku patří Poběžovicím“, popisuje dobročinný podnik hlavní iniciátorka Jana
Podskalská. Navíc se ještě donedávna soudilo, že se kamna do dnešních dnů nedochovala. K vidění byla pouze jejich zmenšenina,
která je deponována ve Státním zámku
Kunštát, který do poloviny 20. století vlastnila větev rodiny Coudenhove.
Noví adoptivní majitelé zámeckých oken
obdrželi dekret s poděkováním za pomoc.
„Uznání ale patří všem, kteří jste přispěli na
adopci, vzali do ruky štětec a přišli jste
malovat na zámek, do parku, kolem zámku
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či jste si desky odvezli domů. Pomohli jste
nám vydělat prvních 14 200 korun,“ spokojeně se usmívá Jana Podskalská a dodává,
že část z těchto peněz pokryje náklady na
barvy a desky, zbylá částka bude převedena na vznikající konto pro zámek.
Počátkem listopadu budou díla instalována
do otvorů. Ještě před tím budou ošetřena
speciálním nátěrem tak, aby barvu nepoškodil déšť. Vznikne tak nejen netradiční
venkovní galerie, ale pohled na barevná a
optimistická okna zpříjemní zimní procházky kolem poběžovického zámku, do
kterého již nebude sněžit.
Sylva Heidlerová

MAS Český les se připravuje na vzdělávání
v cestovním ruchu a v sociálních službách

MAS na Svatojakubské cestě

Stoupající zájem o církevní turistiku se projevuje i ve
zvýšené snaze různých organizací zviditelnit z jejich pohledu
turisticky zajímavá místa a vzájemně je propojit, případně
napojit na stávající trasy.
Této tematice bylo věnováno i jednání, které zorganizoval
Klub českých turistů v Praze. Na programu byly návrhy na další
rozšíření snad nejznámější trasy – Svatojakubské cesty. Ta, jak
známo, končí ve španělském městě Santiago de Compostela
a sbíhají se k ní nitky cest z celé Evropy.
Na území České republiky existuje hlavní trasa vedoucí
z Hrádku nad Nisou přes Český Dub do Prahy, dále pak tzv.
severní cesta přes Mariánskou Týnici, Stříbro, Kladruby, Staré
Sedlo, Hostouň a Bělou a odtud dále přes Německo a Francii do
Španělska. Jižní trasa je vedena přes Příbram, Nepomuk, Klatovy
a Kdyni do Regensburgu. Tato trasa Svatojakubské cesty propojuje Polsko s Německém a na jejím vyznačení se v různých
letech podílely KČT, sdružení Ultrea a společnost AgAkcent.
Protože veškeré trasy vedou po značených cestách Klubu českých turistů, má tato organizace rozhodující slovo při schvalování návrhů na jejich další rozšiřování. To zaznělo i na společném jednání s tím, že mnoho tras Svatojakubské cesty by bylo
na úkor kvalitního zázemí této trasy, která je zatím známější
v zahraničí než u nás. Proto se do budoucna počítá ještě s jednou
trasou na Moravě a všechny další budou značeny pouze jako přístupové cesty. Místní akční skupina Český les, o. s., chce přispět
k větší popularizaci Svatojakubské cesty zorganizováním studijní cesty do Santiaga de Compostela na jaře 2013.

Celoživotní vzdělávání má své pevné místo v činnosti Místní akční
skupiny Český les, o. s., a je neoddělitelnou součástí jejího Strategického
plánu LEADER.
Tyto aktivity financuje MAS Český les z různých zdrojů. Jedním z nich je
i operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím
globálního grantu Plzeňského kraje získá MAS dotaci na projekt „Podpora
dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském
kraji“.
Jejími partnery jsou Střední škola Bor a SOŠ a SOU Sušice.
Jak už sám název napovídá, bude jeho cílem vytvořit podmínky pro získání dílčích kvalifikací pracovníků restauračních a ostatních stravovacích
zařízení, průvodců v cestovním ruchu, případně zaměstnanců informačních
center. Kvalita těchto služeb je rozdílná, někde zcela chybí. Proto v rámci
projektu bude vyškolen tým lektorů, který bude schopen předat potřební
informace stávajícím i potencionálním pracovníkům v těchto oborech, zvýšit
úroveň jejich práce a přispět tak větší konkurenceschopnosti Českého lesa.
Sušická škola není sice na území místní akční skupiny, ale bude spolupracovat při vytváření studijních modulů cestovní ruch a gastronomie, a
navíc sestaví vzdělávací program sociální služby, který umožní rozšířit
nabídku vzdělávání dospělých o tento obor, jež zejména v tachovské části
místní akční skupiny zcela chybí.
Zahájení projektu je plánováno na březen. Do konce roku 2014 bude proškoleno 17 lektorů a v rámci pilotního ověření několik desítek absolventů
některého z kurzů.
(vh)

MAS pomáhá s partnerstvím
Chtějí umět jazyk svých sousedů

Přestože česko-bavorská spolupráce na místní
úrovni trvá více než dvacet let, nedaří se dosud
sladit podmínky pro bližší spolupráci, která by
přispívala ke společnému rozvoji pohraničí.
Přátelské vazby mezi obcemi a některými místními spolky jsou často závislé na úrovni
vzájemné komunikace, především v německém
jazyce. Jazyková bariéra často limituje rozvoj
aktivit v rámci regionální veřejné správy i mezi
neziskových organizacemi.
Tato skutečnost zazněla v září i na společném setkání českých a bavorských starostů
v německém Traitschingu. Při této příležitosti
všichni projevili zájem vzájemně se učit jazyku
svých sousedů. Organizátorské role se ujal starosta Hostouně Miroslav Rauch společně
s ředitelkou Místní akční skupiny Český les,

o. s., Sylvou Heidlerovou. S finanční podporou
Dispozičního fondu Cíle 3 proběhnou tři dvoudenní česko-německé semináře.
Na programu budou také možnosti drobného
podnikání v podmínkách venkovského prostoru a spolupráce s obcemi. Starostové a členové
neziskových organizací si vzájemně vymění
zkušenosti z řešení problémů, které jsou aktuální na obou stranách hranice a budou hledat společné cesty ke zlepšení situace. Součástí programu bude i kurz zaměřený na výklad ekvivalentních pojmů místní samosprávy v češtině
a v němčině. Na závěr se hostitelské role ujme
starosta partnerské obce Waldthurn Josef
Beumler, který současně představí svoji agrofarmu a stane se průvodcem po místních malovýrobcích v bavorském pohraničí.
(vh)

Starosta Waldthurnu Josef Beumler (zleva) je zemědělec, který s českou stranou léta spolupracuje.
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Jak podnikat
na venkově

MAS Český les podpořila v 5. výzvě
projekt na vzdělávání hospodářských
subjektů, aby mohly na venkově diverzifikovat svoji činnost nebo ji zahájit.
Projekt je koncipován tak, aby jej bylo
možné absolvovat i při zaměstnání
a nabídnout tak přijatelnou formu celoživotního vzdělávání. Projekt se skládá ze
série sedmi kurzů. Při aktuální nemožnosti účastnit se některého termínu školení
bude mít účastník možnost vyžádat si podklady z kurzu v tištěné podobě nebo si je
stáhnout z internetu. Tím bude zajištěno
maximální šíření výstupů projektu.
Podmínkou účasti je bydliště na území
Místní akční skupiny Český les. Po absolvování celého vzdělávacího projektu
účastníci obdrží publikaci, která je jako
podpůrný prostředek může provázet
v dalším pracovním životě, a CD.
To přispěje ke zvýšení vzdělanosti
a informovanosti členů hospodářských
subjektů působících na venkově. To samé
bude prospěšné pro zástupce obcí i mikroregionů. Pro všechny je nejdůležitější
komplexnost projektu, včetně získání
informací jak financovat své záměry
s podporou dotačních titulů vhodných pro
čerpání na venkovských oblastech i výběrových řízení. Na exkurzi si budou moci
účastníci prohlédnout praktický příklad
diverzifikovaných zemědělských i nezemědělských subjektů a prohlédnout si již
fungující zařízení v podporovaných
oblastech. Kurzy budou zahájeny v polovině února. Info: www.masceskyles.cz

Nechte se po venkově provést odborníky

Znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro průvodcovskou činnost, získalo čtyřiadvacet zájemců
z území Českého lesa. Z toho dvanáct jich převzalo osvědčení o absolvování školení na konci října
v Boru, dvanáct si odneslo certifikát ze závěrečného setkání v Horšovském Týně.

S nápadem poskytnout skupinkám turistů průvodce po vesničkách přišlo
občanské sdružení Koráb. Cílem bylo vyškolit z řad obyvatel obcí odborníky,
kteří se turistů ujmou, poradí, podají zasvěcený výklad a doporučí další směr
výletu.
Vesnický průvodce bude zájemce provázet do okolí Českého lesa, do pozoruhodných míst, která turisté zatím neobjevili, propagační materiály na ně neupozorňují a ukazatele k nim nevedou. Jejich historie, význam či krása se tedy pouze
tradují. Jinde se zase dávné pověsti přizpůsobují, rozšiřují, vznikají nové souvislosti, přibývají zajímavosti. Některá zastavení dokonce přímo vyžadují rázovité
podání a vysvětlení, které je leckdy písemně nepřenosné a nezachytitelné.
Profese anebo služba venkovského průvodce je s obecním životem úzce spojena a obce ji podporují. Vyškolený odborník určitě pomůže s propagací obce
a rozšíří nabídku místní turistiky. Průvodce může být společný například pro
mikroregiony, pro celé Sedmihoří, Chodsko, Lučinu. Samotná obec v něm může
najít dobrého spolupracovníka. Navíc lze takto získat příležitostný příjem, protože činnost se dá provádět i na živnostenský list.
Účastníci vzdělávacího programu se ale nepohybovali jen na Českém lese.
V rámci výuky vyrazili také za praktickými ukázkami průvodcovství na
Klatovsko, Sušicko a Hartmanicko. Každý si dle zadání připravil svůj konkrétní výstup, výklad, pro skupinku turistů. Školitel pak vlastní provedení zhodnotil a poradil jak a co zlepšovat.
Na dvouměsíční školení přišli pracovníci infocenter, kronikáři, starostové
nebo třeba pracovnice knihovny, majitelka krámku s regionálními produkty,
zahradník, novináři. Podle profesí jsou to ti, kteří sledují dění kolem sebe
a zajímají se o historii místa, ve kterém žijí.
A rozhodně v tom chtějí pokračovat. Občanské sdružení Koráb by tedy pro
ně rádo připravilo navazující semináře.
Vzhledem k zájmu těch, co se v začátku nestihli přihlásit, uvažují organizátoři i o opakování celé první výuky. Bližší informace o konání pak obdrží
infocentra v Horšovském Týně, Poběžovicích a Kdyni.
Sylva Heidlerová

ČESKÁ REPUBLIKA BUDE V ROCE 2013
MÍSTOPŘEDSEDNICKOU ZEMÍ

EVROPSKÉ ASOCIACE LEADER

PRO ROZVOJ VENKOVA

(ELARD)

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít
ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti.
Viceprezidentem ELARDu za Národní síť
Místních akčních skupin České republiky byl
zvolen Radim Sršeň, dosavadní zástupce organizace v ELARD.
Mezi priority českého vicepředsednictví
bude patřit širší prosazování nástroje LEADER, tedy komunitně vedeného místního rozvoje, a jeho hlavních principů v Evropě, a to
i v rámci předvstupní pomoci zemím mimo
Evropskou unii. Bude se zároveň snažit pokrýt
„bílá místa“, kde MAS nepůsobí, a to napříč
Evropou. Pokusí se standardizovat kvality
a procesy MAS po celé Evropě.
(ns mas)

Skupina nově proškolených průvodců po našem území chce ve
svém vzdělávání pokračovat.

Oslovili jsme hasičské sbory

MAS Český les, o. s., oslovila představitele sborů dobrovolných hasičů okresu Domažlice.
Navštívili jsme shromáždění představitelů SDH okresu Domažlice, které se uskutečnilo 8. listopadu 2012 od 15. 00 hod. v Hotelu Kalous v Domažlicích, abychom informovali přes 80 zástupců hasičských sborů našeho okresu o naší činnosti a vyzvali je k spolupráci. Ředitelka MAS
Český les, o. s., Sylva Heidlerová požádala všechny přítomné, nejen jako hasiče, ale především
jako osoby činorodé a aktivně se zapojující do činností svých obcí, o pomoc při vytváření nové
integrované strategie na období 2014 – 2020. Přípravy jsou v plném proudu, a proto uvítáme
vyplněné projektové karty, co občané v obcích postrádají a počítá se s realizací těchto plánů
v blízkém nebo delším časovém horizontu.
(jk)
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Listujte historií
i současností

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

Knihu získáte v kanceláři
MAS Český les!

Setkání realizačního týmu k tvorbě
strategie MAS Český les se koná 4. února.
Místo i čas na www.masceskyles.cz

Puclice mají akustiku i styl

Koncertní premiéru uvedla starostka Marie Machová.

Koncert souboru Musica perfecta byl první společenskou akcí v prostorách připravované zemědělské expozice v Puclicích. Obec před deseti lety koupila hospodářský objekt, který v minulosti
obýval šafář. Budova byla v havarijním stavu a postupnou rekonstrukcí se podařilo obnovit byt,
další prostory adaptovat na prodejnu a na půdě vzniklo místo pro stálou výstavu a pořádání příležitostných kulturních akcí. Celkové náklady na opravu přesáhly osm milionů korun, z toho na
přeměnu podkroví na muzeum získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova. Vystoupení zpěváků prokázalo i výbornou akustiku, která se stylovým interiérem předurčuje tento prostor pro
daleko širší využití, než předpokládal původní záměr. Současně tento objekt rozšířil upravený areál
tvrze, který se tak stává kulturně společenským centrem nejen samotných Puclic.
(vh)

Pracuji na venkově, ich arbeite auf dem Lande

MAS Český les pořádal intenzivní konverzační kurzy s výukou českého a německého jazyka pro smíšenou skupinu, s dvěma lektory, pro šest českých a šest německých účastníků proběhly v závěru roku v Úborsku. Cílovou skupinou byli starostové, pracovníci infocenter nebo projektoví manažeři. Úkolem byl vznik a rozvoj přeshraničního partnerství a snahou oživit zájem o výuku českého a německého jazyka.

Finančně se významnou měrou podílel
Česko-německý fond budoucnosti.
Tématem třídenních setkání byla společná
kultura a historie. Kromě výuky jazyka šlo
o navázání kontaktů, pochopení odlišného
vnímání reality, chování nebo očekávání. Do
kurzů se zapojili účastníci různé znalostní
úrovně. Šlo o pilotní kurz, první pokus, který,
když se osvědčí, se může každý rok opakovat.
Pořadatelství ojedinělého vzdělávacího podniku si s úspěchem vyzkoušelo s MAS Český les
také Turistické informační centrum ve Kdyni.
Z německé strany spolupracovala při propagaci
a oslovení zájemců centra pro celoživotní vzdělávání dospělých v Chamu a v Parsberku.
Lektorství se ujali rodilí mluvčí z Olomouckého kraje, kteří bravurně zvládli, jak
začátečníky v češtině, tak pokročilou konverzaci v němčině.
V Bavorsku vnímají pokus o návrat výuky
němčiny a češtiny do pohraničních regionů
s velkým ohlasem. Tamní starostové, kteří spolupracují s českými městy nabídku ocenili,
dokonce chtějí při opakování pomoci s organizací. Zajímavé ale je, že mezi dosud přihlášenými jsou pracovníci regionálního rozvoje
z Olomouce a Kyjovského Slovácka. Tak snad
příště projeví zájem i zástupci obcí
z Plzeňského kraje. Ze spolupracujích infocenter se s námi česky učil Josef Altmann
z Eschlkamu, Tanja Lampl z Waldmünchenu,

Anne Baumeister z Neukirchenu či Johann
Macht z Weidingu. Německý jazyk si přijeli
procvičit pracovníci místních akčních skupin
ze Sokolovska, Rožňovska či Luhačovického
zálesí, zaměstnanci z veřejné správy i podnikatelé. Jazyk si lámali všichni společně při slovních hříčkách, či zpěvu při kytaře a mandolíně.
Spontánní zábavu česko-německé skupině přinesla hra „na tichou poštu“.

A všichni projevili zájem o další pokračování. Jednou z navazujících možností je přenesení příštího kurzu přímo do sousedního
Bavorska. Skupiny by si tak vzájemně představily svůj region. Na německé straně hranic
však je ubytování i stravování finančně náročnější, tak to by už pak záleželo na samotných
účastnících. Zatím je počítáno s jednodenním
výletem.
Sylva Heidlerová

Výuka jazyka Čechů a Němců začala zvesela, přípitkem na úspěch.
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Občanské sdružení Místní akční skupina Český les opět úspěšně bavilo samo sebe

Děkujeme obci Tisová a všem, kdo nás podpořili
Bumba zumba bomba aneb
regionální večer s MAS.

Regionální večer MAS Český les už čtvrtým
rokem poukazuje na města a obce, které se i díky
jejím dotacím úspěšně rozvíjí, a proto je místo
konání večera putovní. Po Poběžovicích, Studánce
a Bělé letos převzala štafetu obec Tisová.
Místní akční skupina lákala své příznivce na
med kolem pusy u vstupu, mladé víno u stánku
a zralé ženy na parketu. Návštěvníci ochutnali
studentské pacle a „Masový“ dort. Obojí stejně
jako ukázka aranžerského umění na slavnostní
tabuli, bylo dílem Střední školy Bor.
Každý mohl vyhrát divočáka nebo alespoň
dovolenou tam, kde lze divočáka spatřit.
Program večera, jež byl zajímavý, vtipný, ale
hlavně osobitý, doplnil křest kalendáře.
Přípitek na dalších 365 dní s MAS Český les byl
důležitý, protože jak hlásal slogan: Když se
daří nám, poznáte to tam, kde žijete vy.
Vystoupení nabízela překvapení. Pod názvem
Bumba zumba bomba se skrývala ukázka sportovní hodiny v Bělé a Starém Sedlišti. To, že
Bělá je bdělá a s Eslarnem skvělá, dokázalo
mezinárodní vystoupení turistů, kteří už několik
let společně tančí country. Nezklamaly HUŠ
mažoretky z Bernartic, které s koštětem a vařečkami a v pracovních zástěrách napochodovaly na parket. A s tímto náčiním uměly zacházet
opravdu bravurně.
Večer korunovala soutěž o „masový dort”.
Po sále putoval kovový předmět a úkolem bylo
uhodnout, k čemu věc slouží. Ani s nápovědou
nebylo snadné to rozluštit. A přece se našel
šťastlivec, který poznal, že se jedná o šablonu
na značení hipostezek. Odměnou mu byl krásný
třípatrový dort s logem MAS Český les. Bohatá
tombola byla rozdána, ke konci večera se slosovaly vstupenky a tři divočáci našli nové majitele. Bavili jsme sami sebe, a to byl smysl a cíl
celého večera.
Sylva Heidlerová

Křest „masového“ kalendáře.

Starostka obce Tisová Marie Čadková při zahájení. regionálního večera přivítala hosty.

Vystoupení „Postřelených labutí“ z Boru.

Naši příznivci, manželé Hodkovi, vyhráli pobyt na chatové osadě ve Kdyni. Pojedou?
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Setkání zemědělců a MAS Český les ve Svržně
Členové zemědělské komise se
zúčastnili setkání partnerů
Celostátní sítě pro venkov ve
Svržně. Na farmě Michaely
Kodadové tak zhodnotili uplynulý rok a hledali společné programové průsečíky pro rok
příští.

Kromě aktivit Celostátní sítě pro venkov
a MAS Český les byli všichni přítomní na setkání ve Svržně seznámeni s plánem akcí sítě
pro rok 2013. Zde byla největší neznámou
informace „kdo bude tyto akce zajišťovat
nadále po restrukturalizaci AZV a včlenění
těchto nositelů práce sítě pod SZIF“. Na tento
otazník jsme bohužel nedokázali najít v současné chvíli odpověď.
Ladislav Walter

MAS Český les. o. s., nabízí

velké nástěnné

plastické mapy.

Objednat si můžete znázornění

Plzeňského kraje,
Šumavy i Českého lesa
tel. +420 602 168 171

Účastníci setkání partnerů Celostání sítě pro venkov ve Svržně u Hostouně.

Pozvánka do Brna na Regiontour 2013

Mezinárodní brněnský veletrh turistických možností v regionech se tentokrát koná
17. – 20. ledna 2013.
Jde o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.
Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruch. Účastní se ho
klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. MAS Český les pojede na brněnské výstaviště upozornit na své území a činnost společně
s přeshraničními přáteli z Parsberku a Lupburku. Zároveň plánuje ve stáncích partnerských regionů několik společných schůzek především k projektům spolupráce.
(mas)

Další krok do 21. století v Holostřevech

Občanské sdružení Holostřevy si
udělalo bilanci své činnosti.

A musím vám říct, že jsem hrdá na to, kolik
práce se nám podařilo zase zvládnout.
Samozřejmě je to s pomocí místních obyvatel,
kteří se nezištně účastní brigád a společenských
akcí, pomáhají nám s přípravami a tvoří s námi

plány na další rok. Všechny nás pohání stejný
cíl, a to, aby ta naše vesnička byla čistá, upravená a od pohledu přívětivá a aby se v ní dobře
žilo nám i našim dětem.
K těm připravovaným plánům na příští rok
patří především realizace projektu Další krok
k 21. století, kdy pořídíme nové vybavení do
naší společenské místnosti.

Dětské maškarní odpoledne v Holostřevech.
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Opravy se po mnoha letech snad konečně
dočká i kaple z poloviny 18. století. Měla by
být nově omítnuta, opraven oltář a uzavřena
před vandaly. Úpravou by mělo samozřejmě
projít i přilehlé okolí. Důležitost přikládáme
i opravě povrchu komunikací poničených
těžkou technikou a zachování tradičně organizovaných akcí. Jednou z těchto akcí je třeba
lednové Dětské maškarní odpoledne. Loni
k nám zavítala Šmoulinka, kovboj, indián,
hasič a nechyběly ani princezny a čaroděj...
Děti se výborně bavily a odnesly si plno dobrot.
Podpora takových akcí je náš hlavní cíl.
Důležité je rovněž dokončení posezení pro
cyklisty, které vzniká z iniciativy místních obyvatel. Letos jsme pořídili nástěnku a umístili na
ní mapu Českého lesa spolu s okolními cyklotrasami. V roce 2013 přibude i krytá lavička.
Pro někoho jsou to drobnosti, ale já všechny
tyto nápady ze strany našich občanů vítám. Je
to důkaz, že jim záleží na tom, kde a jak žijí.
V takové činnosti je třeba neustálé podpory.
Všem těmto občanům moc děkuji za jejich
činnost a pomoc, kterou věnují obci na úkor
vlastního volného času. Doufám, že i nadále
bude aktivních obyvatel s příkladným přístupem k obnově vesnice jen přibývat a těch „škarohlídů“ zase o něco ubyde. Milada Huláková

Medové víno z Pasečnice nese tradici i kvalitu

Pestrá nabídka včelích produktů z Pasečnice.

Kdo z vás ví, že v Nové Pasečnici se již 4 roky vyrábí skvělé medové víno?
Proto jsem se tam rozjela, abych se o medových nápojích a rodinné firmě dozvěděla více.

Přivítali mne příjemní manželé Lstibůrkovi,
kteří mne pohostili a při šálku lahodného čaje
povyprávěli o včelařství a svých začátcích
výroby medoviny a medového vína, kde zúročují dlouholeté zkušenosti v oblasti potravinářské chemie. „Naší zásadou je, že medovinu
vyrábíme z vlastního medu. V současné době
chováme 30 včelstev, která jsou umístěna na
dvou stanovištích v Českém lese. Med považujeme za velice cennou potravinu, jejíž konkrétní kvalita závisí na spoustě vnějších okolností.
Vlastnosti medu totiž věrně kopírují dění
v přírodě a tak je prakticky vyloučené, že
najdeme dva medy, které by byly zcela iden-

tické. Naší snahou je pak tuto různorodost
a odlišnost přenést i do chuti a vůně medoviny.
Důležitou součástí našeho vybavení je chladicí
box. Ten využíváme na skladování souší
a hlavně medu. Je známou skutečností, že kvalita medu se mění významně rychleji při
vyšších teplotách. Proto se náš med snažíme po
vytočení z plástu co nejrychleji zachladit. Tak
máme jistotu, že se jeho kvalita nebude po řadu
let měnit“, vyprávěla paní Lstibůrková.
S nadšením jsem poslouchala a přijala nabídku podívat se přímo do výroby. „S medovým
vínem to není tak jednoduché, jak by se mohlo
na první pohled zdát. Asi mnohé překvapí, že

Co byste ještě měli vědět k 6. a 7. výzvě

Příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova osy 4. Leader opatření
IV.1.2. v druhé polovině roku probíhal ve dnech 25. a 26. září 2012.
V rámci 6. výzvy byly vyhlášeny pouze Fiche 1 (Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu) a Fiche 5 (Zkvalitnění života na venkově). Celkem jsme přijali na kontaktních
místech v Boru a Domažlicích 10 žádostí o dotaci. Do Fiche 1 byly podány 4 žádosti, do
Fiche 5 šest projektů. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu činila 4 824 470 Kč.
Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti neprošly dvě žádosti o dotaci.
Na RO SZIF v Českých Budějovicích jsme v rámci 17. kola zaregistrovali sedm žádostí
o dotaci. U těchto žádostí nyní probíhá kontrola přijatelnosti na centrálním pracovišti SZIF
v Praze. Podpis dohod očekáváme na přelomu března a dubna 2013.

POZOR! Možná už poslední výzva MAS Český les se blíží!
Hned začátkem ledna plánujeme vyhlášení 7. výzvy v rámci programového období 2007
– 2013. V této výzvě plánujeme rozdělit 9, 1 milionů korun českých.
Žádosti o dotaci budeme přijímat od pondělí 4. února do středy 6. února 2013 pouze na
kontaktním místě v Domažlicích.
Veškeré informace k této výzvě najdete v den jejího vyhlášení na našich stránkách
www.masceskyles.cz.
Ing. Daniela Voldánová, administrátorka SPL
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z pohledu technologického se jedná téměř
o pole neorané. Do dnešního dne totiž neexistuje podrobný výzkum, který by se zabýval
systematicky vlivem jednotlivých parametrů na
průběh kvašení a kvalitu výsledného produktu.
K dispozici máme pouze celou řadu receptur
a pár knih, které výrobu popisují pouze obecně,
tak jsme se museli prokousat krušnými začátky
systémem pokus – omyl“, pokračuje v povídání
pan Lstibůrek.
Toto období mají dávno za sebou a jejich
kvalitu dokazuje i to, že Vám mohou dnes
představit několik „medových nápojů“ a za
Medovinu z Českého lesa s příchutí chmele
a zázvoru dokonce získali ocenění „Regionální
potravina plzeňského kraje za rok 2012“.
Manželé mi názorně ukázali, jak se stáčí med
a další proces výroby medového vína. Došlo
i na malou ochutnávku a musím konstatovat, že
u mne moc dobré!
„Pokud srovnáme spotřebu medoviny
s pivem nebo vínem, musím bohužel konstatovat, že se dnes řadí mezi okrajové nápoje.
Z pohledu nákladů na suroviny je to celkem
logické, protože med byl a bude drahý, takže
tady budeme stěží konkurovat“, přidal pan
Lstibůrek, který dlouhá léta pracoval jako
sládek v pivovaru a dodal, že na letošní vánoce
chystají novinky. Že jste dostali chuť na medovinu ať přírodní nebo s nejrůznější příchutí
nebo medové víno, nebo sháníte originální
dárek pro své blízké? Navštivte prodejnu
„Rozmarýnek“ na Náměstí Míru 58 v Domažlicích nebo si domluvte přímo návštěvu
u manželů v Nové Pasečnici. Pokud to máte
daleko, doporučím vám webové stránky
www.medovevino.cz, kde můžete veškeré produkty nakoupit přes e- shop a navíc se dozvědět spoustu dalších informací, mimo jiné
i recept na medové víno.

A že nevíte, co má společného medové
víno a MAS Český les, o. s.? To je přesně
jeden z produktů, který má velkou šanci
dostat regionální značku – Český les, stejně
jako kozí sýry z Farmy Míla z Černé Řeky,
cukrářské výrobky z Milaveč nebo třeba
krajky z Klenčí pod Čerchovem.
Značku připravujeme, abychom pomohli
místním výrobcům kvalitních českých
výrobků, nejen potravin, ale i řemeslných
výrobků, uspět na přesyceném trhu, který
dlouhodobě zaplavuje nekvalitní zahraniční
zboží.
Po udělení této značky budou následovat
semináře o marketingu a další aktivity, které
mají pomoci s jejich propagací. Proto pokud
jste z našeho regionu a máte kvalitní výrobek, neváhejte nás kontaktovat. My propagujeme vás, vy naše území Českého lesa.
Jitka Kalíšková

Chceme získávat
a předávat informace

Návštěva studentů teologie v Boru
Partnerské vztahy mezi plzeňskou a regensburskou diecézí existují už léta

Spolupráce zahrnuje celé spektrum činností v mnoha oblastech církevního života.
Je to spolupráce partnerských farností, různých společenství i řádového života. Velice
důležitá a živá je spolupráce jak vedení
Diecézní charity, tak jejích oblastních a místních složek. Nelze ani přehlédnout vzájemné
vztahy církevních škol.
Právě v rámci této spolupráce přijela do
Boru u Tachova na doporučení Otce biskupa
Mons. Františka Radkovského 11. listopadu
skupina 40ti studentů se svými vedoucími
z Kněžského semináře Sv. Volfganga
z Regensburgu, aby se účastnili pravidelné
nedělní bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše.
Na začátku mše svaté přivítal místní pan starosta Petr Myslivec všechny účastníky
bohoslužby, zvláště hosty. Je to v dějinách
naší farnosti poprvé, kdy jsme mohli přivítat
tak velkou skupinu budoucích kněží.
Při mši svaté se bohoslovci zapojili jak do
liturgie, tak i do společného zpěvu spolu s
Borským chrámovým sborem, který vede
Mgr. Michaela Moravcová. Společné prožití
této bohoslužby ukazovalo jednotu naší víry
a vzájemné naděje.

Chtěl bych tímto poděkovat všem za přípravu této krásné duchovní slavnosti, která jistě
přispěje k dalšímu vzájemnému poznávání života našich sousedů. Tak mohli naši hosté poznat
reálný život a podmínky věřících v českém pohraničí. Odpolední program prožili studenti
v novém klášteře Trapistů na Novém Dvoře za Teplou. Přejeme všem studentům, aby se povolání, které si zvolili, stalo jejich životní náplní a stálou radostí.
P. Vladimír Born

České Vánoce v Parsberku

Polibek německých manželů pod jmelím z Českého lesa jim dozajista přinese štěstí.

MAS Český les vyvezla české
Vánoce do Parsberku

MAS Český les se představila na vánočním
jarmarku v přátelském městě Parsberg. Ten se
každoročně po celé tři dny prvního adventního
víkendu rozprostře na hradním nádvoří. Scénu
doplňují kulisy a působivé osvětlení. Jeden
z třicítky dřevěných stánků letos tedy patřil
MAS Český les a Turistickému informačnímu
centru města Kdyně. A tak mohli sto padesát
kilometrů vzdálení parsberští občané ochutnat
české vánoční cukroví, chodské koláče, medovinu a horký punč. Zatímco oni se obdivovali
ručně vyrobeným ozdobám, my jsme se podivovali nad počtem těch, kteří si přišli k českému
stánku popovídat. Zajímalo je, kde naše území

naleznou, a seznamovali nás s historií vlastních
rodin, kde se obvykle našli čeští předci.
Zdobené tradiční koláče fascinovaly hlavně
americké ženy, kterých žije v německém
Parsberku neobvyklé množství, především
kvůli blízkému vojenskému cvičišti pro US
posádku. Přítomnost amerických vojáků
a jejich rodin ve městě přispívá k rozvoji místní produkce a služeb. Pozornost k nám přitahoval také trs jmelí. A bylo příjemné vidět, když
jsme bavorským hostům vysvětlovali, že pod
větvičkou jmelí bychom se se svými blízkými
měli políbit, aby byl vztah po celý další rok
šťastný a láskyplný, někteří tak činili ihned.
V Bavorsku jsme je to naučili, tak na to sami
nezapomeňme.
Sylva Heidlerová
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Novou naučnou stezkou
po stopách
Jana Sladkého Koziny
se vydali první turisté

Ve čtrnácti místech domažlického
okresu jsou umístěny informační
tabule s popisem událostí, které se
vztahují k chodským rebeliím
a Lamingenovi.
Stanoviště se stopou Jana Sladkého
Koziny tedy nově naleznete v Újezdě,
Draženově, Postřekově, Klenčí pod
Čerchovem, Peci pod Čerchovem,
Stráži, Trhanově, Tlumačově, Starém
Klíčově, Pocinovicích, Kdyni, Bělé
nad Radbuzou, Újezdě svatého Kříže
a v Chodské Lhotě. Na domažlickou
trasu naváže další stezka se stejnou
tematikou – historie Chodů na
Tachovsku, která je sice méně známá,
ale stejně zajímavá. Vlastnímu vybudování trasy předchází prospekt, který
informace přináší v českém
a německém jazyce.

MAS Český les, o. s.,
rozšířilo personální
obsazení kanceláře.
Od září je členem našeho týmu
Mgr. Lukáš Nedvěd,
geograf a klimatolog.

Seminář pro žadatele
do 7. výzvy MAS Český les
proběhne v pondělí 21. ledna
od 10:00 na kontaktním místě
v Domažlicích Hradská 52
a dle zájmu také v naší kanceláři
v Boru. Termín zveřejníme
na webových stránkách.
Posledního semináře, který se konal
20. 8. 2012, využili čtyři žadatelé.

Pokusme se efektivně vyčerpat celou dotaci
Upozornění pro všechny žadatele z budoucí i příjemce ze všech
minulých výzev, kteří ještě nepodali Žádost o proplacení.

Protože v roce 2013 MAS Český les vyhlásí v rámci programového období 2007 – 2013
svou poslední výzvu a v roce 2014 žádné další výzvy vyhlašovány nebudou, bylo by dobré, aby
všichni žadatelé vyčerpali celou požadovanou výši o dotaci dle předložených a schválených
rozpočtů.
V případě, že nebude celá výše dotace vyčerpána, budou tyto prostředky vráceny zpět
Evropské unii a Česká republika o nevyčerpanou částku přijde. Doposud byly nevyčerpané
prostředky převáděny do dalších výzev a mohli je využívat další žadatelé.
(mas)

„Masky“ na Živitelce obsadily vlastní pavilon
aneb regionální značky pod drobnohledem

I Místní akční skupina Český les, o. s., se zúčastnila Země živitelky
v Českých Budějovicích, nejnavštěvovanější výstavy u nás s dlouholetou tradicí, konané na přelomu srpna a září.
Pro letošní rok znělo motto: Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova. A jaká je budoucnost? Ryzí zemědělci byli letos,
dle jejich bezprostředních dojmů, zklamáni, že zemědělství rok od
roku ustupuje do pozadí. Je to snad tím, že jako ubylo kusů dobytka
u nás, ubylo i kvalitních vystavovatelů, co mají co ukázat! Ještě že
prezentace českého venkova a Celostátní sítě pro venkov i přínos
místních akčních skupin je s každým ročníkem výstavy kvalitnější.
V Pavilonu venkova (letos pavilon Z) mělo zastoupení 52 MAS
a Sdružení z celé České republiky.
Každá se snažila něčím zaujmout a přilákat hojný počet návštěvníků.
A opravdu byl již brzy po 9 hod., kdy se otevřely brány výstaviště, i tento
pavilon zaplněn. Zajímavá videoprojekce vodní hladiny v podání Kraje
živých vod, což je oblast Karlovarska a severního Plzeňska, kde plavali
rybičky a vodní hladina reagovala na dotek nohy, vábila pozornost dětských i dospělých návštěvníků na dálku.
Většina MAS zvolila variantu zviditelnit sebe a své území drobnými
dárečky a propagačním tiskovinami. Pro zajímavost bylo o území Českého lesa – Domažlicka a Tachovska velký zájem – dva balíky PEXESA
z Českého lesa byly rozebrány za první 2 hodiny výstavy a ostatní tiskoviny, které měly upozornit na turistické cíle a zajímavosti v našem regionu, zmizely mezi návštěvníky do posledního během prvních dní výstavy.

Naši MAS na Zemi živitelce reprezentovala Medovina z Podhradí, kterou
na snímku ochutnává starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka.
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Do Budějovic se přijel podívat také člen výkonné rady Miroslav Bečvář.
Na snímku slibuje slovenským kolegům, že se vydá na exkurzi do Košic.
Efektivní propagací území jsou regionální výrobky a potraviny, zviditelní se výrobce a produkt a zároveň propaguje území, ze kterého
pochází. Náš region dobře reprezentovala přimdská Medovina z
Podhradí a byl o ní zájem! Ochutnávalo se! A dle slov manželů
Streiblových, akce se vyvedla a návštěvnost byla silná hlavně v prvních
dnech výstavy.
Prezentace regionálních potravin i nadále zůstává jednou z hlavních
priorit výstavy. K tomuto účelu sloužila Venkovská tržnice, kde
Asociace regionálních značek prezentovala regionální produkty, kde
kromě potravin a nápojů byly ke koupi i rozmanité řemeslné výrobky. V
novém multifunkčním pavilonu T jste letos opět mohli ochutnat i zakoupit potraviny vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné
v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální
potravina“. Prezentovaná byla také nová značka „Český výrobek“,
garantovaná Potravinářskou komorou ČR. Prezentace a ochutnávky
potravin byly doplněny kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi a odbornými semináři .
Označení Regionální produkt již funguje v různých koutech republiky, právě aby podpořil místní výrobce kvalitních výrobků a potravin.
A dle slov držitelů této značky jim hodně pomáhá v širším zviditelnění se na českém trhu. Proto jsme vyrazili s kolegy na zkušenou, abychom
v příštím roce 2013 o takovouto značku obohatili naše území a zpropagovali výrobky z Českého lesa. Již nyní se pracuje na certifikačním systému a brzy bude vyhlášena soutěž o kvalitní logo, které vystihne nápaditě náš region. Sledujte pravidelně naše stránky www.masceskyles.cz,
kde budou průbežně uveřejňovány další informace.
Jitka Kalíšková

Mapování kulturního dědictví s MAS

Na Vavřinečku o Chodských slavnostech v roce 2012.

Zvyky, řeč i kroj Chodska
zaznamená filmový dokument.

Chodsko, region se slavnou historií
královských strážců hranic, je poslední
národopisnou oblastí Čech, kde jsou dosud
živé lidové obyčeje, řeč, hudba i kroj.
Předávají se z generace na generaci, ale se
změnou životního stylu se pomalu vytrácí
řemeslná zručnost a znalost šití původního
oděvu – kroje. Na Chodsku proto na toto
téma natočí film.
Kroj je třeba dobře ušít, ale neméně složitou záležitostí je, se do něj i správně obléci.

Oblékání kroje je malým obřadem, který se
neobejde bez cizí pomoci.
Místní akční skupina Český les před časem
vytvořila záznam, ve kterém se před zraky
kamer za asistence odborníků oblékala do
svátečního kroje dolského Chodska jedna
z draženovských žen. Nyní se tomuto občanskému sdružení povedlo rozšířit snímek ještě
o oděv horního Chodska. Děj se tentokrát odehrává v krejčovské dílně v Postřekově.
Kamery zachytily oblékání svátečního kroje
horního Chodska, který není tak zdobný jako
oděv na Chodsku dolním, přesto má mnohé
prvky společné.

Sedmihoří zájem o členství vítá

Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří je mikroregion v okrese Domažlice a Tachov, jeho sídlem je Staré
Sedlo a cílem je všestranný rozvoj regionu a koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků. Vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem využívá přeshraniční spolupráce. Byl založen v roce 1999 a sdružuje celkem 6 obcí: Staré Sedlo, Prostiboř, Mezholezy,
Vidice, Miřkov a Semněvice. O vstup se nyní ucházejí další dvě obce Velký Malahov
a Bukovec. Přičemž druhá z nich by prostřednictvím DSO Sedmihoří zároveň také začlenila své
území do MAS Český les. Svazek, který o svém rozšíření jednal na poslední schůzi v Kladrubech,
zájem vítá a rád pozve starosty svých nových potencionálních členů na příští setkání.
(sh)
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Film se natáčel v budově bývalé školy
v Postřekově, kde je umístěno i muzeum
krojů. Vlastní oblékání komentovala jedna ze
dvou švadlen, která umí ušít všechny typy
chodského kroje – mužského i ženského,
všedního i svátečního – Anna Burešová. Jedná
se o autentický záznam, který poslouží jako
dokument zachycující dosud živé tradice této
národopisné oblasti.
Pro turisty může být zmíněné dílo impulsem náš region navštívit a spatřit tradice naživo, například Masopust, Chodské slavnosti
nebo srazy rodáků.
Šití kroje, které není zdokumentováno ani
v jednom snímku, plánuje občanské sdružení
Koráb.
Jedním z jeho projektů podpořených
Místní akční skupinou Český les, o. s., je
mapování nehmotné kultury horního
Chodska.
„Národopisnou oblast Chodsko má sice
každý v povědomí, ale znalost většiny z nás se
omezí na Kozinu, Chodské slavnosti a možná
pouť na Vavřinečku,“ vysvětluje záměr sdružení jeho předseda Jiří Novotný a dodává:
„Koráb se nyní chystá zmapovat zvykosloví,
lidový oděv, písně a hudbu horního Chodska v
obcích Draženov, Postřekov a v Klenčí pod
Čerchovem, kde je tradiční lidová kultura
pořád ještě součástí každodenního života.“
Postřekov se navíc může pochlubit i osmdesátiletou historií národopisného souboru.
Rodinnou tradicí čtyř generací zpěváků a hudebníků se zase proslavila rodina Kuželkova
v Klenčí. Jedna z posledních krejčovských
dílen chodských krojů je právě v Postřekově.
Historický dokument by tak měl udržet
výroční zvyky a zároveň popsat ty, které už
zanikly. Výsledky projektu poslouží například
jako studijní materiál. Vznikne historický dokument, který obsáhne současný stav a úroveň
interpretačního umění nositelů lidové kultury
na horním Chodsku. Může jít o základ národopisné databáze nehmotného kulturního
dědictví. A v neposlední řadě o propagaci
Českého lesa jako turisticky atraktivní oblasti.
Projekt OS Koráb, který podpořila MAS
Český les, zachytí historii národopisného
souboru Postřekov, zdokumentuje chodské
svatby, šití chodského kroje a rodinnou tradici zpívání. V rámci projektu vznikne
i studie chodského zvykosloví.
Čtyři filmy zaznamenají současné hudební
projevy horního Chodska a zručnost chodských švadlen, vše zdůrazní archivní nahrávky Českého rozhlasu Plzeň, jež na projektu
spolupracuje. Studie chodských zvyků zmapuje tyto tradice od Tří králů po Vánoce.
S prvními výstupy projektu se mohou příznivci folkloru seznámit na národopisné přehlídce Výhledy 2013 první červencový víkend
v Klenčí pod Čerchovem. Celý projekt bude
ukončen na podzim 2013.
Uchování kulturního dědictví a podpora
jeho dalšího rozvoje je jedním z důležitých
úkolů MAS Český les, o s., i v příštím
plánovacím období 2013 – 2020.
Sylva Heidlerová, Vlastimil Hálek

V Horní Kamenici usilují o vstup do MAS
MAS Český les aktivně nabízí
členství a rozšiřuje své území

Zástupci MAS Český les po předchozích
informačních schůzkách byli pozváni na jednání zastupitelů do Horní Kamenice.
Vesnička s 240 obyvateli je totiž společně
s Bukovcem jedním z mála bílých míst na
mapě místních akčních skupin. Na schůzku
byla pozvána i starostka obce Bukovec. Ta se
sice nedostavila, ale zájem o informace projevil
starosta obce Neuměř. Neuměř je již členem
sousední MAS Radbuzy, přesto ale usiluje
o vstup do Svazku obcí Domažlicka. Pokud se
zastupitelé Horní Kamenice rozhodnout pro
sounáležitost s MAS Český les, mohou zvažovat dvě možnosti: „Pro obec je nejsnadnější
vstoupit do svazku obcí Domažlicko a být „bez
starostí“. Pokud chcete být aktivnější, je možné
založit tzv. zájmové sdružení právnických
osob, které se registruje na krajském úřadu
(stanovy máme k dispozici). To mohou založit
nejméně tři právnické osoby (firmy, obec, spolky) a dalšími členy nemusí být nutně jenom ty,
které máte v obci, ale třeba i z okolí, se kterými
někdo z vás spolupracuje. Je možné založit
ještě občanské sdružení, které se registruje na
ministerstvu vnitra, a které založí tři fyzické
osoby a obec potom přistoupí. Sdružení nemusí vyvíjet žádnou velkou činnost (to je ale

Schůzka zástupců MAS Český les se zastupiteli v Horní Kamenici.

škoda) a jenom se zúčastňovat jako člen jednání orgánů MAS Český les. Může třeba pořádat
a organizovat v obci akce, které dosud dělá obec nebo někdo jiný, nebo spolupracovat na aktivitách okolních uskupení. Může být žadatelem v různých dotačních titulech, kde nemusí žádat přímo
obec. Důležité je vědět, jestli máte chuť něco dělat nebo ne a jestli se v obci najdou ti, kteří chtějí
na jejím dalším rozvoji spolupracovat.
Zastupitelstvo musí schválit svůj vstup do místní akční skupiny a vyjádřit souhlas s její „strategií,“ vysvětlila ředitelka MAS Sylva Heidlerová.
(vh)

Nic není navíc

Tak jako v jiných obcích a městech se i my
snažíme o zapojení občanů do dění v obci a podporu dobrovolných spolků. Aktivita hasičů ve
Starém Sedlišti, Novém Sedlišti a v Labuti, sportovců ze Starého Sedliště, Starosedtišťských
rybářů, ale i ostatních občanů, např. ve Mchově
a Úšavě je hodna poděkování. Akce pro děti
pořádají mimo školní vyučování také učitelé
z místní ZŠ a MŠ. A na ně se také obracíme,
pokud potřebujeme program na různá kulturní
vystoupení.Obec poslední dva roky pro své
občany zajišťuje zájezdy do pražských divadel.
Snažíme se nabídnout divadelní představení
našim lidem, kteří mají
o tento druh zábavy
zájem. Zapojili jsme se
do projektu MAS
Český les ,,Chuť a vůně domova.“
V obci se konají
akce jako např. Maso pust, dětský maškarní
ples, štrůdlování, turnaj
hasičů v sálové ko pané, hasičské a sportovní memoriály, turnaj
v nohejbale, drakiáda,
adventní zpívání u vá nočního stromku, adventní koncert, vánoční

turnaj stolního tenisu, zábavy a venkovní akce
s hudební produkcí, festiválek Prokopnutí,
Mikulášská nadílka pro nejmenší apod. Lidé
začali více využívat možnosti uzavřít na našem
obecním úřadě sňatek.
A proč se název příspěvku z naší obce jmenuje:
,,Nic není navíc?“
Protože snaha všech, kteří dělají něco pro druhé
ve svém volném čase, snaha dát dohromady lidi
při sportu nebo zábavě není navíc. Patří k životu
na našich obcích.
Jitka Valíčková, starostka
obce Staré Sedliště

Soutěž o logo MAS

MAS Český les připravuje systém
certifikace pro udělování
regionální značky. Místním
drobným i větším podnikatelům
a zemědělcům pomůžeme
s propagací a marketingem jejich
kvalitních výrobků a služeb
se zviditelnit a prosadit
i ve vzdálenějších koutech naší vlasti.
Naše představy a kritéria najdete na
www.masceskyles.cz.
Vybraný symbol bude oceněn
jednorázovou prémií
ve výši 10.000 Kč.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
nevybrat žádný návrh.
Český les, informační bulletin

Masopust ve Starém Sedlišti
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Projekty spolupráce jsou tu pro vás. Zapojte se!

Původ a značka: náš region

je názvem projektu spolupráce MAS Český
les, Sdružení Západní Krušnohoří a MAS
Šluknovsko. Společným jmenovatelem těchto
tří organizací je jejich geografická poloha při
hranici s Německem a tedy stejný poválečný
vývoj, který ovlivnil i demografické složení
tohoto území.
Společný projekt je zaměřen na vyhledávání místních výrobců, a to nejen zemědělců, ale i řemeslníků a firem, které zpracovávají domácí suroviny, s cílem podpořit
kvalitní regionální produkci a její spotřebu
v místě a nejbližším okolí.
Venkovské trhy jsou jen prvním krůčkem v tomto projektu, následovat bude
udělování regionální značky Český les.
V závěru roku jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější logo Českého lesa. Do konce druhého čtvrtletí připravíme systém certifikace, to
znamená pravidla, podle kterých bude udělována regionální značka a za jakých podmínek.
Poté začneme pořádat semináře pro uchazeče o regionální značku Český les. Z jejich
databáze vznikne katalog regionálních výrobků a výrobců MAS Český les, který má pomoci s propagací jak území, tak místních výrobců.
V závěru projektu chceme vyzdvihnout
místní produkci sbírkou receptů na pokrmy,
ve kterých se klade důraz na používané suroviny, jejichž základ musí být dostupný z regionálních zdrojů.
Pokud máte nápad, který recept by v takové
kuchařce neměl chybět, ať váš vlastní nebo
z jiných zdrojů, recept moderní gastronomie
nebo prověřený generacemi kuchařek, pošlete
nám ho. Na vaše recepty se budeme těšit na
adrese:
MAS Český les, o. s., Hradská 52,
Domažlice 34401 nebo na e-mailu:
info@masceskyles.cz.

Propagace našich venkovských jarmarků.

Naše venkovské trhy
8. 9. 2012
V Boru u Tachova proběhl první venkovský
trh v rámci tradičních Loretánských slavností
na Náměstí Republiky. K dostání tu bylo čerstvé sezónní ovoce a zelenina, maso a masné
výrobky, uzené ryby, výrobky z kravského
a kozího mléka, med, bylinky, zahrádkářské
produkty a z řemesel byly k vidění nerůznější
výrobky z pedigu a ručně vyráběné šperky.
22. 9. 2012
V Domažlicích proběhl venkovský trh
v Poděbradově ulici v tržnice Obchodního
centra. Kromě ostřílených a dlouhodobě spolupracujících producentů s ovocem a zeleninou,
masem a masnými výrobky, výrobky z kravského a kozího mléka a medu jsme oslovili

365 dní s MAS Český les

i místní zahrádkáře, aby přišli nabídnout své
zahrádkářské přebytky, které doplnily sortiment trhu o další poptávané zboží. A aby bylo
i na co se dívat, pozvali jsme mistryni drátenického řemesla se svými výrobky a také
stánek se skleněnými vitrážemi. Počasí se
vyvedlo a i přesto, že se jednalo o první takový trh v tomto městě po dlouhé odmlce, byla
hojná účast a návštěvníci si pochvalovali kvalitu nabízených surovin a již dopředu hlásili,
že za měsíc přijdou rádi zas.
27. 10. 2012
Další náš trh se konal na stejném místě
v Domažlicích. Sortiment jsme rozšířili, tentokrát o keramiku, šperky a výrobky z korálků
a medovinu z Přimdy. Ale protože již od
časného rána se hojně sypal na tržnici první
sníh, a zima byla po pěkném podzimu hodně
nepříjemná, odrazilo se to i na návštěvnosti
našeho trhu.
Známá pranostika říká, březen za
kamna vlezem, duben ještě tam budem, ale
my vás už v dubnu zveme na další
Venkovské farmářské trhy, a to:
13. 4. Bor u Tachova 2013
27. 4. Domažlice 2013
K dostání bude opět kvalitní sortiment tradičních produktů a výrobků, rozšířené o jarní
zahrádkářské produkty a opět se bude na co
dívat, účast přislíbili i drobní řemeslníci.
Pokud se chcete ucházet o naši regionální značku, vyplňte prosím přihlášku producenta, kterou najdete na našem webu.

Stolní obracecí kalendář pro rok 2014 vydává opět MAS Český les, o. s. Po loňském úspěchu se
nyní k nápadu přidalo více obcí, které už dopředu oznamují odebrané počty kusů a hlásí termíny
společenského dění, které budou v kalendáři zvýrazněny. Kalendář MAS Český les má především
upozornit na vlastní dokončené projekty a podpořit cestovní ruch na svěřeném území.
(sh)
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Do Studánky za chutí a vůní domova

První z akcí pořádané Místní akční skupinou Český les, o. s., v rámci projektu Chuť a vůně domova realizovaného v rámci
opatření IV. 2. 1 Realizace projektu spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

V nově zbudované a vybavené kuchyni v budově obecního úřadu se
sešlo čtrnáct místních žen a mužů, aby strávili příjemný večer na téma
„Bylinky a houby a jejich využití v kuchyni“. Hlavním smyslem projektu je podpora spolkové činnosti v obcích, aby se místní rádi viděli, popovídali si a měli chuť se sejít opět při dalších aktivitách obce. A jedním ze
společných témat bylo, je a bude vždy vaření.
Již při příchodu zaujala všechny pěkně prostřená tabule, kterou připravila starostka obce a správkyně těchto kursů ve Studánce paní Irena
Zapletalová. Lektorka tohoto kursu paní Marie Kabůrková si hned na
úvod připravila pro všechny poznávačku čerstvých a sušených bylin
a zajímavé povídání o nich plné praktických rad. Pak se již vařilo, peklo
a smažilo a samozřejmě ochutnávalo! A že jsou ve Studánce skvělí, dokazují fotografie! Výsledná večeře byla opravdu kolektivní prací a do přípravy se zapojili všichni přítomní. Co se vařilo tentokrát? Uvařit večeři
pro 15 osob chvíli času zabere, ale povídání u vínka rychle utíkalo,
a výsledné menu – Šumavská bramboračka a kuřecí stehýnka na bylinkách s nádivkou a bramborem, stálo za to. Každý mohl ještě ochutnat bezinkový likér a vlastnoručně si připravit míchaný nápoj – mojito. Účastníci
si odnášeli spoustu receptů a dobrých rad na pěstování a uchovávání bylinek a hub. Věřím, že všichni prožili příjemný večer stejně jako já a rádi
přijdou i příště.
Jitka Kalíšková

Správný kuchařský rej ve Studánce.

Co si o našich projektech myslí ti, kteří je využívají
Nejsem kdovíjaká kuchařka, a tak
jsem nabídku na účast v kurzu s podtitulem „Chuť a vůně domova“ nadšeně
přijala. Také přítel podezřele rychle
souhlasil, asi doufal, že se v naší
kuchyni konečně začne něco dít.

Zavolala jsem Lenče a Zdeničce, mým
kamarádkám a v pátek v podvečer jsme vyrazily. Představa, že si užijeme fajn dámský večer,
v malebném draženovském stavení a ještě se
dozvíme „jak na to“, se naplnila.
První večer na téma zelí se sešlo 12 „kuchařek“. A přednáška o zelí v podání paní Marie
Kabůrkové mně poodhalila roušku tajemství,
co se zelí týče. Doposud jsem znala jen zelí červené a bílé. Dozvěděly jsme se, jak je zelí tělu
prospěšné, jak zelí vypěstovat a konečně: „co
s ním“. A právě tehdy jsme se zapojily
– my různě zkušené kuchařky jsme daly hlavy
a ruce dohromady a pod vedením odbornice na
zelí jsme se pustily do zelňačky, zelného salátu
a paprikových lodiček plněných masem.
Výsledkem bylo opravdu chutné menu, jehož
přípravu doprovázela skvělá atmosféra. Každý
při vaření přidal nějakou historku, svůj kulinářský fígl či jen tak položil otázku, která
vyvolala další a další debatu. No to byl mumraj
– na plotně to bublalo, i na staré peci jsme vařily, v troubě se peklo. A vůně zelí, klobásy
a pečeného masa se linula do okolí stavení.
Na druhý večer v Draženově jsme již vyrazily jako zkušené kuchtičky. Na téma med přednášel místní včelař pan Příbek. Poutavě
vyprávěl o tom zlatavém zázraku, o látkách co
med v sobě skrývá, o výrobě a o druzích medu.
Hned druhý dne ráno jsem si vychutnala lžičku
medu a do čaje jsem nezamíchala med hned,
když je horký, abych tím neponičila blahodárný obsah medu.

V Draženově do vaření se vší autoritou promluvil muž, šéfkuchař Marek Beck.

A informace, jak to chodí ve včelím společenství, jaký tam panuje řád, bylo to zkrátka
skvělé. V tu chvíli jsem pochopila rčení: „pilný
jako včelka“.
Tento večer nám s přípravou jídla pomáhal
šéfkuchař Marek Beck. Při pohledu na jeho profesionální pohyb po „bojišti“ a jeho práci
s nožem jsme byly trochu nervózní, ale po chvilce jsme se daly do vaření, samozřejmě podle
receptů šéfkuchaře a jeho odborného dohledu.
Zázvorový čaj, hruškový závin s mascarpone, dýňová polévka, kuřecí prsíčka… to vše
dochucené medem, bylo úchvatné! Jak na
pohled, tak i na chuť. Nahlédla jsem pod pokličku profesionální gastronomie, do významu
efektního naservírování a konečně do dokonalého vyladění všech chutí. Toto byl opravdu
kuchařský zážitek!
Jsem v očekávání, že po získaných zkušenostech se konečně v naší kuchyni budou dít
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věci a že přítel bude mít radost. A už se těším
na únor – téma kurzu bude „regionální
kuchyně“.
Věřím, že budu opět příjemně překvapená,
jak se dá „kouzlit v kuchyni“.
Pavlína Fišerová
Med – výroba a využití v kuchyni
Holostřevy
11. 1. 2013
Staré Sedliště
18. 1. 2013
Puclice
15. 2. 2013
Regionální recepty a suroviny
Studánka
25. 1. 2013
Draženov
1. 2. 2013
Staré Sedliště
8. 2. 2013
Holostřevy
22. 2. 2013
Puclice
1. 3. 2013

To, co frčí
v pohraničí

...nový projekt spolupráce?
V říjnu 2012 byl podán u Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci programu rozvoje venkova Osa IV. Leader
nový projekt spolupráce, který navazuje
a dále rozšiřuje náš nyní realizovaný projekt
„Původ a značka: náš region“.
V rámci něho realizujeme venkovské
trhy, logo regionální značky Českého lesa,
školení pro žadatele o tuto značku, propagaci jejich výrobků formou katalogu atd.
Protože vidíme důležitost pokračovat
v podpoře místních výrobců a výrobků a
nutnost pokračovat v prohlubování tradice
venkovských trhů na našem území vytvořili
jsme projekt s názvem „To, co frčí v pohraničí“.
Sousední MAS 21 a MAS Sokolovsko
nemají s venkovskými trhy ani regionální
značkou žádné zkušenosti, proto budeme
fungovat i jako rádce, jak stejné aktivity rozjet i na dalších místech republiky.
Už 9. ledna se koná veřejná obhajoba
tohoto projektu a tak nám držte palce ať
tento náš plán vyjde a je podpořen.
Jitka Kalíšková

Setkávání s místní akční skupinou
na téma jídlo funguje a táhne

Vaříme, pečeme, smažíme, dochucujeme a ochutnáváme v Draženově, Puclicích,
Holostřevech, Starém Sedlišti a Studánce již od října.
V těchto lokalitách jsme rozběhli v rámci projektu spolupráce „Chuť a vůně domova“ kurzy
vaření s ochutnávkou pod vedením zkušených lektorů na téma Bylinky a houby, Zelí a ostatní zelenina, Med a jeho využití v kulinářských specialitách, Tradiční regionální recepty a suroviny. Stále
platí, že téma vaření a jídlo je nosné téma pro většinu žen, ale na našich kurzech nejsou výjimkou
ani „vařící“ muži. Setkání budou probíhat až do 1. 3. 2013. A můžeme již dnes říci, že zájem je
o kurzy veliký a že se opravdu daří spojit příjemné s užitečným – v pěkném prostředí získat nové
zkušenosti, dozvědět se něco nového a přitom se potkat se známými, popovídat si i poznat nové
lidi. A v neposlední řadě si pochutnat na zajímavém menu. Kuchařských pořadů je v médiích
hodně, ale právě až ta osobní zkušenost vede často k rozhodnutí vyzkoušet si pokrm i v domácím
prostředí.
Dalším pokračováním projektu je společné odpoledne v Draženově dne 15. 3. 2013 pro všechny
zúčastněné Místní akční skupiny. Setkání proběhne formou „kulinářské dílny“ a mistr šéfkuchař
Marek Beck zde představí přípravu tradičních regionálních receptů s využitím místních surovin na
profi úrovni moderní gastronomie.
Horšov u Horšovského Týna a jeho penzion V Oboře bude hostitelem třech veřejných soutěží,
které se uskuteční ve třech po sobě následujících červnových pátečních odpoledních. Hodnotící
komise složená z odborníků i členů MAS bude posuzovat recepty sebrané na území MAS a připravené učni a personálem SOŠ a SOU Horšovský Týn. Vybraných 15 receptů bude publikováno
ve společné kuchařce. Ještě stále probíhá sběr receptů, které se soutěže zúčastní. Neváhejte a přihlašte svůj recept, třeba právě on bude zařazen do připravované knihy.
Hlavním posláním připravované kuchařky v kroužkové vazbě bude propagace našeho území
a seznámení s místními zvyky v kuchyni i v dalších regionech republiky. Bude nabídnuta všem knihovnám na území MAS, rovněž bude k dispozici nejrůznějším spolkům a sdružením, které o ni projeví zájem, využít ji budou moci i provozovatelé restaurací a pohostinských zařízení z území MAS
Český les. Dobrou chuť!
Jitka Kalíšková

O projektech MAS v Českém rozhlase Plzeň

Nový areál střelnice dnes poprvé představí veřejnosti v obci Třemešné na Tachovsku.
Nové sportovní zařízení ve spádové vesničce
Bezděkov přišlo na více než milion korun,
devadesát procent z této částky činily dotační prostředky. Podívat se tam pojede i ředitelka občanského sdružení MAS Český les
Sylva Heidlerová. Dobré ráno.

Dobré ráno. Myslivost a sportovní střelba
má nejen v obci, ale v celé zalesněné tachovské
oblasti velkou tradici. Zázemí ke sportovní
střelnici je ale v této lokalitě ojedinělé a dosud
ho tvořil jen vyřazený a v podstatě dožilý
železniční vagón, který patří místním myslivcům.
Co tedy nyní vagón nahradí?
Namísto něj dnes hosté uvidí víceúčelové
zařízení s širokým spektrem využití. Skládá se
z venkovního sportoviště a zázemí pro sportovní střelbu. Zároveň se tu otevřel i prostor ke
společenským, kulturním, spolkovým a vzdělávacím činnostem.
Obec i myslivci už mají jistě nějaké společenské události naplánované.
Samozřejmě. Je to například pořádání závodů ve střelbě, oblibě se tu těší každoročně
pořádaný branný závod pro děti. Myslivecké
sdružení Tetřívek a jiné místní spolky tu odpracovaly desítky brigádnických hodin, takže se
určitě budou snažit, aby areál nebyl opuštěný.
Mluvilo se o sportovních a dětských odpoled-

Při kolaudaci střelnice si zástupci MAS Český les mohli vyzkoušet střelbu z malorážky. Na snímku
si svůj terč prohlíží Daniela Voldánová.
ních i o pouťovém poháru ve střelbě. Ale také
o přednáškách, besedách, výstavě myslivosti a
trofejí.
A to všechno se bude odehrávat konkrétně kde?
Z kryté terasy je hlavní vstup do vnitřních prostor - společenské místnosti o rozloze více než
padesát metrů čtverečních a menší kuchyňkou
a odděleným sociální zařízením. Vše z útulní,
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zvlášť tomto období, krbová kamna na dřevo. Ta
jsou vlastně hlavním zdrojem vytápění.
Mluvíme o střelnici. Nestěžují si sousedé
na hluk?
Na zmíněném pozemku byly již v předstihu
vybudovány protihlukové stěny. A navíc nyní
členové místních spolků v rámci projektu dobrovolně vysázejí zeleň v protihlukovém valu
hned v sousedství areálu.
(red)

Z naší činnosti

Na Země živitelce ve stánku místních akčních skupin Plzeňského kraje

Místní akční skupina Český les upozornila na české tradice na vánočních trzích v bavorském Parsberku.

Cesty za poznáním na Slovensko se za tachovskou část „masky“ zúčastnily
dvě Marušky Havrdová a Šperková (zleva) a Jitka Valíčková.

„Kromě Postřelených labutí jsme obsadili všechna vystoupení regionálního večera,“ hlásil Libor Picka starosta Bělé. Pochvalu si ale
zaslouží také starostka Studánky Irena Zapletalová (na snímku).

Na regionálním večeru jsme při ukázkách zumby obdivovali temperament
i výdrž cvičenek napříč územím MAS.

„Masový“ dort, který upekli studenti Střední školy Bor, nabízí Sylva
Heidlerová a František Čurka.

