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3. výzva ukončena!
Dosud rozděleno 35 milionů korun.

Máte nápady? Zkuste je uskutečnit s námi!

srpen 2010
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Nový ministr zemědělství Ivan Fuksa:

Rovné podmínky pro zemědělce

Dne 14. července premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra
zemědělství. Ivan Fuksa (ODS) se poté
osobně představil všem zaměstnancům
úřadu ve velké aule ministerstva. Zde
také poděkoval odstupujícímu ministrovi Jakubu Šebestovi. Ivan Fuksa
pokládá za hlavní priority svého působení vyjednávání s Evropskou unií
o spravedlivých podmínkách pro české
zemědělce, úspory a efektivní fungování resortu, odstranění byrokracie
a korupce. „Nepředstírám, že jsem dnes
expert na zemědělství, ale to může být
i výhoda, protože k problematice mohu
přistoupit bez předsudků. Po čtyřech
letech ve funkci prvního náměstka ministra financí mám slušné zkušenosti
s řízením velkého ministerstva. Oceňuji
i to, že je v týmu ministerstva velká řada
vynikajících profesionálů. Velkou výhodou nové vlády bude i hladká spolupráce s mým kolegou, ministrem životního prostředí. Máme společnou řadu
klíčových témat, jako jsou ochrana půdního fondu či ochrana před povodněmi,“

komentoval svůj vstup do úřadu ministr
Ivan Fuksa. Ministerstvo zemědělství
okamžitě zahájí práci na přípravě své
části Programového prohlášení vlády,
které již bude obsahovat konkrétní záměry a plány pro příští čtyřleté období.

Noví náměstci

Na post 1. náměstka přivádí ministr
Ivan Fuksa bývalého náměstka na ministerstvu dopravy a brněnského patriota
Romana Bočka. Na zemědělství bude
mít na starosti správu úřadu, spadat
pod něj bude například odbor zakladatelské činnosti, informačních a komunikačních technologií nebo registry. Nově
vzniká úsek pro Společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU. Ten bude
spravovat osobnost s bohatými zkušenostmi s bruselskou agendou a diplomacií, Juraj Chmiel, který byl v minulé
vládě ministrem pro evropské záležitosti. Ekonomický úsek zůstává v rukou
Oldřicha Černocha, úsek vodního hospodářství bude nadále spravovat Aleš
Kendík a úsek lesního hospodářství

i do budoucna povede Jiří Novák. Karel Tureček bude vedle řízení komoditního úseku, sekce pozemkových úřadů
a sekce agentur pro zemědělství a venkov odpovídat za hledání cest k zlepšení
efektivity a k úsporám v podřízených
organizacích resortu.
Zdroj: Mze

Profesní praxe: od 13. 7. 2010:ministr
zemědělství; 2007–2010: 1. náměstek
ministra financí; 2002–2006: starosta
Příbrami; 1992–2002: místostarosta Příbrami; 1988–1992: učitel na Střední průmyslové škole v Příbrami, učitel na Středním odborném učilišti Dubno; 1986–
1988: Dopravní podnik hlavního města
Prahy Vzdělání: Vysoká škola dopravy
a spojů v Žilině; Postgraduální studium
na Vysoké škole ekonomické v Praze
Členství v odborných organizacích a společnostech: Byl předsedou dozorčí rady
České exportní banky, místopředsedou
dozorčí rady ve společnosti ČEZ, předsedou dozorčí rady EGAP a dosud působí
v dozorčí radě Letiště Praha. Byl předsedou komise pro rozvoj Brdska.

Ministr Fuksa rozpohyboval Antibyrokratickou komisi

A to je jen začátek, slibuje
Práci Antibyrokratické komise ministerstva zemědělství, která v uplynulém
více než roce nebyla právě v centru zájmu
vedení resortu, znovu oživil ministr Ivan
Fuksa. Zúčastnil se zasedání komise, potvrdil jejím členům mandát a především
dal dostatečné kompetence k účinné práci.
„Snížení přebujelé a zbytečné byrokracie je
přirozeným zájmem podnikatelů i mojí
prioritou a hlavně naprosto legitimním požadavkem farmářů, kteří potřebují co nejvíce času a sil pro svou vlastní práci a ne
pro boj s úředním šimlem a vyplňování
formulářů,“ komentoval svoje kroky ministr Ivan Fuksa a dodal, že očekává zásadní
a rychlé výsledky v této klíčové oblasti.
Zasedání komise se chce ministr účastnit
pravidelně. Moderní zemědělství klade
důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost
a možnost pružně reagovat na signály trhu.
Tomu podle ministra Fuksy musí odpovídat i přehledný a co možná jednoduchý
administrativní rámec, který nebude farmářům svazovat ruce, ale naopak jim
bude usnadňovat práci. V době svého
vzniku měla Antibyrokratická komise

pravomoc volat k zodpovědnosti autory
legislativních návrhů a přímo s nimi konzultovat případné změny. Tyto pravomoci
byly vzhledem k nulové podpoře ze strany
vedení resortu během minulého roku rozmělněny a práce komise tak ochromena a –
paradoxně – zbyrokratizována. Ministr

Fuksa teď znovu dává členům komise
do rukou účinné nástroje. „Práce antibyrokratické komise může přinést cenné
informace i při hledání, kde jsou v resortu
zemědělství finanční i personální rezervy,“
doplnil 1. náměstek ministra Roman Boček.
Tereza M. Dvořáčková, MZe

Partnerství Leader 2010
České a slovenské MAS se setkaly v Olomouci

Místní akční skupiny z České republiky a Slovenska se vůbec poprvé
společně setkaly 13. a 14. května
na konferenci Partnerství Leader 2010
v Olomouci. Akci v konviktu Univerzity Palackého pořádalo Krajské sdružení Národní sítě MAS Olomouckého
kraje ve spolupráci se SPOV OK pod
hlavičkou Celostátní sítě pro venkov
a s podporou Olomouckého kraje.
Sylva Heidlerová v rozhovoru s Tomášem Šulákem, jedním z organizátorů konference.
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Slovo úvodem

má zlaté dno. Silným inspirativním prvkem se stala obec Draženov, jejíž vedení
ví, co chce a také to dělá. Zájem Draženovských jsme si mohli ověřit v našich
kurzech Jak dál po mateřské dovolené.
Žádost o podporu z programu Realizace
projektů spolupráce jsme podali jako
první ze čtyřiašedesáti MAS v České republice a díky našemu partnerství s LAG
Tirschenreuth také jako jeden z osmi mezinárodních projektů.
Při úmorné administraci a mezi četnými kontrolami SZIF leckdy potěší to,
co snad přesto a právě proto a díky tomu
vzniká. Manželé Chnápkovi sice nedostali
slíbený úvěr, ale přesto pracují a budují
v Osvračíně Komunitní a pobytové centrum, které slíbili. Sdružení za záchranu
rozhledny v Horšovském Týně pod vedením Luďka Thomayera svoji vizi jen stěží
srovnávalo do předpisových excelových
tabulek, přesto velkoryse postavilo vyhlídkové místo pro celé město. V kostele
svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem se díky tamním nadšencům znovu

rozezní varhany z 18. století. Oceňujeme
vznik Venkovského muzea v Halži, neobvyklý to počin společnosti Agročas a bez
povšimnutí nelze nechat ani unikátní
obnovu kostela ve Starém Sedle. U zrodu
všech těchto projektů stála MAS Český les.
Je naší povinností sledovat, jak byly
prostředky z programu Leader zhodnoceny, jsme za to zodpovědní. Ale nejen to.
Společně s příjemci peněz z MAS Český
les ručíme za to, že vše probíhá podle
plánu, v souladu s pravidly. Prostě ručíme za plynulou administraci finančních prostředků do roku 2013. Zajistili
jsme peníze na projekty, kterým věříme.
Které pomohou vzbudit zájem o život
v našem regionu, i když to už leckdy
záleží i na spolehlivosti příjemců samotných. Ručíme za to i těm, kteří své plány
teprve připravují. Jejich úspěch totiž závisí na pověsti, zodpovědnosti a dobrém
hodnocení těch, kterým MAS Český les už
pomohla.
SYLVA HEIDLEROVÁ,
manažerka MAS Český les, o. s.

Začalo to v roce

2008

Poté, co jsme si v lednu v Brně na veletrhu regionálního
cestovního ruchu
Regiontour 2010
rozšafně dodali
elán a sílu, jsme
se v únoru se vší
z odpovědností
sešli v kostele Českobratrské církve evangelické v Domažlicích, abychom už potřetí vyzvali obce,
zemědělce, podnikatele i občanské spolky,
k předložení plánů, záměrů i odvážných
snů, které možná právě s pomocí našich
finančních prostředků uskuteční. Vždy je
lepší se poradit a podívat se, jak to dělají
jinde. A tak jsme si před samotným výběrem projektů pozvali kolegy z MAS Krajina srdce, aby nezávisle zhodnotili náš
postup a přístup. Na závěr dvoudenního
školení jsme se dohodli, že si navzájem
pomůžeme a zkusíme požádat o dotaci
pro společný projekt s názvem Řemeslo

První konkrétní projekty podpořené
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny, o. s., jsme
začali realizovat v roce 2008.
Začátky byly krušné. MAS
rozdělila mezi žadatele více
než devět miliónů. Půl roku
čekali ale zaregistrovaní příjemci dotace na podpis Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova.
Čas běžel, harmonogramy se neplnily
a všichni se ptali nás: „Máme začít
před podpisem Dohody?“ „Dostaneme
tu dotaci?“. A protože jsme neměli
konkrétní zkušenosti, většinou se čekalo na podpis dohody. „Konec dobrý,
všechno dobré“, říká staré české přísloví.
Dohody byly podepsány a realizace začaly. Příjemci dotace telefonovali do sekretariátu MAS a se často dotazovali
i při kontrolách, které jsem prováděla
jako pověřený pracovník sekretariátu
MAS spolu se členy programového výboru MAS na různá úskalí a nejasnosti.
A výsledky se dostavily.
V září 2009 už sportovci v Boru využívali krásnou zrekonstruovanou
sportovní halu. Na Svaté Chýši v Loretě
v Boru zasvítila krásná nová střecha.

Ve Studánce v opraveném kulturním
domě uspořádala MAS 2. regionální bál,
který se všem velmi líbil. V chovu koní
Svržno se radovali z nové zeleně, stanu, trampolíny a venkovního nábytku. Obce DSO
Sedmihoří ocenili při různých
akcích komfort velkých společenských stanů. Obec Staré
Sedliště se pyšnila novou střechou na stravovacím pavilonu
základní školy a její sportovci si užívali
nové sociální zařízení v kabinách fotbalového hřiště. Ve Starém Sedle provedli
rekonstrukci obecního úřadu. V Bělé
mají od jara 2010 vynikající nové zázemí pro všechny kulturní akce. Na dětských hřištích v Prostiboři a v mateřské
škole ve Studánce si hrály děti.
Mezi tím vypsala místní akční skupina v březnu 2009 druhou výzvu.
I když se podpisy dohod SZIF protáhly
zase až do konce roku, začala realizace
části projektů už v roce 2009 a do poloviny roku 2010 už byly dokončeny
první projekty. Svůj vzdělávací projekt
Jak dál po rodičovské dovolené zahájilo
v roce 2009 Občanské sdružení Koráb.
Také v obci Pelechy nečekali a již před
koncem roku 2009 dokončili dětské
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a hasičské tréninkové hřiště. Od ledna
2010 má Komunita NOE k dispozici
studii obnovy využití bývalé barokní
fary v Holostřevech, která je nezbytná
pro další rekonstrukci. V Horšovském
Týně v dubnu slavnostně otevřeli díky
práci Sdružení pro výstavbu rozhledny
v Horšovském Týně a dotaci MAS muzeum s rozhlednou na bývalém poutním
místě. Ve Starém Sedlišti obec pomohla
tělovýchovné jednotě a díky dotaci
MAS se zastřešila terasa před kabinami
na fotbalovém stadionu, která se využívá i pro různé letní společenské akce.
Také Ing. Hana Vičarová dokončila
v dubnu rekonstrukci Penzionu Pivoňka.
V květnu v Dílech dokončili a předali
členové sdružení Rodiče za hřiště k užívání nové dětské hřiště. Obec Stráž
v květnu předala sportovcům a dalším
spolkům do užívání krásnou klubovnu.
V červenci dokončila obec Staré Sedlo
ve své části Racov obnovení sportovní
plochy pro dospělé i děti v obci. A to
je nejlepší odpověď všem, kteří se ptají:
Co je to ta MAS Český les? A k čemu je
dobrá?
BOŽENA PODLIPSKÁ
1

Projekty 2. výzvy pokračují
BPS Poběžovice, s. r. o.
Rozvoj nezemědělských činností
Realizací tohoto projektu dochází
k vytvoření provozovny zaměřené
na opravy osobních motorových vozidel
se specializací na opravy brzd, výfuku,
výměny olejů a čištění interiéru. Projekt
řeší obnovu nyní nevyužité garáže pro
nákladní automobily na dílnu pro osobní
automobily a zahrnuje rekonstrukci objektu, úpravu povrchu v areálu, nákup
vybavení dílny, nákup nezbytné výpočetní techniky a montáž a zaškolení obsluhy.
Projekt je založen na součinnosti
a podpoře dalšího zemědělského subjektu, společnosti SP Poběžovice, a. s.,
a firem, které dlouhodobě působí v oblasti oprav motorových vozidel a jsou
ochotny poskytovat poradenství žadateli
a jeho pracovníkům, jakožto nováčkovi
v oboru.
Způsobilé výdaje projektu činí
625 000 Kč.
Chnápko Jaroslav
Komunitní a pobytové centrum
ALTERNATIVA 2010
Žadatel Jaroslav Chnápko z Osvračína na Domažlicku chce uvedené
prostory rekonstruovat na komunitní
a pobytové centrum a díky tomu diverzifikovat svoji podnikatelskou činnost
rozšířením nabídky svých produktů
o ubytovací služby.
V současnosti nevyužívaných prostorách vznikne komunitní a pobytové
centrum, které po svém dokončení nabídne možnost ubytování pro 10 osob
(vč. osob ZTP) s odpovídajícím sociálním zázemím, kuchyňkou, společenskou místností, hernou a chodbou (tzv.
komunikačním prostorem). Budova tak
umožní ubytování 10 osob kurzu rukodělné výroby či dalších volnočasových
aktivit, školení, relaxačních a komunikačních kurzů apod. Ve zbývajícím čase
bude objekt nabízen k ubytování i pro
„běžné“ turisty a návštěvníky regionu,
kteří se zde rozhodnou strávit víkend
či týdenní dovolenou. Za tímto účelem
bude v objektu zřízena i půjčovna kol.
Dále bude celý objekt bývalého mlýna
sloužit jako muzejní, výstavní a studijní
prostor. Poskytne školám či dalším skupinám možnost tematických zájezdu
a návštěv.
Nové prostory nabídnou v návaznosti na hrnčířskou dílnu a další již
2

zrekonstruované prostory kvalitní zázemí, odpovídající současným požadavkům návštěvníků kurzu, zájmových
kroužku, školním exkurzím i ostatním
turistům a návštěvníkům regionu Domažlicka.
Celkové výdaje projektu činí
4 852 300 Kč, požadovaná výše dotace
je 1 120 000 Kč.
Komunita NOE
Oživení památkově chráněného
areálu barokní fary v Holostřevech
Projekt zahrnuje koncepční zpracování studie obnovy a využití památkově
chráněného areálu a na něj bezprostředně navazující veřejné prostranství
kolem kostela sv. Mikuláše (kostel
a prostranství okolo má sdružení v dlouhodobém nájmu od církve).
Vytvořená studie obnovy památkově
chráněného areálu barokní fary bude
obsahovat architektonické a krajinářské
návrhy, které budou tvořeny soubornou
autorskou zprávou a výkresovou dokumentací. Architektonická a krajinářská
studie má přinést ujasnění prostorové
podoby našeho areálu a navazujícího veřejného prostoru. Dokumentace umožní
vytvoření plánu do dalšího rozvoje areálu v budoucnu a vytvořený materiál
umožní postupovat prozíravě a smysluplně bez ohledu na velikost a význam
dílčích realizovaných kroků. Studie tak
přispěje rozšíření činnosti Komunity
NOE při pořádání větších, široké veřejnosti přístupných akcí, poskytování
ubytování penzionového typu a zajištění
pobytů pro větší kolektivy (školy a organizace pracující s dětmi a mládeží).
Celková výše způsobilých výdajů
činí 200 000 Kč.
Lučina – sdružení obcí
Pozvednutí kulturního
a společenského života
Ve všech obcích svazku obcí „Lučina
– sdružení obcí“ pracují společenské
organizace jako sbory dobrovolných
hasičů, tělovýchovné organizace, svazy
zahrádkářů, chovatelé a podobně, které
pořádají nejrůznější slavnosti a společenské a kulturní akce, např. poutě,
letní slavnosti, dětské dny, společenská
setkání, memoriály, připomínky historických událostí, srazy rodáků atp.
V současné době obce nemají na zajištění těchto akcí konajících se pod
širým nebem dostatečné zázemí. Proto

zástupci Lučiny – sdružení obcí chtějí
v rámci projektu pořídit 2 ks velkoprostorových stanů (10×5 m) včetně
přidávacích modulů (stěn), díky kterým by se stan nechal prodloužit o pět
či deset metrů, dále pódium (6×4 m),
sety stůl a lavice a mobilní ozvučovací
techniku. Zázemí je určeno pro všech 16
členských obcí. Na základě společenské
domluvy bude uskladněno v obecních
prostorách obce Chodský Újezd.
Realizace projektu přispěje k pozvednutí společenského a kulturního života
v regionu, vytvoří zázemí potřebné pro
pěstování kulturního života, tedy pro
pravidelné pořádání tradičních slavností
a zvýší prestiž a atraktivitu akcí a obcí
samotných. „Zařízení neleží ve skladu
v Chodském Újezdu, ale už ho využily
členské obce sdružení: Chodský Újezd,
Tisová, Studánka. Zadní Chodov i jiné
obce v působnosti MAS Český les,“ spokojeně konstatuje předseda sdružení
obcí Lučina Vladimír Marosz, který celý
projekt připravil a řídil.
Celkové výdaje projektu činí
729 470 Kč.
Město Bor
Zřízení společenské místnosti
a úprava návsi v Dolech
Osada Doly se nachází čtyři kilometry západně od města Bor. V centru osady je umístěn rybník, v jehož
sousedství stojí kaplička pocházející
z roku 1882. Po realizaci projektu bude
kaplička využívána jako společenská
místnost pro shromáždění občanů Doly,
jednací místo pro osadní výbor osady,
zázemí pro pořádání pravidelných společenských akcí (stavění máje, jarní
brigády, různé oslavy osobních jubileí
obyvatel, jednorázové kulturní akce
malých forem atd.), dále bude objekt
a přilehlý prostor využíván jako zázemí
pro příležitostné návštěvníky, turisty
a cyklisty. V neposlední řadě bude objekt využit jako malá galerie se stálou
expozicí, jenž bude obsahovat textový
a fotografický materiál dokumentující
historii i současnost osady Doly a nejbližšího okolí. Realizací tohoto záměru
dojde ke zprovoznění víceúčelového
zařízení, které bude sloužit k více jak
třem oblastem využití. Ve společenské
místnosti bude zřízena stálá expozice
historie osady Doly. Fotodokumenty
a další materiály budou umístěny na pěti
přenosných panelech. V rámci projektu
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budou také provedeny terénní úpravy
malého rozsahu bezprostředního okolí
objektu. Současně bude provedena
oprava povrchu přístupového chodníku
od okružní místní komunikace, úprava
vstupního prostoru včetně bezbariérového přístupu do objektu. Dále bude
zřízeno před přední částí budovy standardní odpočívadlo pro cyklisty včetně
orientační tabule a osazeny čtyři lavičky.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých
je stanovena dotace, činí 736 192 Kč.

Městys Stráž
Klubovna – Stráž u Tachova
Tento pilotní projekt je prvním krokem v rámci inovativních aktivit městyse Stráž ke zřízení kulturně oddechového centra a rekreačního zázemí. Jedná
se o vybudování stavby – klubovny,
která bude ve vlastnictví městyse Stráž.
V rámci volnočasových aktivit povede
k efektivnímu využití zejména dětí
a mládeže na jaře, v létě a na podzim.
V zimě bude stavba využívána v menší
míře. Zázemí bude samozřejmě sloužit
celé široké veřejnosti, fyzickým i právnickým osobám po dohodě s majitelem.

Občanské sdružení Koráb
Jak dál po rodičovské dovolené
aneb Praktické rady pro úspěšný
návrat do pracovního života
Tento vzdělávací projekt zaměřený
na vzdělávání rodičů na mateřské dovolené či bezprostředně po ní realizuje
občanské sdružení Koráb od listopadu
roku 2009. Účastníci bezplatných kurzů
v Blížejově na Domažlicku, Bělé nad
Radbuzou a v obci Studánka na Tachovsku se naučí zvládnout realizaci
přijímacích řízení v zaměstnání, správnému způsobu jednání s budoucími zaměstnanci, vyhledat vhodné grantové
a dotační výzvy a nabídky v rámci veřejných zakázek, či zpracovat projektovou
žádost a následně projekt obhájit, prezentovat a realizovat. Cílem projektu je
větší šance k uplatnění se na trhu práce,
získání znalostí k možnosti sebezaměstnání (realizace vlastních projektů)
a v neposlední řadě osvojení si poznatků,
jak zaměstnávat druhé.
Projekt vychází vstříc matkám či
otcům, kteří by se chtěli zúčastnit, ale
brání jim v tom starání se o jejich ratolesti. V každém místě konání projektu
bude zajištěna možnost hlídání dětí
v blízkosti školících prostor.
Celý projekt je pro účastníky bezplatný, způsobilé výdaje činí 693 350 Kč.
Obec Halže
Kostel sv. Jana a Pavla
stavební úpravy věže
Kostel, který se nachází na návrší
uprostřed obce Halže, pochází z roku
1801, věž byla přistavěna v r. 1855.
V polovině minulého století se stanová střecha propadla a věž byla opatřena pouze provizorním záklopem.
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Do objektu zatékalo a postupně došlo
k rozpadu dřevěných částí konstrukcí
střechy a zvonové stolice. Současně se
začala rozpadat vnitřní cihlová vyzdívka
v hodinové části věže. V roce 2007 převzala kostel do svého vlastnictví obec
Halže od církve. Projektem je řešena
oprava věže kostela, doplnění krovu
vnějšího pláště nové stanové střechy,
horní části fasády věže, včetně obnovy
věžních hodin. Oprava krovu a střechy
kostela, odvodnění, oprava fasád lodi
a presbytáře a oprava interiéru kostela
bude navržena v následujících etapách.
Obnovení původního vzhledu a celková
oprava věže kostela zachrání základní
dominantu obce před další postupnou
devastací způsobenou nedostatečnou
péčí předchozího vlastníka. Věž kostela bude stavebně stabilizována, střecha uvedena do původního stavu. Obec
objekt využívá především pro pořádání
kulturních akcí. Dvakrát v měsíci se
konají bohoslužby a příležitostně další
obřady – křty, svatby, pohřby.
V rámci projektu budou realizovány
stavební práce potřebné pro zabezpečení
a obnovu objektu. Oprava se týká vyklizení prostoru věže, opravy žebříkových
schodišť a pochozích podlah ve věži,
krovu věže, zvonové stolice a nosného
roštu zvonové stolice, statického zajištění zdiva věže, nové konstrukce krovu
věže, nového střešního pláště věže a makovice, repase věžních žaluzií, opravy
vnějšího pláště věže – kamenného zdiva,
provedení hromosvodu.
Rozpočet projektu dosahuje výše
2 039 249 Kč.

Projekty 2. výzvy pokračují

Město Přimda
Vybavení dětských hřišť –
volnočasové aktivity ve správním
obvodu města Přimda
Projektem chce město zvýšit rozsah
a kvalitu volnočasových aktivit dětí
a mládeže v Přimdě a jejích místních
částech (Újezd pod Přimdou, Velké
Dvorce, Třískolupy) a tím i úroveň života a spokojenost občanů.
V současné době místní děti a mládež
využívají pro trávení volného času veřejná prostranství, hlavně v lokalitách
autobusových zastávek, kde dochází
k vandalismu a tato místa jsou i nebezpečná. Proto město vybralo prostranství
vhodné pro trávení volného času a vybudováním dětských hřišť chce zpříjemnit
trávení volného času dětí a mládeže.
Místní občané, zejména ženy, děti
a mládež vyjádřili zájem vybudovat
v místních částech, kde rádi tráví volný
čas, odpovídající zázemí, dětský koutek,
který v daných lokalitách zcela chybí.
V rámci projektu budou pořízeny stoly,
lavičky a sestavy obsahující hrazdy,
pevné žebříky, závěsné ručkovaní
kroužky, skluzavky, řetízkové houpačky,
šplhací tyče, sedačkový kolotoč apod.
Pořízené vybavení bude obsahovat co
největší podíl dřevěných prvků a ostatní
prvky budou v přírodních barvách.
Celkové výdaje na realizaci projektu
činí 410 349 Kč.

Půjde o jednoduchý přízemní objekt se
sedlovou střechou přecházející do otevřené případně překryté pergoly. Stavba
bude obsahovat toalety pro muže, pro
ženy a vzhledem k bezbariérovému přístupu také toalety pro osoby se sníženou
pohyblivostí, víceúčelovou místnost,
víceúčelovou otevřenou krytou plochu, která poslouží i v nepřízni počasí
a místo pro popelnici. Klubovnu využijí
žáci ze škol, učitelé, z hlediska environmentální výchovy v přírodě, výuka
přírodopisu, členové asociace školních
klubů, děti a mládež v organizovaných
i neorganizovaných aktivitách, obyvatelé Stráže, obyvatelé spádové oblasti
Stráže, TJ Sokol, místní spolky, kroužky
a jiní.
Celkový rozpočet projektu je
1 578 443,80 Kč.

Obec Pelechy
Dětské a hasičské tréninkové
hřiště „Háječek“ Pelechy
Březový „Háječek“ je dominantou
obce. Vysázely ho a fotbalové hřiště zde
založily kdysi děti místní školy a těší se
3
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pružinová houpačka, kolotoč, skákací
panák, kreslící tabule, stůl na stolní tenis, dva stoly a čtyři lavice a zpevněná
betonová plocha stávajícího hřiště.
Celkové výdaje projekt činí
365 632 Kč.

Obec Pelechy jako první z 2. výzvy dokončila svůj projekt Dětské a hasičské tréninkové hřiště „Háječek“ Pelechy. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR obec podepsala dne 8. prosince 2009. Dne 18. ledna 2009 přišla starostka obce Radka Tremlová s Hanou Váchalovou, abychom společně zkontrolovaly
správnost a úplnost podkladů k Žádosti o proplacení. S žádostí o proplacení na RO
SZIF do Českých Budějovic jely 19. 1. 2010.
velké oblibě všech občanů i návštěvníků
obce. Vždycky byl místem setkávání
dětí, mládeže a hasičů. Obec Pelechy se
proto rozhodla zrealizovat projekt, který
bude sloužit pro víceúčelové využití
a přispěje svojí funkčností k aktivitám
celé obce, jakožto místo k setkávání nejen pro děti, mládež, hasiče, sportovce,
ale všechny obyvatele Pelech a chalupáře. Areál „Háječek“ bude obsahovat
dětské herní prvky, dvě lavičky s opěradlem a odpadkovým košem, dvě fotbalové branky. SDH Pelechy díky terénním úpravám, nákupem nádrže na vodu
a vybudováním sušáku na hadice získá
tréninkové zázemí, které tolik potřebuje.
Nádrž o objemu cca 16 m³ bude zároveň
sloužit i jako rezervoár vody v případě
požáru.
Celkový rozpočet projektu činil
175 664 Kč.
Obec Staré Sedliště
Přístavba zastřešení terasy
Ve Starém Sedlišti se nachází sportovní areál vystavěný v 80. letech a ten
slouží většině obyvatel ke sportovnímu
vyžití. Pomocí 2. výzvy MAS Český les
žádosti o dotaci do PRV ČR Osa IV. LEADER byly opraveny vnitřní prostory
kabin a obec se rozhodla ve zlepšování
sportovního a kulturního zázemí pokračovat. Předmětem projektu je přízemní
objekt se sedlovou střechou, který navazuje na stávající zastřešení objektu
ve sportovním areálu. Konstrukce bude
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z dřevěného hraněného řeziva, vázaná,
ve vyšší části přecházející do sedlového
tvaru se spádem do východního směru.
Zastřešením 133 m² plochy vznikne zakrytá a prosvětlená terasa pro mnohé
využití všech vrstev obyvatel, protože
je doplněna o klubovnu, sociální zázemí a prostory šaten, takže dosavadní
sportovní využití může být rozšířeno
o kulturní a společenské akce bez velké
závislosti na nepřízni počasí. Projektem
se vyřeší komfort diváků, sportovců a jiných návštěvníků tak, aby vzniklo víceúčelové kryté prostranství pro mnohé
akce konané v obci.
Celkové výdaje projektu činí
629 595,59 Kč vč. DPH.
Obec Staré Sedlo
Kvalitní život občanů – cíl
a podmínka spokojeného
života na venkově – obnovení
zázemí pro sport a volný čas
Projekt je řešen na území obce Racov,
která je spádovou obcí Starého Sedla.
Místní občané, zejména ženy s malými
dětmi a mládež, vyjádřili zájem vybudovat v místě, kde rády tráví volný čas,
odpovídající zázemí, které v obci chybí.
Zastupitelé obce Staré Sedlo k tomuto
záměru dali svůj souhlas a obec se tedy
v zájmu posílení soudržnosti místních
obyvatel s místním prostředím rozhodla
zázemí pro volný čas zrealizovat.
V rámci tohoto projektu budou
pořízeny houpačky se skluzavkou,

Rodiče za hřiště
Vybudování a udržování
dětského hřiště v obci Díly
Cílem projektu občanského sdružení
„Rodiče za hřiště“ je vytvořit prostor
pro společné (aktivní) trávení volného
času starším dětem, mládeži a dospělým
občanům. Výsledkem projektu bude víceúčelové hřiště (dětské hřiště, sezení
s ohništěm, pétanque) o rozloze 802 m²,
na dětském hřišti se bude nacházet pět
samostatných herních prvků, pískoviště,
skákací panák, příp. další jednoduché
herní prvky zhotovené bezúplatně místními obyvateli a živnostníky).
Vybudováním víceúčelového hřiště
se rozšíří vybavení obce a současně se
obec stane více atraktivní pro bydlení
(příliv mladých rodin s dětmi).
Celkové způsobilé výdaje činí
283 852 Kč vč. DPH.
Sdružení pro výstavbu
rozhledny v Horšovském Týně
Výstavba muzea s rozhlednou
v Horšovském Týně – revitalizace
bývalého poutního místa
Tento projekt řeší revitalizaci bývalého poutního místa tak, aby se stalo
znovu přitažlivým cílem příměstských
turistických aktivit (bude sloužit jako cíl
vycházek občanů a návštěvníků města),
doplňkem při výchově a vzdělávání
školní mládeže, dalším atraktivním cílem sloužícím rozvoji turistického ruchu
ve městě a přilehlé oblasti, místem setkávání současných občanů města s bývalými obyvateli německé národnosti
z nedalekého Bavorska a připomenutím
historických a kulturních tradic.
Předmětem projektu je výstavba dřevěné vyhlídkové věže na místě bývalé
kaple Panny Marie Lurdské s připomenutím církevní tradice tohoto místa
ve tvaru věže zakončené latinským
křížem a v symbolickém obnovení půdorysu bývalé kaple. V jednotlivých
parterech rozhledny budou umístěny
informační panely s expozicí připomínající původní kapli Panny Marie Lurdské, poutní tradici tohoto místa, ostatní
poutní místa v okolí města a drobné
církevní stavby v blízkém okolí Horšovského Týna.
Muzeum se stálou expozicí bude připomínat návštěvníkům slavnou tradici

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

TEREF, o. s.
Rekonstrukce a využití bývalé
stodoly Panského statku v Telicích
Panský dvůr v obci Telice, který tvoří
bývalý statek a přilehlé hospodářské
budovy vznikl v roce 1685. Během let
1948–1989 docházelo k postupné devastaci celého komplexu Od roku 2003,
kdy Panský dvůr získal současný majitel, se začalo s jeho postupnou záchranou. Postupně byly rekonstruovány budovy bývalých stájí a sladovny pivovaru.
Byla opravena brána statku a odstraněna
černá skládka, která v osmdesátých letech v objektu vznikla. V roce 2007 byl
celý komplex Panského dvora vyhlášen
kulturní památkou.

Občanské sdružení pro
záchranu historických varhan
Oprava mechanické části
historických varhan ve farním
kostele sv. Martina v Klenčí p. Č.
V kostele sv. Martina v Klenčí se nachází movitá kulturní památka – historické varhany z konce 18. století. Tento
barokní nástroj i nedílná součást zařízení kostela jsou však v havarijním stavu.
Částečně zůstaly zanedbané kvůli nedostatku finančních prostředků, částečně
důsledkem blíže neurčené přestavby,
kdy byl odstraněn původní hrací stůl
a měch, změněna dispozice a upravena
traktura. Nástroj je ve značné míře napaden červotočem. Občanské sdružení
pro záchranu historických varhan se
proto rozhodlo požádat o dotaci a obnovit mechanické části varhan i jejich
píšťal. Díky tomu bude opět možné
funkční varhany v kostele využívat při
bohoslužebných obřadech a k veřejným
koncertům. Rozpočet projektu překročí
dva miliony korun.
„V současnosti je nástroj rozebraný,
jeho renovace je v plném proudu. Restaurátoři se věnují dřevěným píšťalám,
je hotová část basových pedálových píšťal a probíhá rekonstrukce klaviatury
a hracího stolu. Připravuje se výroba
cínových a chybějících píšťal,“ popisuje
záchranné práce na kulturní památce
Karel Kokaisl, který nese za celý podnik
odpovědnost. Vedle zásluh mu ale také
přibývá řada starostí, hlavně s financováním. Původní příslib bezúročné
půjčky z biskupství se nestvrdil. Přesto
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členové Sdružení za záchranu varhan své
plány nevzdali. V červenci roku 2011 se
tedy budeme moci sklonit nejen před
tóny úctyhodného nástroje z roku 1758
z dílny varhanáře Antonína Gartnera,
ale i před nimi.
Vičarová Hana
Rekonstrukce penzionu Pivoňka
Penzion Pivoňka se nachází v osadě
Pivoň, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český les. Smyslem projektu je stávající penzion zrekonstruovat tak, aby se zaměřoval na ubytování
a kompletní servis pro pobyty mladých
rodin s malými dětmi, turisty hledající klid a odpočinek v poměrně dosti
vzdálené oblasti od hustě osídlených
a rušných lokalit. Výhodná poloha nabízí rekreaci v tiché, krásně zachovalé
přírodě bez průmyslového znečištění,
husté dopravy a přelidnění, které využívají zejména ženy v rámci meditačních
a homeopatických víkendů, soustředění
a kurzů tance. Služby mohou dále využívat jak nemocní lidé v rámci rehabilitační a ozdravného odpočinku, stejně
tak cykloturisté či pěší k aktivní dovolené. Penzion je vybaven pro ubytování
tělesně postižených osob a dle toho
jsou pokoje upravené. Součástí areálu
penzionu je také hromadné stravovací
zařízení. Hlavními aktivitami realizační
fáze jsou:
a) Rekonstrukce stodoly – bude využívána v rámci volnočasových aktivit,
bude disponovat prostory pro společné
hry, prostory pro půjčovnu kol, sportovního vybavení, lyží a úschovnu kol.
b) Rekonstrukce venkovních WC v severní budově – z hygienických a estetických účelů pro hosty sálu a restaurace.
c) Venkovní úpravy jižní budovy
(oprava střechy, oprava fasády, rekonstrukce opěrné zídky pod penzionem)
– zde projekt řeší zabezpečení proti vnikání vody do zdí, úpravy proti vzdušné
a půdní vlhkosti, ošetření proti zamokřování a rekonstrukce opěrné zídky –
penzion je umístěn ve svahu.
d) Úprava parkovací a příjezdové plochy – před realizací projektu nebylo
možné na některých místech parkovat
a při deštivém počasí byl povrch rozměklý.
e) Zřízení informačního koutku v prostorách jižní budovy.
f) Doplnění zařízení kuchyně ve stravovacím zařízení, kde chybí některá potřebná zařízení.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 529 000 Kč.
(sh, jj)
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místa, které bylo prohlášeno zastupitelstvem města Horšovský Týn za součást
kulturního dědictví města.
Součástí projektu je také vybudování čtyřkilometrové pěší trasy vedoucí
z Horšovského Týna se šesti zastaveními, která budou tematicky zaměřena
na přírodní a historickou hodnotu tohoto
místa. Trasa má za cíl přiblížit návštěvníkům, kteří půjdou na rozhlednu, některá zajímavá místa, přírodní útvary
a objekty a připomenout lurdskou tradici. Značená pěší trasa bude mít šest
zastavení vybavených informačními panely s tímto tematickým zaměřením: tradice pivovarnictví v Horšovském Týně,
soudní pravomoc a vykonávání práva
hrdelního v Horšovském Týně, přírodní
zajímavosti v lokalitě Šibeničního vrchu, lurdská tradice a kaple Panny
Marie Lurdské, pověst o studánce se
zázračnou vodou, historický vodovod
v Horšovském Týně.
Celkové výdaje projektu činí
1 100 000 Kč.

Cílem občanského sdružení TEREF
je rekonstruovat bývalou stodolu kulturní památky Panský dvůr a vytvořit
v ní zázemí pro turisty, cyklisty i hipoturisty. Proto bude v rámci zrekonstruované stodoly vybudováno zázemí (odpočívadlo) pro pěší turisty, cykloturisty
a hipoturisty, kteří obec navštíví po vyznačených turistických trasách. V rámci
úprav interiéru zrekonstruované budovy
bude vybudováno místo pro odložení
popř. i drobné úpravy jezdecké výstroje,
jednoduchá stání a úvaziště pro koně.
V přilehlých venkovních prostorech
bude zbudováno zázemí s lavičkami
a stolem a stojany pro kola. TEREF také
připravuje projekt naučné stezky, která
povede po kulturně – historických a geologických zajímavostech obce Telice
a okolí. Až bude naučná stezka vybudována, tak význam odpočívadla v Panském dvoře ještě více vzroste.
Celkový rozpočet projektu je
1 487 307 Kč.
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Během školení zajistíme hlídání vašich dětí

Jak dál po rodičovské dovolené
z prostředků Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova, tudíž je pro
účastníky zcela zdarma včetně všech
materiálů. Na závěr kurzu účastníci obdrží ještě publikaci, v níž budou veškerá
probíraná témata přehledně shrnuta tak,
aby se k nim mohl každý dle své potřeby vracet a aby v nich měl informační
oporu. Samozřejmostí jsou i webové
stránky, kde jsou uvedeny podrobnosti
ke kursu a kde je možnost si stáhnout
podklady v případě neúčasti na konkrétním semináři.
Jednotlivé lekce v délce tří hodin
mezi sebou mají rozestupy tři týdny, tím
pádem zbytečně nezatěžují časový rozvrh aktérů. Setkání probíhají v dopoledních hodinách – vždy od devíti hodin.
Zatímco se účastníci dozvídají nové informace a diskutují nad aktuálními tématy, je na místě pro jejich děti zajištěno
profesionální hlídání.
Do kursu je možné nastoupit kdykoliv, není tedy nutné absolvovat všechny
tematické bloky. Možnost konzultace
s odborníky dle vašich potřeb je u nás

po domluvě zajištěna. Nabízíme informace, které v budoucnu jistě využijete
ve svůj prospěch (jak napsat životopis
v evropském formátu a k němu náležící motivační dopis; co očekávat a jak
se připravit na výběrový pohovor; pracovní právo – po praktické stránce; dostatek informací pro rozhodnutí, zdali
začít samostatně podnikat; informace
o získávání dotací z EU a mnohé další).
Nejedná se ale o pouhou teorii, snažíme
se hlavně o aplikaci do praxe, aby absolventi mohli skutečně pracovat s výstupy
z každého setkání. Součástí je i exkurze
k zavedenému podnikateli a možnost
prodiskutovat veškeré nabyté informace
v terénu.
Nejbližší blok na téma „Jak vytvořit
účinnou reklamu“ se uskuteční 7. září
od 9 hodin v OÚ Draženov.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.
Informace o projektu na info@agakcent.
cz nebo 728 946 288.
Mgr. HANA CARDOVÁ
Projektový manažer AgAkcent, s. r. o.

Při kurzech ve Studánce byla vždy dobrá nálada.

Mnoho lidí pečujících o svého potomka na rodičovské dovolené si stěžuje,
že jsou jistým způsobem odtrženi od reality a aktuálních informací z pracovní
sféry. Proto jsme jim připravili kurs šitý
přesně na míru.
V Draženově probíhá v třídách bývalé školy v prostorách OÚ Draženov.
O kurz zde byl projeven nemalý zájem
jak ze strany rodičů, tak ze strany zastupitelstva obce. Prostory bývalé školy
našly smysluplné využití prospěšné pro
obyvatele obce.
Projekt nese název „Jak dál pro rodičovské dovolené aneb Praktické rady
pro úspěšný návrat do pracovního života“. Jedná se o soubor seminářů vedených zkušenými lektory na témata,
s jejichž znalostí se značně zvýší šance
účastníků na úspěšné získání nového
zaměstnání či začátek vlastního samostatného podnikání.
Nositelem je Občanské sdružení
Koráb a realizátorem je AgAkcent,
s. r. o., regionální centrum rozvoje
venkova. Tento projekt je financován
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Nový pohled na Horšovský Týn

Za účasti několika stovek lidí z Horšovského Týna i okolí byla ve čtvrtek
29. dubna slavnostně otevřena rozhledna

na Šibeničním vrchu. Stavbě požehnal
plzeňský biskup Msgr. František Radkovský a předseda Klubu českých turistů

PhDr. Jan Stráský rozhledně popřál co
nejvíce návštěvníků a co nejméně vandalů. Rozhledna se těší značnému zájmu
návštěvníků z řad místních občanů i turistů. Po dvouměsíčním provozu překročil počet návštěvníků dvě tisícovky. Rozhledna je volně přístupná od 1. května
do 30. září. Mimo sezónu budou pro
případné zájemce klíče k dispozici v informačním centru po složení zálohy
500 Kč. Příznivcům rozhledny můžeme
slíbit, že Sdružení pro výstavbu rozhledny
bude pokračovat v akcích, jako je tradiční
silvestrovský výstup na Šibeniční vrch,
dále chceme za příznivých povětrnostních podmínek zpřístupnit rozhlednu pro
veřejnost o státních svátcích 28. října a 17.
listopadu, stejně tak o svátcích vánočních,
velikonočních a na Nový rok.
LUDĚK THOMAYER,
předseda sdružení pro výstavbu
rozhledny v Horšovském Týně

Opravená kaple v Dolech
otevřena pro veřejnost
Když město Bor požádalo o dotaci
z Programu rozvoje venkova ve druhé
výzvě 2009 Místní akční skupiny Český
les, občanské sdružení na projekt „Zřízení společenské místnosti a úprava návsi v Dolech“ na základě podnětu osadního výboru své části osady Doly a předalo celou organizaci projektu předsedovi osadního výboru Ing. Blumovi,
byla jsem trochu skeptická. „Myslíš, že
to všechno zvládnou?“ říkala jsem si.
A opět se mi potvrdilo. Když má člověk
chuť a snahu, přečte si pravidla, chodí
na semináře a spolupracuje s MAS, jde
to. Toto vše nabízí MAS všem na území,
které patří do její územní působnosti
(většina Tachovska a Domažlicka). A to
mně jako zakládajícího člena a pracovníka MAS Český les, o. s., nesmírně těší.
Dolští této možnosti využili a projekt
byl dokončen a začíná sloužit veřejnosti. Slavnostního otevření v sobotu
24. 7. 2010 se zúčastnilo kromě zástupců
města a MAS několik desítek zvědavých
lidí. Přijeli i první cyklisté. Všichni, pamětníci i mladí, byli po prohlídce kaple
nadšeni.
A co se vlastně díky spolupráci MAS
a osadního výboru podařilo? Místní
se mají konečně kde sejít, když počasí

nepřeje. Ve zrekonstruované kapli je
společenská místnost s původním mobiliářem a stálá výstavka z historie obce.
Před kaplí je velká odpočívka pro cyklisty s informační tabulí, kterou mohou
k příjemnému posezení využít také
místní. Upravená náves byla obohacena
čtyřmi lavičkami, které jsou umístěny
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na břehu rybníka. Celková náklady
projektu činí 940 000 Kč. Většina této
částky tj. 662 000 Kč bude uhrazena
z dotace získané prostřednictvím MAS
Český les, o. s.
Využijte také možností, které vám nabízí MAS Český les, o. s.
BOŽENA PODLIPSKÁ,
7

Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování
informačních a publikačních opatření při realizaci
projektů podpořených z PRV ČR Osa IV. LEADER
Základní informace

Součástí realizovaného projektu,
který je podpořen MAS Český les, o. s.,
může být i patřičná propagace. Veškeré
technické prostředky na ní vynaložené
(informační tabule, plakáty apod.) ovšem nespadají do kategorie způsobilých výdajů a budou proto financovány
z vlastních zdrojů příjemce dotace. Příjemce dotace je povinen uchovat pro potřeby kontroly doklady (nejméně 10 let
od podání Žádosti o proplacení), že dodržel všechny podmínky informačních
a propagačních opatření souvisejících
s pomocí z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EAFRD),
např. tabule, plakát, fotodokumentace
atd.

Povinná informační
a publikační opatření
realizovaná příjemci dotace

Informační tabule je povinnou součástí projektu v případě, že celkové náklady projektu přesáhnou 50 000 EUR
(kurz ČNB stanovený pro pracovní
den předcházející dni předložení Žádosti o proplacení). Informační tabule
se instaluje po ukončení realizace projektu (musí být provedena nejpozději
v den obdržení finančních prostředků
na běžný účet). Na daném místě je
umístěna po celou dobu udržitelnosti
propagovaného projektu (udržitelnost
projektu = povinnost užívat realizovaný
předmět dotace v rozsahu a k účelu,
ke kterému se žadatel zavázal při podání žádosti o dotaci, a to po dobu 5 let
od podpisu Dohody).

Informační tabule obsahuje

• popis projektu (název projektu uvedený v Žádosti o dotaci)
• vlajku EU
• logo Programu rozvoje venkova ČR
• logo LEADER
• logo MAS (nepovinné)
• slogan EAFRD
Tyto informace musí zabírat nejméně
25 % plochy tabule. Minimální formát
tabule je A3 a materiál, ze kterého je
tabule vyrobena, musí být voděodolný.
Závazný vzor informační tabule je
k dispozici na www.masceskyles.jz.cz
→ Dokumenty ke stažení → Informační
a publikační zajištění příjemců dotace
PRV Osa IV. LEADER.

Nepovinná informační
a publikační opatření
realizovaná příjemci dotace

Pokud podpořený projekt nespadá
do kategorie projektů, na něž se vztahuje povinnost informovat na základě
nařízení Evropské komise (tzn. celkové
náklady projektu nepřesáhnou 50 000
EUR), může příjemce dotace podle
svého uvážení informovat veřejnost
o spolufinancování z EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development), a to vždy dle závazných
zdrojů (např. plakáty, pozvánky, samolepky atd. – viz výše uvedený zdroj
na stránkách Místní akční skupiny
Český les.

Třetí ročník dechovkového festivalu

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
pořádal v neděli 20. června již třetí ročník dechovkového festivalu. Na AMFI
Tlumačov se sešlo téměř 500 lidí, kteří
si přišli poslechnout pět dechových kapel. Celým odpoledním programem
provázel posluchače Karel Hegner, který
postupně představil německou dechovou kapelu Blaskapell’n Flossenbürg,
Březovskou 10, Vysočanku, Májovanku
a Dupalku. Při loňském festivalu počasí
nepřálo a letos tomu nebylo jinak, proto
pořadatelé postavili stany, pod které se
mohli fanoušci dechovky schovat před
neustávajícím deštěm. V závěru prázdnin se konaly v obci Tlumačov oslavy 120
let SDH Tlumačov a sraz rodáků a přátel
obce. Všichni se mohou těšit na bohatý
program během celého víkendu. Po mši

svaté u kapličky Sv. Vavřince se položí
věnce u pomníku padlých. Slavnostní ceremoniál „na vsi“ se zakončí průvodem
s Dupalkou na AMFI, kde se oficiálně
zahájí oslavy. Vystoupí Dupalka, dětský
soubor Mráček, skupina Čejka band,
R. Genzer, Linda Finková, Lída Nopová,
Vrchovanka Petra Němce, Team revival
a k vidění bude také ukázka hasičské
techniky. Obec Tlumačov připravila
projekt Oslavy 120 let SDH Tlumačov
a sraz rodáků a přátel obce Tlumačov
a zažádala o poskytnutí dotace z Dispozičního fondu – Program přeshraniční
spolupráce Cíl 3 ČR–Svobodný stát Bavorsko 2007–2013. Projekt byl schválen,
a proto se může obec těšit na finanční
příspěvek z EU v hodnotě téměř 2 900 €.
MARIE HOMOLKOVÁ

Nabídka plastické mapy Český les–Oberpfälzer Wald
Místní akční skupina Český les, o. s., vydává plastickou mapu, která
zahrnuje území Českého lesa a Oberpfälzer Wald. Mapa, která je jedním
z hlavních výstupů přeshraničního projektu financovaného z programu
Cíl 3 Česká republika–Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, je ve formátu
100×75 cm a měřítku 1:125 000. Jde o edici obdobné mapy, jako je Plzeňský
kraj a Šumava. Naše mapy si v současnosti můžete pořídit za zvýhodněnou
cenu 800 Kč. Částka, kterou za ně na účet MAS Český les uhradíte, bude
použita jako spolupodíl na realizovaném projektu.
Plastické nástěnné mapy jsou vhodným doplňkem obecních úřadů, veřejných prostor, všech stupňů škol a infocenter, kde je navíc možný jejich další
prodej. Protože Místní akční skupina Český les bude disponovat omezeným
množstvím map, prosíme o objednávky s uvedeným počtem kusů obratem.
SYLVA HEIDLEROVÁ
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K třetí výzvě žádosti o dotaci
se uskutečnily čtyři semináře

Třetí výzva k předkládání žádostí
o dotaci z Programu rozvoje venkova
ČR Osa IV. LEADER byla Místní akční
skupinou Český les, o. s., vyhlášena
8. března 2010. Pro potenciální žadatele
o dotaci byly uspořádány čtyři semináře.
První dva se konaly 22. března v Domažlicích a Poběžovicích, následující

den se semináře uskutečnily v Přimdě
a ve Staňkově. Celkem 44 zájemců o dotační podporu se dozvědělo základní
informace o MAS Český les, o výzvě
k předkládání žádosti o dotaci a o jednotlivých fichích. Seznámili se také s internetovými stránkami MAS Český les
www.masceskyles.jz.cz a s umístěním

potřebných dokumentů ke stažení. Dále
byli varováni před častými chybami při
vyplňování povinných dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci
Žádosti bylo možné, tak jako v minulých dvou výzvách, podávat v šesti
fichích (oblastech podpory):
• Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
• Podpora podnikání v cestovním ruchu
• Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
• Podpora rozvoje drobného podnikání
• Zkvalitnění života na venkově
• Vzdělávání a rozšiřování znalostí
místních obyvatel
Příjem žádostí o dotaci probíhal
od 8. 3.–6. 5. 2010. Celkem bylo podáno
25 žádostí. Výběrová komise na základě
preferenčních kritérií jednotlivých fichí
všechny bodově ohodnotila a vybrala 16
projektů navržené ke schválení v rámci
limitu a dva projekty náhradní.

Seznam podpořených projektů ve 3. výzvě MAS Český les z Programu rozvoje venkova
Osy IV. LEADER a předaných na RO SZIF v Českých Budějovicích
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Dotace (Kč)

F1

Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří

Pasport památek v České lese

F1

Klub českých turistů – odbor Domažlice Pec – Kurzova věž – statické zajištění objektu rozhledny

493 939 Kč

F1

Obec Díly

Oprava kapličky a jejího okolí

130 500 Kč

F1

Římskokatolická farnost Bor u Tachova

Oprava kostela svatého Jiří v Přimdě

F1

Komunita NOE

Radost až na půdu! Izolace a oprava půdních prostor

440 100 Kč

1 350 000 Kč
274 500 Kč

F2

Karel Niebauer

Podpora venkovské turistiky – ubytování ve starém Sedle

1 107 286 Kč

F5

T. J. Sedmihoří Oplotec

Kulturně sportovní zařízení Oplotec

1 798 342 Kč

F5

Obec Milavče

Péče o děti na Milavečsku

322 344 Kč

F5

Město Bělá nad Radbuzou

Oprava kulturního domu v Bělé nad Radbuzou

847 141 Kč

F5

Obec Tisová

Rekonstrukce a přístavba obecního úřadu v obci Tisová

F5

Obec Křenovy

Zázemí pro spolkové a občanské aktivity v obci Křenovy

F5

Obec Tlumačov

Modernizace Kulturního domu v Tlumačově

F5

Obec Studánka

Úprava prostoru návsi obce Studánka

550 351 Kč

F5

Kulturní spolek Bernarticka

Pořízení víceúčelového zařízení – stanu

449 928 Kč

F5

Obec Brod nad Tichou

Výstavba nového obecního úřadu

941 513 Kč

F6

Občanské sdružení Koráb

Budoucnost pro připravené

470 890 Kč

Celkem

1 800 000 Kč
446 400 Kč
1 126 707 Kč

12 549 941 Kč

1. náhradní projekt
F5

Městys Stráž

Základní škola Stráž u Tachova – oprava zastřešení
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1 528 586 Kč
9

Valné hromady MAS Český les

15. února 2010

Dne 15. února se v budově Farního
sboru Českobratrské církve evangelické v Domažlicích uskutečnila valná
hromada Místní akční skupiny Český
les. Po zahájení programu předsedou
MAS Františkem Čurkou byli členové
MAS seznámeni s činností zemědělské
komise a komise pro rovné příležitosti
žen a mladé lidi do 30 let, dále projektový manažer Vlastimil Hálek představil rozpracované projekty. Následovalo
seznámení s finanční zprávou a zprávou
o hospodaření za rok 2009, schválení

Nové mapové
zobrazení
MAS Český les
na webu MAS
Na internetových stránkách
MAS Český les (www.masceskyles.jz.cz) byla spuštěna nová verze
mapového zobrazení území MAS
Český les. Na úvodní stránce naleznete základní geografické informace o MAS Český les a seznámíte se s celkovou podobou území
MAS. To je barevně rozčleněno
na skupiny, které tvoří jednotlivé
svazky obcí (členové MAS Český
les). Po kliknutí na příslušné barevné území se dostanete do rozhraní umožňujícího zjistit podrobnosti o jakékoliv obci příslušného
svazku. Tak například, členem
svazku obcí Chodská liga je Klenčí
pod Čerchovem. Po najetí kurzoru
myši na katastrální území Klenčí se
v prostoru pod mapou zobrazí adresa a kontaktní údaje klenečského
obecního úřadu. Kliknutí na dané
katastrální území vás přesměruje
na oficiální internetové stránky OÚ
Klenčí pod Čerchovem.
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aktualizace stanov MAS a Strategického
plánu LEADER (SPL), rozpočtu MAS
na rok 2010 a 3. výzvy MAS Český les
k předkládání žádostí o dotaci v rámci
Osy IV. LEADER Programu rozvoje
venkova (PRV) ČR. Navržen byl také
plán činnosti na další období (seminář
pro zemědělce, seminář pro veřejnost,
výměna zkušeností – setkání s partnerskými MAS, nové projekty spolupráce).

4. června 2010

Druhá valná hromada v tomto roce
se konala v kontaktním místě MAS
Český les v Domažlicích dne 4. června.
Ing. Daniela Voldánová seznámila
přítomné s dvěma žádostmi o proplacení podanými RO SZIF (v rámci SPL
– I. etapa 2010 a v rámci projektu spolupráce Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS). Byla
dokončena realizace projektu z Cíle 3
– Turistická destinace Český les–Oberpfälzer Wald. Zprávu o výběru projektů
v 3. výzvě přednesla předsedkyně Programového výboru Anna Váňová. Celkem přijato 25 žádostí o dotaci, tři byly
vyřazeny na základě administrativní

kontroly a kontroly přijatelnosti, 22 žádostí hodnotila výběrová komise. Programový výbor se rozhodl podpořit 16
projektů, dva vybral jako náhradní, čtyři
projekty nepodpořil. Valné hromadě byl
představen nový člen MAS. Jedná se
o DSP – Domažlický stavební podnik,
s. r. o., jehož hlavní činností je stavební
výroba. Manažerka seznámila členy
místní akční skupiny s projektem spolupráce „Řemeslo má zlaté dno“. O dotaci budeme žádat ve spolupráci s MAS
Krajina srdce, MAS Sokolovsko a LAG
Tirschenreuth. MAS Český les bude
celý projekt koordinovat. V rámci projektu budou na území naší MAS vybudovány dvě stálá střediska, v Draženově
a v Halži.
DANIELA VOLDÁNOVÁ
Poznámka:
Realizátor 2. náhradního projektu od žádosti odstoupil.

Není každý den posvícení…

… museli si asi chtě nechtě říci někteří
z těch, kteří požádali o dotaci prostřednictvím naší MAS Český les. Ne každý totiž mohl být skutečným příjemcem peněz,
jež mají pomoci rozvíjet venkov. Téměř
třináct milionů korun, které měla MAS
Český les k dispozici ve 3. výzvě, opět žadatelům nestačilo. Navíc některé projekty
byly nad rámec „maskových“ možností
a hlavně pravidel. Začíná platit, že čím
potřebnější jsou naše finance, tím budou
omezenější, a záleží na skutečném účelu
jejich vynaložení.
Stojíme v polovině čerpání peněz z programu Leader. Jsme trochu zkušenější,
poučenější. A nechceme přijít o prvenství,
které jsme získali výběrem mezi prvních
osmačtyřicet místních akčních skupin.
Proto musíme být precizní i ve výběru
příjemců dotace a zvážení potřeb našeho
území. Ne vždy je to příjemné. Aktualizace našeho strategického plánu, ze kterého vychází tzv. fiche, to znamená oblasti
podpory, by měla zamezit sporným výkladům a účelovým tvrzením. Připravujeme
jasné vymezení pojmů a bodového hodnocení, hodláme sledovat dodržování závazků přijatých spolu s penězi.

Začala jsem ryze českým příslovím.
Pokračujme. Zkusme další. Každá rada
drahá. V našem případě je drahá ta, která
říká, že je jedno, o jaký projekt jde, záleží,
jak se napíše. Tak tady píšu černé na bílém, že to tak není. Na obhajobu smyšleného, nevěrohodného projektu je třeba
sníst hodně vtipné kaše, ale nezapomínejme, že každý žadatel musí pak sníst
i vše, co si navaří, a někdy je to pořádně
horké. Proto do 4. výzvy na jaře 2011
zvažte svoje síly, nepouštějte se do účelových projektů, které stavíte na vidině
dotačních peněz, seznamte se s našimi
možnostmi i podmínkami, stůjte nohama
pevně na zemi Tachovska a Domažlicka
a my vám rádi pomůžeme.
SYLVA HEIDLEROVÁ,
manažerka MAS Český les, o. s.
Český les, informační bulletin MAS Český
les. Adresa redakce: Domažlice, Hradská 52, tel. 602 168 171, ceskyles@agakcent.
cz, www.masceskyles.jz.cz. Odpovědná redaktorka Sylva Heidlerová. Grafická úprava
Karel Viták (www.dva.cz). Tisk Typos, tiskařské závody, s. r. o. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Vydává AgAkcent, s. r. o.
Registrační číslo titulu MK ČR E 15032.
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MAS Český les přichystala

první regionální den
První regionální den Místní akční
skupiny Český les, který se stal protějškem regionálních večerů, se konal 12. 6.
v areálu koňské farmy Svržno. Role hostitelky se ujala majitelka farmy Michaela Kodadová, která společně s dalšími
členkami Komise pro rovné příležitosti
žen a mladé lidi do 30 let regionální
den organizačně zajišťovala. Již od časných dopoledních hodin do kryté haly
proudily desítky návštěvníků, kteří byli
zvědaví na připravený bohatý program.
Smysl celé akce spočíval v podpoření
propagace podnikatelů, spolků či občanských sdružení, a to formou letáků,
brožurek, plakátů, stánků se zbožím
a jiných forem prezentování jejich činnosti. V prostoru zadní kryté haly jsme
tak měli možnost zhlédnout ukázky
práce velmi odlišně zaměřených subjektů. Svoji činnost perníčky prezentovala Střední škola Bor pod vedením
paní ředitelky Mgr. Zdeňky Valečkové,
své výrobky představili společnosti
Tupperware, Avon, Energy a Dacia.
K prohlédnutí i zakoupení byly k dispozici výrobky z kůže, paličkované i ručně
malované obrazy, domácí dorty, květiny
či med. Techniku filcování příchozím
představila Mirka Kalčíková. Jedná se
o výrobu zajímavých módních doplňků
(náhrdelníky, náušnice, náramky), obrazů či ozdob z ovčí vlny pomocí speciálních jehel.
S uspokojením lze konstatovat, že
i stanoviště MAS Český les návštěvníky
přitahovalo. Velký zájem byl o pexesa,

propagační materiály a zpravodaje
MAS. Nabídku prezentovat svoji činnost využil i Svazek Domažlicko. Společně s MAS zájemcům zdarma nabízel cykloturistické mapy Domažlicka,
brožury a CD týkající se zaniklých obcí
na území Českého lesa.
V rámci programu živě zahrála hudební skupina Triangl, kterou poté vystřídala taneční skupina Mericia. Při
cikánských tancích této ženské formace
byli do jejich vystoupení dokonce zapojeni i někteří muži z řad návštěvníků.
Ani příchozí děti nepřišly zkrátka – vydovádět se mohly na trampolíně, skákacím hradu, či se projet na koni.
Regionální den není zdaleka první
ani poslední akcí, který byl v prostorách
svrženské farmy uspořádán. Michaela
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Kodadová úspěšně pokračuje v rodinné
tradici a srdečně zve všechny zájemce
na Západočeskou přehlídku tříletých
klisen, která se koná již 5. července. Více
informací na www.konesvrzno.cz.
JOSEF JOHÁNEK

Svatba ve Studánce
V sobotu 3. července 2010 ve 13.00
hodin se konal první svatební obřad
v historii naší obce Studánka. Při
rekonstrukci kulturního domu s finanční podporou MAS Český les jsme
salonek v 1. patře vybavili tak, aby se
v něm mohly konat třeba i svatební obřady. Na svatební obřad jsme se pilně
připravovali. Medulkám a Medulákům opět patří veliké díky, protože
pro snoubence přichystali překvapení.
Nejdříve ženicha čekalo vykoupení
nevěsty. Kdybyste viděli, co Pepovi
za Janu nabízeli. Pepa rád zaplatil
a na vrch přidal i láhev medoviny.
Potom se snoubenci a hosté za doprovodu písně z naší Konopické odebrali
do obřadní síně, kde už na ně čekala
paní matrikářka. Celý obřad byl velice
pěkný a dojemný. Ještě dnes, když si
na ten den vzpomenu, tak cítím velikou zodpovědnost a nervozitu. Naším
novomanželům přejeme hodně lásky,
štěstí, málo starostí, a aby společně
vyřčené „ANO“, bylo v jejich životech
poslední.
IRENA ZAPLETALOVÁ,
starostka obce Studánka
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MAS Český les
se propagovala v Brně
Už 19. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech nazvaný
REGIONTOUR 2010 se konal ve dnech
14.–17. ledna v novém multifunkčním
pavilonu P, nejrozsáhlejším prostoru
brněnského výstaviště.
Největší nápor na pokladnách překvapivě zaznamenali už první den veletrhu, kdy branami výstaviště prošlo
téměř 11 tisíc profesionálů. V prvních
dvou dnech si veletrhy prohlédlo více
než 18 tisíc registrovaných odborníků.
Celková návštěvnost včetně veřejnosti
překonala loňských 32 tisíc osob. Veletrh opětovně představil turistickou
nabídku všech krajů České republiky,
tuzemských regionů, měst a agentur
cestovního ruchu.
Expozice Plzeňského kraje byla provedena v jednotném stylu, dominantu
stejně jako minulý rok tvořil ohromný
dřevěný pivovarnický sud, v němž se
skrývalo zázemí vystavovatelů. Návštěvníci plzeňského stánku ochutnali
nejenom světově proslulé pivo Pilsner
Urquell, ale srovnávali řadu produktů
z regionálních pivovarů, jako např. železnorudský Pivovar Belveder či Pivovar
Groll. Rodinný pivovar Chodovar vařil
pivo přímo před zraky návštěvníků. Zavedené motto Plzeňského kraje „Kde
se pivo vaří…“ podtrhl vystavený exponát motorky Pilsner Urquell umístěný na podstavci ve stylu pivovarských
kotlů. Na 200 metrech čtverečních se

Slečny Váňovy představují naše pexeso.
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V našem stánku diskutují zleva Miroslav Mach, Vladislav Vilímec, Libor Picka.
společně s Plzeňským krajem představily vedle dalších 15 vystavovatelů také
mikroregiony Kdyňsko a Pošumaví.
Vedle krajového stánku vítal
na území Českého lesa své hosty Svazek
obcí Domažlicko. Jeho provedení vycházelo z faktu, že výlety do pohraničí
z velké většiny podnikají cyklisté. Nápadité žluté směrovky oznamovaly, kolik
že kilometrů by museli mít v pedálech ti,
kteří by se k nám chtěli na kolech vydat
přímo z Brna. Odvrácená tvář stánku
Českého lesa však stále žila aktuálním
Masopustem. Punc originality nám dodával svérázný humor Martina Volfa,

který lákal do kolovečského muzea
řemesel hororovou scénkou z historického zubařského křesla. Obětaví herci
odcházeli z lékařského zákroku zničení
nejen stomatologickou technikou, ale
i umrtvujícími prostředky z místních
palíren. Koláče, pivo a dudy tentokrát
doplnil pokrm, který demonstroval
naši hraniční linii a partnerství s městy
Schönsee a Waldmünchen. Ohřáté
bavorské klobásy s nasládlou hořčicí
a slanými preclíky. „A jíst se musejí
jen ve sváteční dopoledne. Jakákoli jiná
doba a úprava je barbarství,“ vysvětloval
šéf stánku Libor Picka, předseda svazku
a bělský starosta. S bravurou sobě
vlastní zvedal příchozím celní závoru,
aby je náležitě uvedl a pohostil. Přívětivou náladu Českému lesu po celou
dobu veletrhu dodával za domažlické
infocentrum také Stanislav Antoš, který
expozici tvořil, boural, udržoval a plnou
hostů i obsluhoval.
Novým prvkem tu byla výstavní plocha MAS Český les, která celému území
pomáhá poradensky i finančně. Stánek
Plzeňského kraje působil ve srovnání
s tímto prostorem mírně studeně a odtažitě. Možná i proto, že v krajské expozici byla od stylové restaurace pro zvané
veřejnost čitelně oddělena. Zajímavým
doplňkem brněnského programu se stal
křest nástěnného kalendáře Svazku obcí
Domažlicko. „Křtila ho stejně jako vloni
hejtmanka Milada Emmerová, tentokrát
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František Trhlík z MAS Český západ a Vlastimil Hálek z MAS Český les..
společně se zástupcem pivovaru Purkmistr, starostou Domažlic Miroslavem
Machem a mnou. Mezi nejvýznamnější
hosty našeho stánku patřil například
ministr pro místní rozvoj Rostislav
Vondruška, dále tam byl náměstek ministra kultury František Mikeš a mnozí
další,“ vypočítává Libor Picka.

Okružní procházka výstavištěm
přináší inspiraci v nabídce, profesním
umu i v kouzlu starých řemesel. Zaujme dráteník, rytec i naše paličkování.
Pavilonem se rozléhá zpěv a dupot cimbálovky, rytmy jazzu, bušení do pivovarských sudů, dudy i zpěv ponocného.
Morava koštuje, nalévá, o víně se hovoří

Pracovní setkání s MAS Sokolovsko
Pracovní schůzka mezi MAS Sokolovsko a MAS Český les proběhla
v závěru února 2010. Manažerka MAS
Český les Sylva Heidlerová se setkala
s administrativní pracovnici MAS Sokolovsko Eliškou Tegerovou v sídle sokolovské MAS v Březové. Vyměnily si
zkušenosti s administrací žádostí.
„V naší 1. výzvě jsme vybrali pětadvacet projektů, téměř ke každému
byla ze strany SZIF nějaká připomínka.
Museli jsme například upřesňovat

názvy projektů, někdy to byla úmorná
práce. Ale všechny žádosti jsme nakonec s úspěchem odevzdali,“ spokojeně
vzpomíná Eliška Tegerová.
S členkou správní rady MAS Sokolovsko Stanislavou Slunčíkovou pak
v její sokolovské kanceláři pracovníci
MAS Český les domlouvali závěrečné
podrobnosti k pilotnímu projektu obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS.
(sh)

Sylva Heidlerová a Eliška Tegerová si vyměnily zkušenosti s administrací žádostí.
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v malém i velkém množství. I v této
oblasti naleznete exkluzivitu. Například vinařku, která nabízí marmeládu
z ušlechtilých hroznů. Její zásluhou si
tak můžete po ránu namazat na chléb
s máslem Frankovku či Savignon. „Zatím ale nemám vyzkoušeno, jak to působí při policejní kontrole,“ komentuje
pro jistotu prodej svých výrobků.
„Je třeba odlišit první dny pro odborníky od víkendu pro veřejnost. Zatímco
čtvrtek a pátek patří schůzkám, setkáním, zajímavým kontaktům, pracovním
rozhovorům i přátelským radovánkám,
sobota a neděle jsou pak otevřeny přímému prodeji, nabídce a informacím
o cestovním ruchu,“ hodnotí letošní
ročník jeden z letitých vystavovatelů,
který však neopomene podotknout, že
se z profesionálně vybudovaných pavilonů se pomalu vytrácí „opravdový člověk“.
Pokud tedy skutečně veletrh regionálního cestovního ruchu nabírá podobný
trend, je třeba podotknout, že pavilon
Českého lesa v režii Domažlicka byl letos jedním z těch, kde „lidé“ nechyběli.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Návštěva
MAS Český les
v Mladé Vožici
Zástupci MAS Český les navštívili
partnerskou MAS Krajina srdce. Se
svými kolegy se sešli v sídle jihočeské
MAS, v Mladé Vožici. Už při čtení pokynů na vstupních dveřích zjistili, že
jde o poslední den přijímání žádostí
do 4. výzvy. Pro žadatele mají v MAS
Krajina srdce vymezené dny příjmu
žádostí i dny konzultací, dle zapsaného pořadí pak příchozí čekají v zasedacím sále.
Sylvu Heidlerovou, Danielu Voldánovou a Vlastimila Hálka zajímal systém práce výběrové komise a bodování. Protože přidělování preferenčních bodů mají v MAS Krajině srdce
propracováno přímo vzorově a s velkou důsledností, domluvili se s Monikou a Petrem Hienlovými, že členy
programového výboru a výběrové komise MAS Český les při dvoudenním
semináři s osvědčenou praxí seznámí.
Jako nejvhodnější byl vybrán termín
20. a 21. května.
(sh)
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Školení žadatelů a příjemců dotace z PRV osa IV. LEADER
Ve středu 3. února 2010 Místní akční
skupina Český les, o. s., uspořádala školení žadatelů a příjemců dotace z PRV
osa IV. LEADER. Jednalo se o dva semináře, z nichž dopolední byl realizovaný
v prostorách Agentury pro zemědělství
a venkov ministerstva zemědělství ČR
v Domažlicích a druhý proběhl v nové
multimediální učebně Střední školy Bor.
Po úvodním slově manažerky MAS
Český les Sylvy Heidlerové seznámila
přítomné administrativní pracovnice
MAS Daniela Voldánová s Pravidly
IV.1.2. Poté následovala powerpointová
prezentace na téma Povinná propagace
a publicita projektů, kterou si připravil
druhý administrativní pracovník MAS
Český les Josef Johánek. Slovo nato
předal Boženě Podlipské z borské kanceláře MAS, jenž účastníky semináře
upozornila na nejčastější chyby žadatelů o dotaci a příjemců dotace z PRV
v rámci Osy IV. LEADER. Během
těchto příspěvků se často rozpoutala
spontánní diskuse, která pokračovala

po oficiálních ukončení seminářů. Projednávaly se zejména nejčastější chyby
při zpracování zadávacího řízení a zkušenosti v komunikaci s RO SZIF v Českých Budějovicích.
Poslední příspěvek školení přednesl
Ing. Ladislav Walter z Agentury pro

MAS na návštěvě
v nových jídelních
prostorách
Střední školy Bor

Setkání partnerů Celostátní sítě pro
venkov Plzeňského kraje v Kasejovicích

Už rok zajišťuje Střední škola Bor
pro žáky stravování (oběd) ve vlastní
nově vybudované jídelně, která
byla k provozu slavnostně předána
na konci minulého školního roku.
Objekt je umístěn v prostorách odborného výcviku SŠ Bor a je vybaven
nejmodernějším zařízením v oblasti
gastronomie. Začátkem letošního
roku školní jídelna zavedla další novinku – systém výdeje a objednávání
stravy s využitím osobních identifikačních čipů. Žáci, kteří mají přístup na internet, si budou moci oběd
přihlásit i odhlásit tímto moderním
způsobem sami. Nezměnil se ovšem
jenom způsob stravování. Kromě
špičkově vybavené kuchyně se zde
učni mají jedinečnou možnost prakticky naučit, jakým způsobem potenciálního hosta v restauraci obsluhovat.
Jídlo všem příchozím strávníkům
(tedy i svým vrstevníkům) servírují
podle společenských norem a celkově si počínají tak, jako kdyby byli
v opravdové restauraci.
JOSEF JOHÁNEK
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zemědělství a venkov ministerstva zemědělství ČR. Posluchače seznámil jak
s činností Celostátní sítě pro venkov
Plzeňském kraji, tak s novým webovým
rozhraním Ministerstva zemědělství
(www.eagri.cz).
JOSEF JOHÁNEK

Zástupci MAS Český les byli osloveni
vedením Celostátní sítě, aby prezentovali na setkání partnerů 4. března v Kasejovicích své zkušenosti s projekty s finanční podporou z Programu rozvoje
venkova.
Přítomné přivítala starostka města
Kasejovice Marie Čápová, která je zároveň seznámila s rozvojem města za poslední období a zkušenostmi s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů. Aktuální informace o činnosti Celostátní
sítě pro venkov následně přednesla Zdeňka Hauserová, ředitelka krajské Agentury
pro zemědělství a venkov, která zároveň provedla srovnání v čerpání finančních prostředků podle jednotlivých regionů v rámci NUTS II Jihozápad. Po výkladu, který se
týkal činnosti Pozemkových úřadů v jednotlivých okresech Plzeňského kraje a jejich
úspěšného čerpání financí z PRV byl program vymezen příkladům z činnosti místních akčních skupin. Z oslovených MAS Plzeňského kraje se rozhodly prezentovat
evropský program rozvoje venkova v praxi jen dvě: MAS Český les a MAS Pošumaví.
Manažerka MAS Český les zhodnotila úspěšný projekt Spolupráce s MAS Sokolovsko, který je těsně před dokončením. Další vzdělávací projekt, který realizuje člen
MAS – OS Koráb – je zatím v polovině realizace a jeho úskalím je konání seminářů
v preferovaných malých obcích na území MAS.
Po ukončení teoretické části semináře byli přítomní pozváni na prohlídku úspěšných projektů města Kasejovice. Prohlídka byla ukončena v bývalé židovské synagoze, ve které se dnes nachází místní
muzeum.
Seminář přispěl především k výměně
zkušeností a poznatků mezi místními
akčními skupinami, pozemkovým úřadem a pracovníky Agentur pro zemědělství a venkov.
SYLVA HEIDLEROVÁ
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Projekt Turistická destinace Český les–
Oberpfälzer Wald byl úspěšně ukončen

Území Českého lesa není v žádných
oficiálních turistických materiálech ČR
uváděno jako samostatná lokalita, ale
je skryto částečně pod Šumavou (část
v okrese Domažlice) a část pod lázeňským trojúhelníkem (okres Tachov),
z tohoto důvodu vznikl projekt „Turistická destinace Český les–Oberpfälzer
Wald“. Cílem projektu bylo přispět k dalšímu rozvoji česko-bavorské příhraniční
oblasti jako společného prostoru.
První společnou aktivitou byla jednání k iniciaci a přípravě projektu
a zpracování projektové žádosti a povinných příloh. Tato společná příprava
byla dovršena podepsáním partnerské
dohody. Stěžejní aktivitou projektu byla
spolupráce při zpracování marketingové
studie, která mapuje celé území MAS
Český les v návaznosti na bavorskou část.
Při formulaci strategických cílů marketingové studie byly využity podklady
získané od bavorského partnera. Marketingová studie byla předána ke korektuře
bavorskému partnerovi začátkem dubna.
Součástí studie je i návrh okruhů další
přeshraniční spolupráce a realizace konkrétních projektů. Marketingová studie
v tištěné i elektronické podobě byla slavnostně předána bavorskému partnerovi
v pondělí 31. května v Halži za přítomnosti regionální televize R1 ZAK. Toto
setkání bylo zároveň oficiálním ukončením projektu „Turistická destinace
Český les–Oberpfälzer Wald“.
Dalším výstupem projektu je plastická mapa zájmového území, která
slouží pro společnou propagaci regionu. Při přípravě mapových podkladů
byly společnými aktivitami partnerů

především konzultace při zakreslování
vedení turistických tras a místopisných
údajů. Úkolem partnera bylo zajistit
aktuální údaje. Součástí mapy je také
česko-německá legenda, která zaručuje
lepší přehlednost mapy pro oba partnery. Plastická mapa byla bavorskému
partnerovi slavnostně předána v pátek
7. května v německém Tirschenreuthu
za účasti německého tisku. Rozměr
mapy na šířku je 100×75 cm a měřítko
je 1:125 000. Pro zajištění publicity bude
na plastické mapě i marketingové studii
uvedeno logo programu a text o spolufinancování z prostředků EU.
V přípravné fázi projektu proběhla
s německými partnery čtyři setkání.
První setkání se uskutečnilo 17. září 2009
v obci Staré Sedlo, další pak v Úborsku,
v Halži a 14. října 2009 proběhlo setkání
v Tirschenreuthu. Na jednom z těchto
setkání předal německý partner materiál, jehož použití v české verzi marketingové studie, bylo podmínkou čerpání
dotace. Na společných schůzkách byl
upřesňován rozsah mapy a domlouval
se její výřez. Na jednotlivých setkáních
se také rozdělily úkoly pro práci na marketingové studii. Na schůzce v Tirschenreuthu byl vznesen požadavek na rozšíření území mapy. Bylo domluveno, že
marketingová studie i plastická mapa
budou uhrazeny až po dodání produktů.
V rámci projektu proběhlo jedno
výběrové řízení, jehož předmětem byla
realizace marketingové studie území
MAS Český les. Hodnotícím kritériem
pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší
nabídková cena. Jako první se umístila
společnost ABRI, s. r. o., ze Sokolovska.
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Výběrové řízení na realizaci plastické
mapy neproběhlo z důvodu, že v ČR se
nachází pouze jedna firma, která plastické mapy vyrábí. Z tohoto důvodu nebylo nutné výběrové řízení vyhlašovat.
Na tvorbu plastické mapy byla uzavřena
smlouva o dílo se společností Kartografie HP, s. r. o.
V realizační fázi proběhla také čtyři
setkání pracovních skupin obou partnerů. V pondělí 22. února proběhla
první pracovní schůzka v Tirschenreuthu, kde se detailně řešily korektury
mapy a marketingové studie. Obě strany
si stanovily jasná pravidla a bylo domluveno, že v mapě nemůže být vyznačeno
úplně vše, aby si mapa zachovala svoji
přehlednost. Bylo také domluveno, že
analytická část marketingové studie
bude pouze okrajová, přičemž bude kladen největší důraz na návrhovou část,
kde budou detailně popsány návrhy produktů cestovního ruchu, které jsou využitelné pro oba partnery. Další pracovní
schůzka proběhla ve čtvrtek 11. března
v Halži. Na této schůzce byl přítomen
i jednatel společnosti Kartografie HP,
s. r. o., který partnerům detailně popsal celý způsob výroby plastické mapy.
K mapě i k legendě byly vzneseny poslední námitky a zaznamenány poslední
korektury. V Halži byli bavorští partneři
také vyzváni k posledním korekturám
textu marketingové studie, které museli zpracovatelům dodat nejpozději
do 25. března. Marketingová studie byla
v této době po obsahové stránce již dokončena, ale čekalo se na připomínky
a korektury předsedů mikroregionů
spadajících do MAS Český les a pracovníků informačních center na území
MAS a z Tachova, kteří byli osobně
i elektronicky osloveni. Jejich připomínky a návrhy byly poté neprodleně
do studie zapracovány.. Oba výstupy
projektu byli zhotoviteli předány pracovníkům MAS Český les dle smluvních podmínek předány 30. dubna 2010.
Plastická mapa byla předána bavorským
partnerům 7. května v Tirschenreuthu a marketingová studie 31. května
v Halži, jak již bylo uvedeno výše. Jelikož
spolupráce mezi MAS Český les a LAG
Tirschenreuth se osvědčila a probíhala
na vysoce profesionální úrovni, byla
předem dohodnuta spolupráce pracovních skupin na dalších přeshraničních
projektech.
EVA NOVÁ
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MAS Český les se podílí na přípravách
nového projektu Řemeslo má zlaté dno

V pátek 21. května proběhlo v budově
městského úřadu v Bělé nad Radbuzou
setkání zástupců MAS Český les, MAS
Krajina srdce a MAS Sokolovsko, kteří
společně debatovali nad připravovaným projektem „Řemeslo má zlaté dno“.
Jedná se o projekt, který bude realizován v rámci opatření IV.2.1. Realizace
projektů spolupráce. Jako koordinační
MAS se projektu ujme MAS Český les,
partnerskými MAS jí budou MAS Krajina srdce, MAS Sokolovsko a německá
LAG Tirschenreuth.
Cílem projektu je vybudování
a zprovoznění center lidových řemesel
na území každé české MAS (konkrétně
jde zprovoznění čtyř center na území
MAS Krajina srdce, dvou center v MAS
Český les a dovybavení statku Bernard
v MAS Sokolovsko). V těchto centrech
budou mít zájemkyně možnost se pod
odborným dohledem lektora seznámit
s tradičními lidovými řemesly i moderní rukodělnou činností. Na území
MAS Český les je v plánu centra lidových řemesel vytvořit v prostorách
starého selského statku „U Podestátů“
v Draženově a v budově bývalé Mateřské školy v Halži. LAG Tirschenreuth se
na projektu bude lektorsky podílet.
Projekt vychází z potřeb a zájmu žen
z dané MAS. V rámci přípravy projektu
byly rozdány a poté vyhodnoceny dotazníky zkoumající, o které tradiční
i moderní techniky by v řadách žen byl
zájem. Centra tak budou bezplatně nabízet účast na kurzech výroby keramiky,
16

paličkování, háčkování, drátkování,
pečení perníčků, zpracování ovčí vlny,
patchworku, šití, výroby svíček, malby

na skle, tvorby vinutých perlí, aranžování ze suchých květů, pletení z vrbového proutí, papíru, pedigu apod. Počítá

se také s výměnou lektorů mezi jednotlivými MAS a recipročními i mezinárodními exkurzemi.
V rámci připravovaného projektu budou pořízeny i propagační stánky, pomocí nichž bude na nejrůznějších poutích, festivalech a setkání prezentována
jak činnost MAS, tak samotné kurzy
a centra lidové tvořivosti. Součástí projektu je také vytvoření webu, kde bude
mimo jiné možné zhlédnout krátké prezentace o jednotlivých lidových dovednostech.
Setkání se v Bělé nad Radbuzou nezúčastnili pouze pracovníci MAS, ale
také potenciální lektorky a zástupci
z řad široké veřejnosti všech tří MAS.
Pod vedením Mirky Kalčíkové z Mutěnína měli možnost vyzkoušet metodu
filcování z ovčí vlny, což by v případě
zájmu mohla být jedna z nabízených
vyučovaných technik připravovaných
center lidové tvořivosti.
Zájemci pak po obědě společně
navštívili keramickou dílnu manželů
Chnápkových v Osvračíně, kteří jsou
úspěšnými žadateli v rámci 2. výzvy žádosti o dotaci MAS Český les v PRV Osa
IV. Leader. V současné době v areálu
bývalého mlýna usilovně pracují na vybudování komunitního a pobytového
centra ALTERNATIVA 2010, které poskytne možnost ubytování pro 10 účastníků kurzů rukodělné výroby či dalších
volnočasových aktivit, školení, relaxačních a komunikačních kurzů apod.
JOSEF JOHÁNEK
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Dotazník pro zájemce o kurzy řemesel a ručních dovedností v rámci
připravovaného projektu spolupráce Místní akční skupinou Český les
Milé (nejen) ženy, v současné době připravujeme projekt na vybavení několika kluboven na území MAS Český les pro ruční práce
a tradiční řemesla a zároveň plánujeme, že do projektu zahrneme celou řadu kurzů právě pro Vás, pro ženy. Chtěli bychom vyjít
z Vašich požadavků a přání, proto nám, prosím, vyplňte přiložený dotazník a pomozte nám připravit projekt pro vás, šitý na míru!
V případě nějakých dotazů, připomínek či nápadů nás můžete kontaktovat na emailové adrese masceskyles@agakcent.cz nebo na
telefonu 602 168 170. Za vyplnění dotazníku vám děkuje
Sylva Heidlerová, manažerka MAS Český les
1) Jaké jsou pracovní příležitosti v místě vašeho bydliště?
a) žádné
b) příležitostné
2)

Musíte do svého stávajícího zaměstnání dojíždět?

c)

dostatečné

ANO NE (odpovězte pouze tehdy, pokud jste zaměstnán/a)

3) Zakroužkujte maximálně pět kurzů, které byste si přál(a) v rámci připravovaného projektu absolvovat:
drátkování
háčkování (ozdoby na vánoční stromeček – andílci, hvězdy…)
madeirové (děrované) kraslice
korálkování (šperky, ozdoby na stromeček…)
netočená keramika
zpracování ovčí vlny a předení
suchá vazba
tkaní (techniky tkalcovského stavu)
různé techniky malování a zdobení kraslic
práce s papírem (pletení věnečků, ošatek apod.)
různé techniky drátkování
malba na hedvábí
papír a grafika (výroba papíru, grafika)
ubrousková technika (tzv. decoupage)
pečení a zdobení perníčků
batikování
kurz pečení vánočního cukroví
točená keramika
výroba mašlovaček
kovářství
pletení z vrbového proutí (košíky, pomlázky)
výroba svící
pletení z pediku
návrhy oděvů
patchwork
šití
paličkování
včelařství
3)

Chybí-li vám ve výše uvedeném seznamu kurzů nějaký, který byste určitě navštívil(a), prosím, uveďte jej: …

4)

Uveďte místo nebo místa, kde byste nejraději kurz/kurzy absolvoval(a):

5)

Uveďte, kolik kilometrů byste byl(a) ochotný(á) na kurzy dojíždět od místa svého bydliště:

………………………………..……………………
………………………………..

6) Víte-li o někom z Vašeho okolí, kdo je v jakékoliv ruční činnosti zručný a mohl by se zhostit lektorování některého z kurzů,
prosím, uveďte zde jeho/její jméno a kontakt, máte-li nějaký a definujte činnost:
činnost ……………………………… jméno ………………………………………… kontakt ……………………………………
činnost ……………………………… jméno ………………………………………… kontakt ……………………………………
činnost ……………………………… jméno ………………………………………… kontakt ……………………………………
činnost ……………………………… jméno ………………………………………… kontakt ……………………………………
7)

Živil/a byste se raději namísto svým stávajícím zaměstnáním některým lidovým řemeslem?

ANO

NE

Pokud odpovíte ANO, tak jakým? ……….……………………………………………..……………………………………………
8) Pokud uvedete své kontaktní údaje, bude vás Místní akční skupina Krajina srdce informovat o dalších kursech zapomenutých lidových řemesel a zručností, které budou dále organizovány na jejím území:
jméno a příjmení:
adresa:
telefon(a/nebo mobil):
e–mail:

…………….………………………………………….………………….……………………………………
……………………….……………………………………………..…………………………………………
……………………….……………………………………………..…………………………………………
……………………….……………………………………………..…………………………………………

9) Vaše údaje, které budou sloužit pro statistické zpracování dotazníku:
Věk
Nejvyšší dosažené vzdělání:
…………………………………………
a) základní škola
Bydliště (obec/ město)
b) střední odborné učiliště
…………………………………………
c) střední škola
Děti:
ANO NE
d) vysoká škola
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Vaše současné pracovní zařazení je:
a) v rámci vystudovaného oboru
b) mimo vystudovaný obor
c) mateřská dovolená
d) nezaměstnaná
e) důchodce
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Další schůzka k projektu Ornáty v zrcadle
času proběhla v německém Gutenecku

Deset českých a deset německých
ornátů bude na podzim vystavovat bavorská obec Guteneck společně s českou
obcí Halže. Společný projekt, který je
podpořen finančními prostředky z dispozičního fondu Euregio Egrensis, připravuje vedení Halže ve spolupráci s poradenskou společností AgAkcent, s. r. o.
Slovem ornáty se označují liturgická
roucha užívaná u kněží římskokatolické církve. Jde o látkové svrchní roucho, které celebrant mešní liturgie klade
na albu (základní spodní roucho) se štólou. V 60. letech minulého století byly
tyto ornáty nahrazeny nepoměrně jednoduššími sakrálními textiliemi. Od té
doby jen tlely ve farních či kostelních
skříních, v horším případě se jich farnosti zbavovaly, např. je pálily.

Datové schránky
v komunikaci se SZIF
Upozorňujeme žadatele/příjemce
dotací, kteří dle zákona 300/2008 Sb.
používají datové schránky, na nutnost
používání těchto datových schránek
v rámci oboustranné komunikace se
SZIF při administraci žádostí o dotace.
Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních
dokumentů. Pomocí datových schránek
se dle platného zákona předává veškerá
korespondence s orgánem veřejné moci
v elektronické podobě. Tento způsob
komunikace nahrazuje klasický způsob
doručování v listinné podobě, protože
zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou
verzi zasílaného dokumentu.
Sekretariát MAS Český les
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České ornáty, jejichž zrestaurování je
také předmětem projektu, převzala obec
Halže do svého majetku současně s kostelem sv. Petra a Pavla, který postupně
rekonstruuje. Německé liturgické oděvy
pocházejí ze sbírky hraběte Beissela
z hornofalcké vsi Guteneck, který se
také vzhledem ke svým hlubokým znalostem v této oblasti ujme odborných
popisů ve výstavním katalogu.
Na poslední schůzce 8. června k projednávání organizace, zabezpečení, termínů výstav, vzhledu a rozměrů vitrín
i rozsahu doprovodné publikace pozval bavorský hrabě české kolegy právě

do svého sídla v Gutenecku. Dopolední
návštěvu klasicky pohostil ohřátými
bílými klobásami s nasládlou hořčicí
a slanými preclíky. Veřejná prostranství zámku jsou přizpůsobena tradičním jarmarkům, interiér je využíván
při slavnostních, například svatebních
sešlostech. Jak z jednání mezi představiteli Gutenecku a Halže vzešlo, výstava
přináší řadu úskalí, která jsou řešena
v regionu vůbec poprvé. Složitý je například převoz památkově chráněných
kousků přes hranice, nákladné je i jejich
pojištění. Důležitá je správná velikost
a vzhled akrylových vitrín jak pro přepravu, tak pro osvětlení, větrání či aranžování.
Unikátní expozice bude mít premiéru
v Den památek v pátek 10. září v Gutenecku, zakončena bude při příležitosti
výročního městského trhu 3. října.
V halžském kostele ji budou moci začít
zájemci obdivovat 15. října, v době komunálních voleb pak bude přemístěna
blíže k veřejnosti, do budovy obecního
úřadu. Součástí projektu bude také vytvoření česko-německé publikace v nákladu 5 000 ks a plakátů a pozvánek určených k propagaci akce.
SYLVA HEIDLEROVÁ

V projektech spolupráce LEADER
je 5,5násobný převis žadatelů

Závěrečný podpis starosty při dokončení našeho pilotního projektu Spolupráce
v obci Újezd.
Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) zveřejnil 12. července seznam
zaregistrovaných projektů v 10. kole
Programu rozvoje venkova. Ze sdělení
vyplývá, že v opatření IV.2.1. Realizace
projektů spolupráce bylo zaregistrováno:
a) 64 projektů národní spolupráce
za 241 049 137 Kč
b) osm projektů mezinárodní spolupráce za 29 108 475 Kč

Projekty se slovenským partnerem jsou pouze dva. Další zapojené
země v mezinárodních projektech
jsou dvě místní akční skupiny z Německa a po jedné z Polska a Nizozemí Celkem bylo podáno 72 projektů
za 270 157 612 Kč Pro opatření IV.2.1.
bylo do 10. kola PRV alokováno 49 milionů Kč. Převis žadatelů je tedy 5,5násobný, což je výrazně více než v minulých kolech v roce 2009. Místní akční
skupině Český les jako koordinační
MAS se v této konkurenci podařilo zaregistrovat svoji žádost jako první. MAS
Český les, o. s., Občanské sdružení MAS
Krajina srdce, MAS Sokolovsko, o. p. s.,
a německá LAG Tirschenreuth e.V žádají o dotaci na projekt Řemeslo má zlaté
dno v HO III.2.1.2. Občanské vybavení
a služby VO 1 IV.2.1. Realizace projektů
spolupráce VO 2 III.3.1. Vzdělávání a informace.
(sh)

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

Podíváme se na Domažlice
z husitského kalicha?

Baldovské návrší v Domažlicích by se
mohlo stát mimořádně přitažlivou připomínkou historické paměti Evropy.
Alespoň s tak nemalým cílem bylo
založeno občanské sdružení s názvem
Společnost pro památník bitvy u Domažlic, jež se do současné podoby transformovalo z nadšenců pro obnovu původní městské kašny.
První známý pokus o vybudování památníku se konal již v roce 1931. U příležitosti 500. výročí husitského vítězství
u Domažlic se tehdejší slavnosti zúčastnili zástupci vlády, politických stran, generalita i osobnosti uměleckého a veřejného života.
Dnes jsou Domažlice, dle členů sdružení, posledním městem, kde památník
na nějakou z nejznámějších bitev husitských válek, v tomto případě na pověstné vítězství na baldovském návrší
14. srpna 1431, dosud chybí. Smyslem
navrhovaného architektonického díla
je tedy splátka několikasetletého dluhu
příběhu husitů, který se nejen v našich,
ale hlavně v kontextu evropských a světových dějin stal naprosto výjimečnou
událostí. Událostí, která navíc na dlouhou dobu určila další vývoj středoevropské historie.
Na Baldově je však zatím stále jen ten
základní kámen z období před 2. světovou válkou. Podstavec, z něhož vinou
nenechavců a zlodějíčků pozvolna mizí

kovové pamětní desky. Letitý pomníček navrhují členové sdružení rozebrat
a kameny pietně uložit do základů nové
stavby.
„Jako základní prvek památníku navrhuje sdružení kalich. Kalich, protože
je symbolem rovnosti a snášenlivosti.
Byl by koncipován stejně jako vlastní
reformní hnutí coby komplex členitých prvků, jenž by bylo ve vlastním
vizuálním výsledku možné vnímat jako
kompaktní siluetu,“ vysvětluje iniciátor
stavby Miloš Novotný, majitel grafického ateliéru. Úvodní úvahy o podobě
památníku však došly až do fáze rozhledny. „Výhled z tohoto místa směrem
k hraničním horám je úchvatný, tak
proč by o něj příchozí měli být ochuzeni?“ dodává Miloš Novotný. K pozoruhodnému řešení projektu se vyjádřili
architekti, církve, politici i historici.
„Domníváme se, že se jedná o neobyčejně záslužný záměr, který navazuje
na nejlepší domácí tradice, a ze všech
sil ho podporujeme,“ uvedl v dopise
starostovi Miroslavu Machovi děkan
Husitské teologické fakulty Univerzity
Karlovy Jan B. Lášek.
Stavbu pomníku pak vítá i Sdružení
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
– Psohlavci v Praze. „Po zhlédnutí komentáře výbor sdružení jednomyslně
dospěl k závěru, že výstavba památníku by byla významným historickým
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počinem. Vítězství husitů v bitvě u Domažlic se stalo velkou dějinnou událostí,
která svým významem přesáhla dimenzi
českého národa. Podporujeme a doporučujeme vystavět dílo, které významně
přispívá k posilování národního povědomí a hrdosti na dobu, která patřila
k nejslavnějším v historii českého národa,“ uvedl za sdružení Psohlavci jeho
předseda Václav Kupilík.
Za zmínku stojí také dopis prezidenta republiky, v němž Václav Klaus
oceňuje úsilí a neutuchající odhodlání
chodských nadšenců připomínat mezníky českých dějin.
S vizí členů sdružení se mohli seznámit i domažličtí zastupitelé. Na jednom
z nedávných zasedání shlédli trojrozměrnou vizualizaci návrhu, kterou
zpracoval architekt Zdeněk Lstibůrek
z Barrandovských ateliérů. I když podle
všech přiložených dobrozdání je pomník skvělým počinem, evidentně jsou
největším úskalím finanční prostředky.
Část peněz může poskytnout evropský
Program rozvoje venkova, něco lze očekávat od sponzorů a z veřejné sbírky.
Přesto je více než třímilionový rozpočet
pro nadšence ze Společnosti pro památník bitvy u Domažlic příliš velkým
soustem.
„Ne, že bych neměl co na práci, ale
jako rodáka mne vždy mrzelo, jak vypadá nedostavěný pomník husitům
na Baldovském návrší. „Můj námět
přeměnil v návrh Václav Novák z Unie
výtvarných umělců,“ doplňuje Miloš
Novotný, který spolu se svými kolegy
doufá, že nezůstane pouze u společné
vize.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Pošlete nás na zajímavé místo
MAS Český les označí na svém
území 50+50 turistických cílů. Projekt
je financován z DF Cíle 3. Záměrem
je vytvořit webový registr se stovkou
turistických cílů v příhraničním území
propojujícím lokalitu Místní akční
skupiny Český les v okrese Tachov
a InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e. V.
Z webových stránek projektu pak bude
možné do počítače či GPS stáhnout
pro návštěvníka zajímavé cíle a propojit je do tras. Čekáme na váš tip.
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Milavče o pouti posvětily
své obecní symboly
Při příležitosti svatovojtěšské pouti se
v Milavčích v neděli 25. 4. 2010 uskutečnila slavnost, během níž byly vysvěceny
nově zhotovené obecní znaky – prapor
a znak. Po úvodním slově místostarosty Vojtěcha Webera, který přivítal
přítomné i hosty (jmenovitě poslance
parlamentu ČR Jana Látku, poslankyni
Marcelu Mertinovou, krajského zastupitele Jaroslava Bauera, starostu Domažlic
Miroslava Macha a další), se ujal slova
starosta obce Milavče Mgr. Jan Sazama.
Ten přítomným osvětlil význam symbolů, které jsou na praporu a znaku
znázorněny a které se vážou k bohaté
historii obce.
„Pole praporu a vlajky jsou rozdělena
do tří barevných částí. Červené symbolizuje zavraždění sv. Vojtěcha, modré
značí zdejší studánku Vojtěšku a stříbrné charakterizuje říčku Zubřinu, která
Milavčemi protéká. Symboly vyobrazené na praporu a znaku se týkají života
sv. Vojtěcha. Jedná se o slavníkovskou
růži, biskupskou mitru (čepici), berlu,
štólu (připomínající úzkou šálu) a meč
(vyvraždění Slavníkovců). Posledním
artefaktem znázorněným na znacích
obce se stal známý milavečský vozík
z doby bronzové,“ přiblížil práci heraldika starosta obce Mgr. Jan Sazama.
Akce se konala v těsné blízkosti místa,
z kterého vyvěrá zázračný pramen. Ten
lidem předpovídá jejich zdravotní stav.
Pokud se voda v pramenu, ze kterého se
člověk napil, zakalila, měl na následky
své nemoci zemřít. Zůstala-li ale voda
čirá, měly jeho nemoci rychle pominout a dotyčný se měl uzdravit. Podle
pověsti vytryskl zázračný pramen přičiněním samotného sv. Vojtěcha. Ten se
zdejší krajinou vracel v roce 995 zpět
ze svého druhého pobytu v Římě. Právě
v místech dnešních Milavčí dostihli
světce poslové, kteří mu sdělili smutnou
zprávu o vyvraždění jeho rodu na Libici.
Zdrcený Vojtěch se rozhodl pro krátký
odpočinek. Jeho společníci se vydali pro
vodu a on usnul. Místní pasák, který zde
pásl ovce, si chtěl ze spícího světce ztropit žert a zatroubil mu na roh do ucha.
Za svůj neuvážený čin na místě ohluchl.
U místa, kde Vojtěch odpočíval, vytryskl
náhle pramen, který podle jedněch věštil zdraví, podle jiných léčil a uzdravoval.
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Údajně od té doby milavečtí pastýři netroubili na roh, ale pouze práskali bičem.
Tento zvyk byl pečlivě dodržován ještě
v 19. století. V současnosti stojí nad pramenem kaplička Vojtěška, údajně z roku
1677. V časech velkého sucha putovala
ke kapli procesí prosící za vodu, a to i ze
vzdálenějších míst.
Milavče však celoevropsky proslavila
doba ještě starší. Západním směrem
od vsi se nalézá mohylové pohřebiště
z doby bronzové obsahující na 50 částečně prozkoumaných mohyl. Ke zcela
unikátním nálezům, které milavečské
pohřebiště proslavily, došlo v roce 1883.
V tomto roce místní učitel Záhořík
s nově příchozím farářem Langem, studenty teologie a zdejšími občany pokračoval v minulosti nepříliš úspěšném
výzkumu pohřebiště.
Po třech dnech namáhavé práce bez
viditelných výsledků přestala většinu
studentů práce bavit a Lang se Záhoříkem kopali sami s pomocí bratří Weberů
z Milaveč a několik dalších nadšenců.
Pro výzkum si zvolili největší z dvanácti mohyl, položených na rozhraní
milavečského a chrastavického katastru.
Vyvýšenina obsahovala ve skutečnosti
dva kamenné objekty. V prvním byla
ukryta popelnice, chráněná kruhem
svisle zasazených kamenů překrytých

mohutným placákem. Druhý kamenný
kužel obsahoval žárový hrob uložený
v jamce a doplněný nevšedně velkou
kolekcí bronzových milodarů. Nálezci
byli okouzleni bronzovým mečem uloženým v rozpadlé pochvě, vyrobené
ze dřeva a kůže. Nejcennější nález vydala mohyla 12. září 1883. kdy Záhořík
s Langem opatrně nožem očistili a potom z půdy vyjmuli známý milavečský
vozík. Na podvozku se čtyřmi koly stála
nádoba z bronzového plechu, která se
po vyjmutí rychle rozpadla. Již tehdy
byl vozík jako významná starožitnost
oceněn částkou převyšující 200 zlatých. Dr. Kytlicová, která se výzkumem
v minulém století zabývala, usuzuje, že
v mohyle byl pohřben jeden ze sedmi
nejvýznamnějších mužů, kteří v průběhu šesti staletí žili na území celé
střední Evropy.
V rámci doprovodného programu
vystoupil pěvecký kroužek ZŠ Milavče
pod vedením Mgr. Vlastimila Weinera,
jenž pro tuto příležitost složil a nacvičil
píseň o Milavčích, místními označovanou jako milavečská hymna. K tanci
i poslechu poté zahrála dechová hudba
Hájenka pod vedením kapelníka Miroslava Palečka a uměleckého vedoucího
Karla Fictuma.
JOSEF JOHÁNEK
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V Holostřevech to žije
Sešel se nám rok s rokem a já můžu
všechny čtenáře seznámit s dalším děním v obci Holostřevy. V podzimním
čísle Zpravodaje jsme Vám představili
obec a její historii. Jen pro připomenutí: Holostřevy leží sedm kilometrů
od města Boru na hlavní silnici směr
Stříbro. V současné době mají 150 obyvatel a působí zde tyto spolky či sdružení: TJ Sokol Holostřevy, rybářský spolek Šupina, Myslivecké sdružení, Komunita Noe, o. s. Holostřevy a Sdružení
místních zemědělců. Již z tohoto výčtu
jde vidět, že Holostřevy opravdu žijí.
Jsem ráda, že mohu uvádět také
naše o. s. Holostřevy, které jsme založili v prosinci roku 2009 a to hlavně
díky pomoci pracovníků MAS Český
les. Členky jsme tři a snažíme se každá
svým způsobem povzbudit dění v obci.
Například jsme založili internetové
stránky, na kterých si můžete zjistit plánované akce a nebo se podílíme na činnosti ochotnického divadla, které hraje
pohádky…Prostě snažíme se obohatit
kulturní život o akce, které jsou pořádané především pro děti. O činnosti
a záměrech sdružení se můžete dozvědět více na dole zmiňovaných webových
stránkách.
Letošní rok zahájil u nás první Masopust. Sešlo se nás opravdu mnoho, dalo
by se říci, že doslova dav. A tak jsme
se vypravili rozdávat radost a smích
do všech stavení. Někde nás přivítal
hospodář jinde selka, ale všude měli
radost, že nás vidí a připravili výborné
pohoštění. Koledu jsme pěkně střežili
a při večerní veselici snědli. Opravdu
vydařený den, který byl jak vystřižený
z Ladových knížek – mrzlo a všude bylo
hodně sněhu. Navíc jsme navštívili i dvě
zabijačky. Na těch z nás měli radost největší.
Velký úspěch měl Dětský den, který
se letos konal 29. 5. 2010. Pro děti byl
zajištěn program, kdy se mohly podívat
na pohádku O kohoutkovi a slepičce
v podání zmíněného ochotnického divadla, prošly také nástrahami Pohádkové cesty, zaskákaly si na nafukovacích
hradech, povozily na koních. Dětí se
u nás sešlo přes osmdesát. Bez řádné organizace, které se věnovalo mnoho lidí
by se to jistě tak krásně nevydařilo.
A co plánujeme dál? Čeká nás Vítání
prázdnin se soutěžemi pro děti, turnaj v minikopané, cyklokros po Holostřevsku, bramborové hody se soutěží

o zlatou bramboru pro nejlepší jídlo,
schólé ve stodole. A to všechno o prázdninách. Samozřejmě do konce roku je
toho ještě víc, ale to se můžete podívat

na webové stránky www.holostrevy.huu.
cz. A nebo nás můžete přijet navštívit
a podívat se na nějakou tu akci, která se
právě Vám líbí. MILADA HULÁKOVÁ

Třemešné: Naučná stezka milíře a vodní mlýny
V blízké budoucnosti dojde na území
obce Třemešné k vybudování nové naučné stezky. Ta zahrnuje osazení stezky
informačními panely (osm kusů velkých informačních panelů a sedm kusů
malých informačních panelů v lokalitě
obce Třemešné: místní části Bezděkov
a Nová Ves a v lokalitě Města Přimda:
městská část Málkov) včetně zpracování jejich kvalitního tematického obsahu. Označení stezky bude dle metodiky Klubu českých turistů. K projektu
náleží i vydání informační skládačky.
Stezka je velmi variabilní. Je možné
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ji pojmout jako celodenní pěší výlet
nebo si vybrat jen určitou její část. Je
zde popsána sociokulturní historie oblasti (milíře, vodní mlýny, zaniklé obce,
řemesla a s nimi spojený běžný život
obyvatel) fauna a flóra CHKO Český
les, na jehož území se rozkládá. Vybudování „Naučné stezky milíře a vodní
mlýny“ přispěje ke zvýšení turistické
atraktivity tohoto příhraničního území
a bude tím podporován další rozvoj turismu. Naučná stezky je připravována
spolu s partnerskou obcí Eslarn, která
má s podobnými projekty již zkušenosti.
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Navštivte nejmenší muzeum v České republice

Všechno začalo v prosinci 2005,
kdy se několik nadšenců z malé obce
Křenovy nedaleko Horšovského Týna
na Domažlicku rozhodlo zrekonstruovat chátrající objekt místní zemědělské
váhy. Náklady na úpravy dosáhly 42
tisíc korun a křenovští přitom odpracovali zhruba 350 hodin. Výsledkem
práce desítky křenovských občanů je
minimuzeum vah, jenž bylo slavnostně
otevřeno 27. 5. 2006. Na výstavní ploše
4,2 m² bylo zpočátku umístěno asi 10
různých typů vah a další tři desítky
různých dekorativních předmětů. Nyní

je sbírka rozšířena a čítá zhruba 50 exponátů. Minimuzeum vah v Křenovech
se zároveň stalo nejmenším muzeem
v České republice, což bylo oficiálně potvrzeno agenturou Dobrý den v České
knize rekordů.
V expozici jsou zastoupeny váhy
s hmotnostním rozsahem od 2 gramů
do 16 tun. Návštěvníci mohou zhlédnout například bývalou zemědělskou
váhu, váhy lékařské, osobní, kuchyňské,
krámské, decimální, poměrové, rybářské, poštovní, vojenské kapesní váhy,
ale i další předměty, které nějakým způsobem s vážením souvisí. Jsou to různá
závaží, keramické a skleněné dózy, historické láhve, proutěný košík a další
dekorační předměty. Jednotlivé exponáty pocházejí z osmi zemí a většinu
jich věnovali místní občané, další pak
nadšenci, kteří chtějí muzeum podpořit.
Součástí prohlídky je i možnost ověření
vlastní hmotnosti – všechny váhy jsou
funkční.
U jednotlivých exponátů jsou dvoujazyčné popisky (česky a německy).
Průvodcovství zajišťují dvě rodiny
v obci, které vlastní i klíče od muzea.
Paní Marie Vostracká a paní Věra Marianová podávají odborný výklad o jednotlivých vystavovaných exponátech
a obě obdržely jako poděkování certifikát o oficiálním jmenování průvodcem

Kříž skrýval zprávu z minulosti
Lidem na Chodsku záleží na vzhledu
drobných církevních památek. Občanské sdružení Domažlice a okolí spolu
s nadšenci z Klenčí pod Čerchovem
renovují zapomenuté sakrální kříže
a upozorňují na jejich historii. Vloni

to byla Boží muka z roku 1842, nyní se
po volných odpoledních věnují vyřezání
křovin a úpravě okolí památného kříže
z roku 1871 u hlavní silnice mezi Klenčím a Draženovem. Skoro čtyřmetrová
památka obklopená odpadky by nebyla
zjara vůbec vidět. Dobrovolníci odhalili i dva schody ke kříži, které byly půl
metru pod zemí. Při kopání kolem podstavce přitom objevili skleněnou lahvičku s dvacet let starou čtyřstránkovou
zprávou. „Současně se nám podařilo
vyluštit nápis na kříži. Byl se na něj podívat Zdeněk Procházka. Kříž bude potřeba ještě celý očistit, zrestaurovat sokl
a opravit uražené rameno,“ doplňuje
Jiří Anderle, který zároveň podotýká, že
obsah zprávy zveřejní, až po domluvě
se starostou Draženova a potomky těch,
kterých se vzkaz týká.“
SYLVA HEIDLEROVÁ
Křížek mezi Klenčím a Draženovem
lidé vybudovali před 140 lety.
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Minimuzeem vah v Křenovech. Otevírací doba je oficiálně od května do října
a koupit si tu můžete i turistické suvenýry. Určitě se ale domluvíte na prohlídce i mimo výše uvedené měsíce.
Vstupné je dobrovolné.
JOSEF JOHÁNEK

Veronika Hofinger skončila téměř
po pěti letech jako manažerka v regionu MAS Brückenland Bayern–
Böhmen. Od července pracuje pro
německou Společnost pro Technickou
Spolupraci (GTZ), v republice Kosovo.

Bělá je spojena
s místní akční skupinou
už od začátku
Městu Bělá nad Radbuzou se povedlo
z programu Leader Místní akční skupiny Český les získat peníze na pořízení
společenského stanu a rekonstrukci veřejných toalet. Projekt je dokončený, žádost o proplacení je podána. Rozšířil se
tak společenský život občanů a zvedla se
atraktivita města pro turisty. Letos Bělá
požádala o finanční prostředky z téhož
programu, a to na rekonstrukci kulturního domu, jeho vybavení zvukovou
technikou a mobiliářem. Administrativní kontrola proběhla v pořádku a projekt byl úspěšně doporučen ke schválení
SZIF. Město Bělá nad Radbuzou tak
zúročilo své členství a podporu místní
akční skupiny na samém počátku, v dobách, kdy ještě nebylo jasné, zdali z toho
plynou nějaké finanční výhody. Později
se město stalo součástí členství Svazku
obcí Domažlicko, jehož předseda Libor
Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou, zaujal pozici místopředsedy MAS
Český les.
(sh)
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Doubravka – ves, kde končí cesta
Příroda Českého lesa doposud nabízí
místa, která nejsou turisty příliš známá.
Jedním takovým zákoutím může být
region okolo Bělé nad Radbuzou, konkrétně příroda kolem obce Doubravka.
Doubravka je malá víska stranou
od silnice, která leží v nadmořské výšce
481 m. I když se zpočátku stoupání zdá
obtížné, kopce, které ves obklopují, ji
ještě převyšují: osady Černá hora, Černý
vrch, kde byly nalezeny předměty svědčící o osídlení tohoto kraje pravěkým
člověkem z pozdní doby kamenné, a Zámecký vrch. Tento kopec tak trochu
obklopuje tajemno. Pokud na Zámecký
vrch budeme stoupat od západu, naskytne se nám pohled na odlišnou přírodu než v okolí. Břečťanem porostlé
borovice a staré mohutné duby jsou
k vidění několik metrů až u samotného
vrchu. Na vrcholu se u některých borovic jakoby zastavil čas a zůstaly rostlé
v miniaturní podobě. Po celém kopci
se nachází jalovce nejrůznějšího stáří
a tvarů. U jedné skalní stěny roste několik stovek konvalinek.
Doubravka – ves, kde končí cesta,
a tak tomu také doslova je. Asfaltová
silnice se uzavírá kousek za návsí, dále
vede prašná cesta na konec vesnice a pokračuje už jen lesní pěšina.
Ves patří mezi jednu z nejstarších
na Bělsku, prvně je zmiňována již v roce
1379. V roce 1945 tu stálo 23 domů se
104 obyvateli, ke vsi náleží mlýn v jižní
části obce u řeky Radbuzy. Na okolních
lukách a polích se u cest nachází celkem

devět křížků. Za zastavení a prohlédnutí stojí stará roubenka s číslem popisným 13. Patří ještě do původní zástavby
vsi. Původní fasáda z 30. let je také ještě
zachována na domě tři a čtyři. Dnes je
ve vsi deset domů a devatenáct obyvatel.

Mokřady v olšovém háji severovýchodně od vsi byly zahrnuty do programu Natura 2000. Společně s jedním
z nedalekých rybníků si je oblíbily
různé druhy ptactva. Ke spatření jsou tu
například ledňáčkové. Na návsi najdete
nedávno dokončenou výsadbu rostlin
a informační ceduli zbudovanou místními obyvateli.
Klidná část Českého lesa, zatím
ještě nenarušená civilizačními vymoženostmi, vás zve na turistický výlet či
vyjížďku na kole. K tomu lze využít nabídku nové cyklopůjčovny u Cingrošů
v Bělé nad Radbuzou.
MILAN VLK, SYLVA HEIDLEROVÁ

MAS Český les spolupracuje
s Palackého univerzitou v Olomouci

Vlastimil Hálek a Vít Pászto při přípravě společného projektu.
Dne 8. července se konala v Úborsku
v penzionu U Jandů pracovní schůzka

mezi MAS Český les a Přírodovědeckou
fakultou Palackého univerzity v Olomouci. Palackého univerzitu zastupoval student postgraduálního studia
Katedry geoinformatiky Mgr. Vít Pászto, který se vědecky zabývá modelováním v GIS. Schůzka se týkala využití
geografických informačních systémů
(GIS) pro potřeby MAS Český les. Během schůzky byli členové MAS Český
les informováni o možnostech využití
GIS při tvorbě projektů. Konkrétní využití GIS připravuje MAS Český les
v projektu, který je inspirován hrou
geocaching. Během pracovní schůzky
byl rovněž prezentován atlas Hranicko:
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atlas rozvoje mikroregionu. MAS Český
les rovněž uvažuje o vydání tematického atlasu Českého lesa. Právě Palackého univerzita v Olomouci má bohaté
zkušenosti s tvorbou tematických atlasů. Nejznámějším dílem kartografů
z Palackého univerzity je Atlas podnebí
Česka, který vyšel v roce 2007. Během
návštěvy odborníka na geoinformatiku
byla uskutečněna schůzka se starosty
některých obcí, kteří byli informováni
o možnostech využití geografických informačních systémů. Další spolupráce
s Palackého univerzitou bude pokračovat v září 2010.
JOSEF HAIS
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Cukrářskou maketu nahradilo skutečné
Vesnické muzeum v Halži
Od července zvou v Halži na Tachovsku do nově otevřeného Vesnického
muzea Antonína Vaňka, místního zemědělce a dlouholetého sběratele vesnického nářadí. Společnost Agročas,
obec Halže a německé městečko Neualbereuth tak zachytilo společnou historii,
zmapovalo minulost a využilo ji k podpoře pohraničního turistického ruchu.
O slavnostní otevření čtyřpodlažní
budovy s 250 exponáty starého náčiní
projevila zájem více než tisícovka občanů z Halže i okolí, hosté z Německa,
starostové, poslanci i představitelé Plzeňského kraje. Skončil tak dvouletý
projekt, na jehož počátku stála otázka
využití starého, zchátralého špýcharu.
Opuštěnou sýpku, kterou hyzdili
sprejeři, kdysi vlastnila zemědělská společnost Agročas Částkov. S nápadem
velkolepé přestavby na muzeum zemědělské techniky přišel před léty místní
nadšenec Antonín Vaněk, který pro
budoucí expozici získal řadu unikátních
kousků. S vyhledáním německého partnera a podáním žádosti do příhraničního programu pomohla Místní akční
skupina Český les a poradenská společnost AgAkcent. Dokončení svojí myšlenky se Antonín Vaněk bohužel ale už
nedožil. Při slavnostním ceremoniálu
ho zastupovala neteř, která slavnostně
s dalšími také přestřihla pásku. „Chtěla
bych, aby lidé nezapomněli na jeho
podíl a aby toto muzeum navštěvovali
vždy rádi,“ uvedla Jana Farancová. „Antonín Vaněk v důchodu shromažďoval
staré stroje, nářadí a různé historické
předměty. Navázali jsme s ním spolupráci a exponáty jsme mu pomáhali
skladovat a financovat jejich opravu
a údržbu. S tím nám pomáhali také žáci
Střední školy Bor,“ uvedl Miroslav Bečvář, jednatel Agročasu. Žáci své praktické dovednosti dokázali i předáním
vlastnoručně upečeného dortu ve tvaru
makety kompletního areálu. Venkovské
muzeum totiž navíc doplňují výstavní
přístřešky, rekonstruovaná kaple Jana
Nepomuckého a rozlehlé parkoviště.
Slavnostní náladu premiérového dne
umocnil církevní ceremoniál. Muzeu
požehnali a kapli vysvětili metropolita
pravoslavné církve Vladyka Kryštof
a plzeňský biskup František Radkovský.
Nechyběla hudba, ukázky původních
řemesel, jídlo a pití. Raritou se stala
ražba halžského groše.
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O provoz muzea se stará obecně
prospěšná společnost Zlatý Čas Halže,
která ho pro návštěvníky v době prázdnin otevírá denně od 9 do 17 hodin. Její
předseda Zdeněk Hruška upřesnil, že

je k doplnění a rozšíření či obměnění
expozice je připraveno dalších 400 exponátů, které je třeba postupně renovovat.
SYLVA HEIDLEROVÁ

Zemědělská společnost Agročas Částkov vlastní zchátralý špýchar, pro který
léta hledala využití. Před časem se rozhodla sýpku velkolepě opravit a vytvořit
z ní muzeum zemědělské techniky. Tu už léta shromažďuje místní nadšenec Antonín Vaněk, který pro budoucí expozici už získal řadu unikátních kousků, např.
O vznik muzea se stará obecně prospěšná společnost Zlatý Čas Halže, která
se pro tento účel požádala o evropské peníze z Cíle 3. Celkový rozpočet na tuto
záležitost činí osm milionů korun. Protože se jedná o oblast, jejíž dějiny se velmi
úzce prolínají se sousedním Německem, oslovil předseda společnosti Zdeněk
Hruška a starosta města Halže František Čurka vedení města Neualbenreuth,
kde už podobný plán s podporou Evropské unie úspěšně probíhá.
Starosta Albert Köstler uvítal českou delegaci na radnici, kde vytváření místního muzea přiblížil a poskytl tak cenné zkušenosti s evropskými fondy. Rekonstrukce původního hospodářského stavení s dobovým vybavením si vyžádala
dokonalou přípravu, administrativní přesnost a dodržení stavebních termínů.
Statek s veškerou pozůstalostí odkázaly městu dvě setry, které celý život takříkajíc „udržovaly grunt.“ Díky nim se bavorskému městečku podařilo nashromáždit celkem deset tisíc exponátů. Statek sám prošel více než třicetimilionovou
rekonstrukcí, kterou zajišťovalo město a financovala Evropská unie. Zděděné
předměty, šaty i dokumenty jsou zatím zaevidovány, popsány a uloženy v místním informačním středisku. Neualbenreuth se proto nyní připojil k občanskému
sdružení Zlatý čas a podal společnou žádost o finanční podporu, aby mohl opravený grunt vybavit vitrínami, nábytkem a instalačním zařízením do té míry, aby
v něm mohlo fungovat regionální muzeum. Tento záměr přijde zhruba na jeden
a půl milionu korun. Lázeňské městečko působí velmi upraveně, protože si je
vědomo závislosti svého rozvoje na vlastním turistickém ruchu. Vznik dalšího
návštěvnického cíle k tomu nemalou měrou přispěje.
Oba partneři, občanské sdružení Zlatý Čas i Neualbenreuth, proto zahájily
společnou přípravu tak, aby mohly společně realizovat projekt, o jehož finanční
podporu požádaly Evropskou unii z Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika–Bavorsko. Cíl 3. Žádost o podporu projektu zpracovala poradenská
firma AgAkcent, s. r. o. Dokument splnil všechny předepsané náležitosti a byl
bez výhrad schválený bavorským monitorovacím výborem.
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Exkurze na farmě
K + K chov koní Svržno

V rámci vzdělávacího kurzu Jak dál po rodičovské dovolené proběhla 24. 6. exkurze na rodinné farmě Svržno. Návštěva hřebčína bylo
krásné rozloučení s kurzem před prázdninami
a užili si ji nejen děti, ale i rodiče. Paní Michaela Kozová poutavě vyprávěla o historii hřebčína, současném stavu a o plánech do budoucna, kterých má v rukávu schovaných
ještě dost.
Pokud si myslíte, že v hřebčíně naleznete
pouze stáje s koňmi, jste na omylu. Celý
areál je sice přizpůsoben chodu farmy,
ale její součástí jsou i kryté plochy, kde
se konají akce všeho druhu, nádherný
penzion, který je vybudován přímo
s výhledem na dění na farmě, obchod
s jezdeckými potřebami, dětský koutek se skákacím hradem a bar, který
ještě voněl novotou. Farma je názorným příkladem, jak v praxi funguje
agroturismum, a jak lze zvýšit zisk
farmy nezemědělskou činností.
Diverzifikace zemědělské i nezemědělské činnosti je podporovaná
i ze strany Evropské unie, a proto
i paní Kozová využila několik dotačních titulů, které ji pomohly
k vlastnímu rozvoji podnikání.
Během exkurze si samozřejmě
mohli všichni vyzkoušet, jaké to
je, dívat se na svět z koňského
hřbetu. Některé děti se nechaly
přemlouvat, jiné plakaly, že
chtějí ještě, a co teprve, když
na hřbet koně usedly maminky.
Zkrátka projížďka byla nej zážitkem z celé exkurze.
MARIE HOMOLKOVÁ
foto Vlastimil Hálek

Z našeho života

Vesnické muzeum v Halži představil M. Bečvář, jednatel společnosti
Agročas. Žáci SŠ Bor si stavbu okoukli v předstihu a postavili ji také…

… jen o hodně sladší.

Oprava věže kostela v Halži,kterou finančně podpořila MAS Český les.

Vesnické muzeum pokřtili biskup František Radkovský a vladyka
Poslední podrobnosti výstavy česko-německých ornátů se domlouvaly
Kryštof.
na zámečku v Gutenecku.

Pracovníci SZIF musí dorazit na kontrolu projektů stůj co stůj. Při
cestě na Pelechy se museli prodírat několikametrovými závějemi.

Příprava projektu Řemeslo má zlaté dno v Mladé Vožici.

