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

Ekoprůvodce
po naučných stezkách

Slovo úvodem
otázkami. Odpovědí na ně pomůžete rozvoji
vašeho bydliště a vaše návrhy, nápady a přání
se stanou součástí plánu rozvoje našeho venkova.

MAS Český les naplňuje smlouvu o spolupráci s CHKO Český les. Společně vymyslely
projekt, podaly žádost o grant a usilují o finanční podporu.
V rámci projektu by mohla vzniknout komplexní propagace naučných přírodovědných
stezek v Českém lese. Série 14 tištěných ekoprůvodců s jednotným grafickým designem,
webové stránky s GPS souřadnicemi jednotlivých informačních bodů a proškolení průvodci
se specializací na ekoturistiku.
Zvýší se tak povědomí o Českém lese jako
o lokalitě s atraktivní nabídkou přírodních
zajímavostí srovnatelných s marketingově
známějšími oblastmi v ČR. Důležitým cílem
obou partnerů je vytvoření pozitivního vztahu
návštěvníků k přírodě.
Sylva Heidlerová

Odpovědi s kontaktem na vás budou zařazeny do slosování o ceny.
1) Co je největším problémem ve vaší obci?
2) Co vám ve vašem bydlišti schází?
3) Co dobře funguje ve vaší obci?

Vážení starostové, vážení zástupci neziskových organizací, spolků, vážení podnikatelé, vážení obyvatelé našich 74 obcí,
prosíme vás o váš názor, jak dál po roce
2013. Již nyní začínají přípravy na nové plánovací období 2014-20, které musí akceptovat
i Místní akční skupina Český les, o. s., aby
obstála v konkurenci dalších zhruba 150 MAS
a získala mezi prvními finanční prostředky, jež
jsou určeny především vám.
Abychom mohli všechny vaše plány do naší
připravované strategie integrovaného rozvoje
zapracovat, je nutná vaše spolupráce.
1. Do obecních knihoven, škol i úřadů na
našem území postupně umísťujeme anketní
boxy s jednoduchými kartičkami se třemi

čtěte: www.masceskyles.cz

Hledáme společnou řeč
MAS Český les se pokouší o návrat
výuky němčiny a češtiny do pohraničních
regionů. Spolu se vzdělávacími institucemi
VHS Cham a VHS Neumarkt dlouhodobě
usilují o oživení vzájemné výuky jazyka,
hlavně a především u dospělých.
Na české i německé straně se budou školit
organizátoři dalších kurzů, kteří by se měli s
touto inovativní výukou německého jazyka
seznámit a nadchnout se pro ni. Osloveni už
jsou pracovníci místních akčních skupin, mikroregionů, obecních úřadů a odborníci v
oblasti vzdělávání dospělých. Předpokládáme
tedy navazující kurzy a přenos výuky
německého jazyka interaktivní formou do
dalších oblastí a témat komunikace. Projekt je
hodný následování a vybízí k řetězení podobných aktivit. Lektoři budou specializovaní
odborníci na výuku smíšené skupiny, minimálně jeden z nich bude rodilý mluvčí.
Předpokládáme, že MAS Český les, o. s.,
použije získaných organizačních i facilitátorských zkušeností k opakování kurzů. Díky propagaci a úspěchu pilotního kurzu očekáváme

2. Prosíme o vyplnění projektové karty
pro plánované akce i projektové záměry,
které teprve dostávají jasnější obrysy.
Někteří z vás již kartu obdrželi mailem, je připravena ke stažení na našich webových stránkách a naleznete ji i v našem zpravodají na
straně číslo 11.
Takto získané podklady budou sloužit
k aktualizaci strategického plánu místní akční
skupiny a nastavení priorit pro čerpání peněz
v příštích letech. Vyplněné projektové karty
zašlete, prosím, zpět do 31. července buď elektronicky, nebo vytištěné, na adresu MAS Český
les, Hradská 52, Domažlice.
S vyplněním vám rádi i po telefonu pomůžeme, popřípadě zodpovíme vaše dotazy.
Doufáme, že čas věnovaný vyplnění dotazníku
se vám vrátí v úspěšných žádostech o podporu
projektů, které budou mít oporu v naší strategii
MAS Český les. A nezapomeňte, že jde
o peníze, které jsou určeny právě vám.
Sylva Heidlerová,
manažer MAS Český les, o. s.

O čem jednala
valná hromada MAS
v 1. pololetí 2012 zasedla:
23. února v Horšově
Schválila rozpočet pro rok 2012,
zprávu o hospodaření za rok 2011, vyhlášení 5. výzvy a aktualizace fichí
k 5. výzvě. Valná hromada rovněž souhlasila s podáním dvou projektů do PRV Osa
IV 2. 1. Realizace projektů spolupráce.
19. června v Bělé nad Radbuzou
Schválila výběr projektů v 5. výzvě,
vyhlášení 6. výzvy, aktualizaci SPL, která
vyústila ve změnu fichí, nové složení
výběrové komise. Vzala na vědomí evaluaci a aktuální stav monitoringu.
Příští zasedání valné hromady je plánováno na měsíc říjen.
(sh)

Česko-německá expozice MAS Český les na
Regiontouru v Brně. Zleva starosta města
Parsberg a Sylva Heidlerová.
v navazujících kurzech možnost požadovat
vyšší spolupodíl od účastníků kurzů a tím zajistit udržitelnost projektu.
(sh)
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Kontakty MAS Český les, o. s.
Hradská 52, 344 01 Domažlice
Nádražní 653, 348 02 Bor
telefonní čísla: + 420 602 168 171,
602 168 170, 724 863 051, 724 857 249

Jak pracují naše komise
Zemědělská komise pořádá semináře
Semináře ke konceptu studie hipostezek a kalendáře
Semináře se zúčastnilo 16. února ve Velkých Dvorcích 12 osob z řad
správců pozemků, koňáků a členů MAS Český les. Po formálním představení projektu došlo k diskusi s vlastníky pozemků, případně s jejich zástupci. Slova se často ujímali zástupci Kolowratových lesů, zástupci z řad
zemědělských podnikatelů Jan Zatloukal a Miroslav Bečvář. Ze strany pana
Bečváře padl jednoznačný souhlas s podporou hipostezek, pan Zatloukal by
rád řešil zejména problematiku jasně daných pravidel hry při pohybu na
koni v terénu. Zejména pak respektování zemědělců ze strany potenciálních
jezdců na koni, například zavírání závor, respektování ohradníků, uvědomění si možných následků při útěku dobytka, třeba v okolí dálnice, upozornil na úsilí zajistit souhlas všech zúčastněných současně. Zástupci
Kolowratových lesů kladli důraz na problémy vzniklé mezi uživateli lesa
těžaři dřeva a myslivci, a jezdci na koních. Při těžbě dřeva se v lesích pohybuje těžká technika a při častých honech vzniká možnost postřelení jezdce
či koně. Konverzace se zaměřovala především na prevenci vzniklých problémů. Bylo vytypováno několik kilometrů stezek s nejmenším rizikem.
Například padl návrh vést stezky v blízkém okolí nově vznikajícího plynovodu. Nedoporučují se živičné silnice.
V další části semináře se konverzovalo s několika koňáky. Probírali se
možné trasy, diskutovalo se nad problematikou hipoturistiky v sousedním
Německu a napojením na stezky vedoucí v Bavorsku. Zapojili se i dva přeshraniční kolegové. Byly navrženy především trasy v okolí obce Třemešné,
napojení na německou stranu a trasa vedoucí v okolí Hostouně, dále
případné napojení jednotlivých usedlostí. Závěrem lze konstatovat, že
největším problémem bude zajistit souhlas všech vlastníků pozemků.
Přednáškový blok na téma granty, problematika klíšťat, zeleň v obci
Přednášky v Úborsku se zúčastnilo zhruba 20 osob především z řad starostů obcí na Domažlicku a Tachovsku. Po ukončení přednášek se diskutovalo nad danou problematikou. Přednáškový blok byl rozdělen obědem. Za
MAS Český les přednášel Bc. Jiří Baier. Měl připravenou prezentaci na
téma Zeleň v obci. Jeho povídání obsahovalo obecná pravidla o rostlinách,
jejich použití, nárocích, habitu a výhodách, které zeleň do krajiny přináší.
Poukázal na hlavní chyby vyskytující se při realizaci a údržbě zeleně.
Setkání koňáků a starostů v Poběžovicích
Setkání proběhlo v dubnu na radnici v Poběžovicích. Mezi účastníky byli
majitelé farem i starostové z okolí. Za koňáky se nejvíce angažoval majitel
Vital parku Drahotín. Starostové se kvůli bezpečnosti obávají pohybu koní
v obcích a požadovali odpovědi ohledně odpovědnosti úklidu po koních
i jezdcích. Pan Malhaus z Vital parku v tomto ohledu přiblížil dobré zkušenosti z Německa. Dohodlo se, že za každý úsek hipotrasy bude pověřená
osoba z řad koňáků, která bude pečovat o úpravu a čistotu tras.
Společný seminář pro vlastníky pozemků a turistika na koni
Květnové setkání v Plzni bylo určeno především pro vlastníky pozemků,
tedy obce, státní instituce, ale i soukromé vlastníky, přes jejichž pozemky
je zvažováno vedení značené turistické trasy pro jezdce. Byly představeny
návrhy vedení tras, otázky měly odstranit případné obavy z dopadů vyznačení tras přes dotčené pozemky a minimalizovat tak nedorozumění.
Bc. Jiří Baier
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Jitka Valíčková na zábavném odpoledni propaguje naši „masku“.

Komise pro rovné příležitosti žen
a mladých lidí do 30 let = A-klub
A - klub je zkratka, která vystihuje, že se jedná o skupinu aktivních lidí. V letošním roce je klub složen pouze z žen, protože jediný
zástupce mužů změnil bydliště. Komise na svém prvním zasedání
26. ledna zvolila novou předsedkyni Marii Bubovou z Bělé nad
Radbuzou. Administrátorem zůstává nadále Božena Podlipská z Boru.
Aktivní dámy si zhodnotily minulý rok a s vervou se pustily do přípravy nového plánu práce. Stěžejní úkoly pro rok 2012 byly stanoveny
takto:
březen: organizační a obsahová pomoc při akci SŠ Bor nazvané
Velkonoční machrovinky,
červen: 3. regionální den MAS v Horšově
listopad: 4. regionální večer v Tlumačově
Kromě toho si A-klub stanovil trvalé úkoly: rozšiřování katalogu
řemesel a služeb, zvýšení publikační činnosti.
7. března se sešly členky komise, aby se dohodly na průběhu „machrovinek“. Garanty se staly Zdeňka Valečková a Božena Podlipská. Milada
Huláková zajistila dost vrbových proutků, takže si každý, kdo chtěl, mohl
vyzkoušet uplést pomlázku. Jedním z lektorů byla naše aktivní členka
Jitka Valíčková. Ohlasy byly jednoznačně pozitivní.
Další pracovní jednání komise proběhlo 3. května, ale již mezi tím
probíhala pomocí komunikačních médií příprava 3. regionálního dne
v Horšově. Tento způsob spolupráce se osvědčil, protože ušetřil členkám čas při dopravě na osobní jednání.Vzdálenosti mezi bydlišti jednotlivých členek jsou značné. Na schůzce byla dohodnuta organizace
včetně programu. Komise s úspěchem využila založeného katalogu
řemesel a služeb při oslovení vystavovatelů. V jednání se spolupořadatelem SOŠ a SOU v Horšovském Týně pomohla manažerka MAS Sylva
Heidlerová, která vše projednala s ředitelem školy.
Ve čtvrtek 24. května jednaly garantky 3. regionálního dne Marie
Bubová, Božena Podlipská a Jitka Kalíšková přímo v penzionu Horšov
a upřesnily s vedoucími pracovníky školy, penzionu a statku, materiálně
- technické zabezpečení. Organizaci 3. regionálního dne v Horšově zajišťovaly Jitka Valíčková, Jitka Kalíšková, Marie Bubová, pomohla
i Sylva Heidlerová. Božena Podlipská se věnovala projektu Řemeslo má
zlaté dno. Ostatní členky propagovaly tuto akci ve svém okolí.
Evidentně úspěšně, protože s MAS se přišlo pobavit kolem 500 návštěvníků. Vše se uklidilo a zhodnotilo. Od července komise začne s přípravou již 4. regionálního večera, který se koná v listopadu v Tlumačově.
A bude hledat další pomocníky a pomocnice, kteří by posílili její řady.
Mgr. Božena Podlipská

Za dobrou praxí v podpoře tradičních
řemesel a drobných podnikatelů
Do MAS Krajina srdce
Na sobotu 12.května 2012 připravili členové
partnerských místních akčních skupin Český les
a Sokolovsko v rámci projektu Řemeslo má
zlaté dno jednodenní exkurzi za zajímavostmi
a zrealizovanými projekty na území MAS
Krajina srdce.
V jihočeské obci Vilice na Táborsku nás přivítali paní Monika Hienlová, předsedkyně
MAS Krajina srdce, místostarosta obce pan
Zdeněk Dobiáš a zastupitel pan Jiří Kudrna.
Ten nás seznámil se dvěma zrealizovanými
projekty s podporou MAS Krajina srdce. Na
návsi bylo instalováno nové osvětlení, vysazeny okrasné listnaté stromy a zakoupen traktůrek a křovinořez. V sále kulturního domu je
položena nová podlaha, vybavení a mini vilická galerie manželů Svobodových.
Sál kulturního domu patří k největším
a nejznámějším v širokém okolí, pojme 400
sedících a je dějištěm plesů, (farní, historický,
chalupářský, hasičský, cyklistický, mikulášský) a tanečních zábav. V mini galerii probíhají
výstavy obrazů, malovaných kraslic, vernisáže,
kursy, např. pletení košíků, promítání – poslední o Novém Zélandu.
Zastupitelstvo obce využilo potenciálu chalupářů – umělců, ti se zapojují do veřejného
života, a tak byla obnovena tradice masopustu,
stavění májí děvčatům, která vychází ze
základní školy a své uplatnění našla myšlenka
galerie. Ve Vilicích, kde žije 160 obyvatel,
z toho 30% chalupářů, se propojení místních
a chalupářů povedlo.
Následovala návštěva dílny manželů
Svobodových. Drahomíra Svobodová,
malířka a keramička, vyučuje ve Vlašimi
a Mladé Vožici, Jaroslav Svoboda je uměleckým řezbářem. Jejich syn vystudoval řezbařinu a pracuje s hlínou a dřevem. V rámci podnikatelského projektu Umělecká dílna ve Vilicích
ve spolupráci s MAS Krajina srdce bylo zakoupeno potřebné vybavení k jejich činnosti.
Následovala prohlídka zříceniny hradu
Šelmberk a areálu podhradí s představením
projektu Kulturně-historického centra
Šelmberk realizovaného s podporou MAS
Krajina srdce.
Občanské sdružení Království Danar s podporou MAS Krajina srdce tak zlepšilo podmínky pro trávení volného času mládeže. Získání
dlouhodobého pronájmu manželů Nových
v roce 2007, spojeného s provozem a údržbou,
podnítilo vznik koncepce rozvoje lokality jako
Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk. Eva Nová, královna Eva, je lektorem
hrnčířství, barvířství, bylinářství, textilních
technik a šití dobových oděvů, tance a společenského života ve středověku. Aleš Nový, král
Aleš, spoluzakladatel a jednatel o.s. DANAR,
je autorem a vedoucím programu Život ve středověku a autorem projektu Historicko řemeslně
vzdělávacího centra Šelmberk, lektorem te-

Na prodejní výstavě v jihočeských Chotovinách jsme propagovali naše kluby řemesel.
sařství, brašnářství, platnéřství, šermu a společenského života ve středověku. „Předmět dotace není zajímavý, zajímavá je přidaná hodnota,
pro koho se to dělá, jaký účel splní. Ve spolupráci s MAS Krajina srdce spravujeme předhradí, hrad, věž s rozhlednou, dostavujeme nové
dílny. Vznikl také informační systém, informační panely, směrovky, vybavení areálu,
umývárny, postele, zázemí pro členy sdružení,
pro pobyty mládeže, programy pro školy, kdy
probíhá výuka tradičních řemesel, pracujeme
s hlínou, kovem, kůží a textilem s orientací na
užitkové řemeslo 15. století. Důležitá je motivace dětí, aby dělaly svépomocí, z peněz dotací pak kupujeme materiál.
„Omnia in manibus nostris – vše je
v rukách našich,“ seznamoval nás s činností
na Šelmberku král Aleš.“ Naučně zábavný program Život ve středověku vznikl v roce 2004
s cílem systematicky seznamovat děti s naší
historií, upevňovat morální hodnoty, rozvíjet
manuální zručnost, a celkově tak přispívat
k rozvoji formující se mladé osobnosti.
Program probíhá v rámci víkendových pobytů
v areálu základny Šelmberk v průběhu celého
roku.“
Po dobrém obědě v Mladé Vožici jsme přejeli do obce Chotoviny na tradiční prodejní výstavu květin, kde byl mimo jiné prezentován projekt spolupráce Řemeslo má zlaté dno.
Majka Kabůrková

Do MAS Sokolovsko
a LAG Tirschenreuth
Exkurzi za poznáním i zábavou uspořádali
třetí květnový víkend společně Místní akční
skupina Český les, o. s., MAS Sokolovsko
a Občanské sdružení MAS Krajina srdce.
Téměř celý rok jsme všichni žili v duchu
lidového rčení „řemeslo má zlaté dno“ a uspořádali řadu na sebe navazujících kursů řemesel,
které byly oblíbené především mezi ženami.
3

Součástí tohoto projektu byla i společná akce
za řemesly, proto jsme přijali pozvání
k návštěvě od naší spřátelené bavorské skupiny
InitiAKTIVKreis Tirschenreuth.
Návštěvu u našich sousedů jsme začali již
v 10 hodin ráno ve stanici životního prostředí ve Waldsassenu. Tou nás provedla
a zajímavě pohovořila vedoucí bylinkové
zahrady Petra Starková. Tak třeba víte, že
plevelná rostlina lidově známá jako husí noha
přesným názvem Bršlice kozí noha, je léčivou
bylinou, léčí rány, obklady mají zklidňující
účinky i na končetiny postižené dnou.
Zahrádkáři u nás s ní marně bojují a přitom pro
vysoký obsah vitamínu C je vynikající do
salátů, limonád a polévek. V prostoru stanice
najdete přírodní zahradu, tedy bez zásahu
člověka, na ni navazuje místo s odpočívadly,
ohništěm a přírodním podiem. Tato místa rádi
využívají maminky s dětmi pro svoje aktivity.
Pořádají se zde i koncerty a divadelní představení. Velký prostor zabírá bylinková zahrada,
můžete přivonět i utrhnout jakoukoliv rostlinku. Pro zajímavost, bývalo zvykem dávat ženichovi za klopu snítku libečku, která prý má být
pro manžele zárukou štěstí. Že by znovuoživení téhle tradice pomohlo snížit počet rozváděných manželství? Zaujala mne tabule s klasifikací mraků, kde jsou popsány a vyfotografovány různé druhy mraků s předpovědí počasí.
Pokud chcete vědět, jestli z tohoto mráčku
náhodou nezaprší, či zda si vzít následující den
sluneční brýle či deštník, zajeďte si do
Waldsassenu. Můžete tu strávit příjemný den
na čerstvém vzduchu a odvézt si i dostatek
nových poznatků.
Další naše kroky směřovali do místní
pekárny perníků Rosner. Tato 190 let fungující rodinná firma se specializuje na řemeslnou ruční výrobu vánočních perníků.
Pokračování na str. 4 a 5

Dokončení ze str. 3

U kávy jsme je ochutnali a zhlédli film, ve
kterém jsme mohli nahlédnout pod ruce zkušeným pekařům. Pekařky pozor, místo medu,
který působí ztvrdnutí pečiva, přidávají meruňkovou marmeládu, která těsto nadlehčí.
Po obědě skládající se z místních specialit,
jsme přejeli do nedalekého Muzea Mitterteich
ve stejnojmenném městě. Určitě stojí za zmínku, jak dokáží naši sousedé využít nefungující
budovu staré továrny. V patře zřídili prohlídkovou trasu se zajímavým výkladem o historii
a výrobě porcelánu i s praktickou ukázkou
odlévání porcelánu, zachovali zde i původní
stroje, 2. část je věnována expozici řemesel
/pivovarnictví, ševcovská dílna, výroba skla,
látek atd./ a ve 3. části je obměňovaná expozice výtvarných a uměleckých děl. Je zde i dílnička pro děti, kde pořádají různé kursy. V přízemí funguje prodejna, kde je možné zakoupit
zajímavé kousky porcelánu a skla za příjemné
ceny.
Ještě foto všech účastníků a hurá na večeři
a za zábavou do Březové u Sokolova.
Přijali jsme pozvání do Multifunkčního
centra Březová, které bylo opraveno díky
Evropskému fondu pro regionální rozvoj.
Je zde moderní víceúčelový sál, na sport i na
společenské akce a v suterénu 2 bowlingové
dráhy, simulační plátno /laserová střelnice/,
top-squash a stůl na shuffleboard, Poslední
jmenovaná hra je velice stará a pochází
z Anglie z 15. století, tenkrát lidé hráli tuto hru,
že házeli a nechali klouzat stříbrné mince po
desce. Nyní se hraje na speciálním stole a účelem hry je poslat po stole všechny 4 kameny
střídavě s protihráčem tak, aby dosáhly co nejvyššího skóre, a to aniž by spadly do žlábku na
konci stolu. Všechno jsme si mohli vyzkoušet
a taková laserová střelnice, kde jsme mohli
lovit kance a jeleny nebo střílet na letící kachny, byl opravdu zážitek.
V sobotu ráno jsme si udělali krátkou
zastávku ve městě Loket, abychom si prohlédli náměstí a nádvoří zámku a pěkné prostředí okolo řeky Ohře.
Po cestě na Statek Bernard jsme se ještě
zastavili na vyhlídce dolování uhlí a paní
Jarmila Tůmová zajímavě pohovořila o historii,
současnosti i plánech Sokolovské uhelné.
Statek Bernard se nachází v obci
Královské Poříčí na Karlovarsku. Domi-

O vyhřátou zahradní lavičku byl zájem. Kdo na ni usedl, byl viditelně spokojený.
nantou je vedle krásně zrenovované chebské
architektury také moderně upravené nádvoří s jezírky a herními prvky inspirované
řekou Ohří.
Tuto sobotu zde bylo hodně živo, neboť se
konaly řemeslné trhy a bylo zde i hodně atrakcí pro děti.
My nejdříve zavítali do unikátní expozice
Zábavného centra řeky Ohře. Jedná se o jedinečný projekt, který vznikl jako pocta řece
samotné a který rovněž jedinečným způsobem
představuje více jak osmdesát zajímavých míst
nacházejících se podél celého toku. Celá expozice je dělaná zábavnou formou a díky své
interaktivitě přinese zábavu, zajímavosti
a fakta celé rodině bez ohledu na věk a pohlaví. Rodiče určitě uvítají, že nemusí děti stále
okřikovat, že se na to přece nesahá. Malí i velcí
si mohou vše vyzkoušet /ovládat počítačově
řízené modely, auta na dálkové ovládání, mlít
mouku, vyrobit elektrickou energii, složit řeku
Ohři a mnoho dalšího/ V malebných prostorách
se dále nachází včelařské muzeum, zoo koutek,
restaurace zaměřená na českou kuchyni, penzion a školící centrum. Pokud budete trávit dovolenou v tomto kraji, berte tohle jako dobrý tip
na výlet!

Výlet s MAS Český les
Po čtyřech letech jsem se vypravila spolu
s MAS Český les na výlet, respektive exkurzi.

Část výpravy před statkem Bernard v Královském Poříčí.
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Program byl lákavý, řadu míst z plánované
cesty jsem sice znala, ale člověk se rád vrací na
místa, která jsou mu milá.
Autobus vyjel v pátek 18. května přesně
o půl osmé ráno z Domažlic. Po trase
Horšovský Týn, Bor, Tachov, Halže jsme
pokračovali do Waldsassenu, bavorského
městečka se 7,5 tisíci obyvateli. Leží v oblasti
Tirschenreuth nedaleko českých hranic
u Chebu. Hlavní dominantu Waldsassenu tvoří
monumentální cisterciácký klášter s oslňujícími varhany a vůbec největší klášterní (kostelní) kryptou Německa.
Naše první cesta vedla do přírodní léčebné
zahrady. Ta je založena na tradici klášterních
zahrad a pěstují se v ní veškeré dostupné léčivé
byliny a rostliny. Svoje místo tady našly i zapomenuté a opomíjené druhy, včetně plevelů,
neboť i řada z nich má léčivé schopnosti.
U všech rostlin je tabulka se jménem a krátkým
popisem včetně jejich léčebného účinku. Velký
důraz zde přičítají ekologii. Altán uprostřed
areálu je postaven z nepálených cihel, díky
čemuž volně dýchá a je tedy vhodný i pro alergiky. Zahrada využívá i solární energii a léčivou sílu vody. Vlastně celá zahrada je vytvořena v duchu třech hlavních směrů tradičních
léčebných metod. Při jejím utváření využili
poznatky Hildegardy z Bingenu, středověké
německé mystičky, přírodovědkyně, lékařky
a spisovatelky. Zajímala se o léčebnou sílu rostlin, živočichů a minerálů. Svoje poznatky předávala sestrám v řádu a dokonce sepsala
i encyklopedická díla, z nichž se čerpá dodnes.
V zahradě podle zásad Hildegardy vytvořili
šest různých bylinkových záhonů, mimo jiné
i bylinkovou spirálu, s nejrůznějšími léčivými
rostlinkami nejen pro zdraví a krásu, ale i na
vaření. Pěstují jich zde více jak 100 druhů.
Zahrada seznamuje návštěvníka i s léčebným
účinkem vody, tzv. hydroterapií (vodoléčbou),
uvedenou do života před více než 100 lety
bavorským knězem a léčitelem Sebastianem
Kneippem. Ten vypracoval komplexní systém
přírodní léčebné metody pouze s využitím čerstvé vody. V zahradě mají k tomu účelu vytvořený malý bazének se studenou vodou určený
k brouzdání. Bohužel nám ho počasí nedovolilo vyzkoušet. A v neposlední řadě čerpali
zakladatelé zahrady z tradiční čínské medicíny

a jejích hlavních elementů – dřeva, ohně, země,
vody a kovu. Zkrátka zahrada nabízí malým
i velkým řadu zážitků, stačí jen zapojit všechny
smysly a nechat se unášet přírodou. A ještě
jedna důležitá informace – většina informačních tabulí je i v češtině.
Druhá zastávka ve Waldsassenu vedla do malé
rodinné firmy – pekárny rodiny Rosnerů se specializací na výrobu perníků. Vlastně manufaktury,
protože celá výroba opravdu probíhá z 90%
ručně. To vše bez konzervačních látek, chemických barviv a aromat. V jejich krámku přímo
v areálu firmy je k vidění, ochutnání a samozřejmě ke koupi mnoho různých druhů perníků.
Odbyt je největší tradičně o vánočních svátcích,
kdy vyrábějí vedle perníků i adventní kalendáře
a vánoční štoly. Zkrátka Vánoce a perník patří
odjakživa k sobě. O výborné pověsti perníků
z Waldsassenu svědčí i fakt, že si je oblíbila
i kněžna Gloria von Turn und Taxis. Dokonce
prohlásila, že nechutnější perníky pocházejí podle
jejího mínění právě z cukrárny Rosner a ne
z Norimberku. Zdejší perníky jsou světově známé
a považované za nejlepší na světě. Ostatně, právě
z Norimberka, města perníku, k nám první perníkáře povolal už ve 14. století Karel IV.
Oběd, rovněž ve Waldsassenu, mě trochu
zklamal. Čekala jsem ochutnávku tradičních
jídel, včetně tradičního koláče, bohužel, moc
toho na mě nezbylo (nebyla jsem jediná).
Vzhledem k vysokému počtu strávníků (jela
s námi ještě skupina z MAS Sokolovsko, která
byla vždycky o krok napřed), se to dalo předpokládat. Obědvalo se v rekonstruované stodole naproti bylinkové zahradě. Zajímavý nápad,
stylové prostředí. Jen mě tak napadala otázka,
jak by se na tento styl stravování dívaly příslušné úřady u nás a především přísné hygienické
stanice… Majitelkou objektu je místní umělkyně, jejíž hlavní doménou jsou výtvarná
„dílka“ z břidlice. Ta je na přání zákazníků
dotváří přímo na místě.
Naší poslední zastávkou na bavorské straně
se stal Mitterteich, město se sklářskou a porcelánovou tradicí. Poslední továrna zde byla zrušena v roce 2005 a výroba přesunuta do
Turecka. V místě areálu porcelánky vzniklo

muzeum se stálou expozicí, kavárnou a obchodem. Hlavní část muzea je věnována právě
výrobě porcelánu. První továrna na porcelán
byla v Mitterteichu založena v roce 1886.
Návštěvníka jistě zaujme moderně vyřešená
koncepce expozice – velmi poutavě vypráví
„příběh výroby porcelánu“. Obsahové a především výtvarné znění expozice hodnotím jako
vysoce profesionální práci, tedy na jedničku.
Součástí muzea je i stálá výstava sklářství,
místním řemeslům a tradičnímu vaření piva –
pro nás neobvykle v obecní varně. Součástí
soukromých domů v oblasti Mitterteichu jsou
dodnes šenkovny, v nichž se vaří pivo.
Hodně nabytý program jsme ukončili přejezdem do Březové na Sokolovsku. Tady se nás
ujal starosta města Miroslav Bouda a představil nám zrealizovaný velkolepý projekt
z posledních let – zprovoznění multifunkčního
centra z přestavby kulturního domu. V objektu
se nachází velký sál, společenské prostory,
šatny a v suterénu bowlingové dráhy, prostor
pro ricochet (podobné hře squash) a simulační
plátna na golf. Nechybí samozřejmě ani restaurace, v níž jsme povečeřeli (avizovaný salátek
se nekonal) a zbytek volného času věnovali
dostupným hrám a diskuzím.
Ubytování nebudu raději komentovat, neboť
jsem si vytáhla černého Petra a měla pocit, že
jsem skončila na ubytovně pro nepřizpůsobivé.
Hodnoceno známkou 4 -.
Sobotní putování 19. května jsme začali již
tradičně v Lokti, městečku na břehu Ohře
s upraveným náměstím a středověkým hradem.
V prostorách bývalého vězení, které zde fungovalo v letech 1822 – 1948, je instalovaná velmi
naturalisticky pojatá expozice mučení.
Na trase Loket – Královské Poříčí jsme se
zastavili na vyhlídce Pískovec. Před námi
se otevřela část Sokolovské hnědouhelné
pánve, jakýsi sokolovský Grand kaňon, s nejdůležitějším uhelným dolem současnosti,
Jiřím. Rozšiřuje se zhruba o 100 metrů za rok
a je hluboký 130 – 200 metrů. Menší důl
Družba se nachází mezi obcemi Královské
Poříčí, Vintířov a Nové Sedlo. Poslední velká
zbytková jáma, která vznikne v závěru těžby

uhlí na Sokolovsku po roce 2036, zbude právě
po dolech Jiří a Družba. Uvažuje se o jejím
zatopení - vzniklé jezero by mělo plochu 1 322
hektarů a hloubku až 93 metrů.
Před námi bylo poslední místo exkurze
– Statek Bernard. Prohlídkové okruhy jsem
poznala již v roce 2008, a tudíž jsem byla zvědavá hlavně na nově instalovanou expozici
– Zábavné centrum řeky Ohře. Dominantou
expozice je obří model řeky Ohře, na němž jsou
umístěny dotykové obrazovky s videospoty.
Děti i dospělí si tady přijdou na své. Kdybych
chtěla vyjmenovat všechny interaktivní hry
a kvízy, které tady na návštěvníky čekají, nestačí mi papír. Já sama jsem se u nich skvěle pobavila i poučila. Zkrátka – expozici řeky Ohře
mohu hodnotit jen v superlativech jako velmi
moderní a nadčasovou. Přímo na statku jsme se
naobědvali, ještě poslední společné foto a hurá
domů. Dva dny utekly jako voda ….. Tak za
čtyři roky na shledanou, tedy jestli mě po kritice vezmete s sebou.
Jitka Kurcová

Expozici ve statku si prohlíží Pia Stevens z LAG
Tirschnreuth (vpravo) a „naše“ Boženka
Podlipská.

Květnové semináře pro žadatele
MAS Český les, o. s., uspořádala v rámci 5. výzvy dva semináře pro žadatele
Dva stejné semináře o dotacích prostřednictvím Místní akční skupiny Český les z PRV OSA IV Leader se konaly na Tachovsku a Domažlicku. První
začal 9. května v devět ráno v obecním úřadě v Tisové, druhý pak ve 14 hodin v budově agentury pro zemědělství a venkov v Domažlicích.
Zájemci se dozvěděli o možnostech dotací
na rozvoj cestovního ruchu, obnovu kulturního
dědictví, rozšíření zemědělské činnosti
a drobného podnikání na venkově. Semináře se
zaměřili především na 5. výzvu, ve které bylo
připraveno k rozdělení více než 13 milionů
korun. V Tisové si přednášky a instrukce přišlo
poslechnout pět žadatelů, mezi nimi se objevil
i jeden návrh konkrétního projektu. V Domažlicích pak informace sekretariátu MAS
ocenila desítka posluchačů. I tady už přišli
žadatelé s připravenými projekty, přičemž ke
každému z nich byla v rámci diskuze poskytnuta individuální konzultace. Přesto k nám řada
těchto záměrů ve formě žádostí nakonec nedorazila. Semináře k další výzvě připravujeme na
srpen.
(sh)
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Podporujeme dobrovolnickou činnost
Dobrovolnictví aneb pomáhejme srdcem!
V České republice působí v současnosti dvanáct dobrovolnických center ADRA. Nyní máme možnost zapojit se do dobrovolnické činnosti
i ve Kdyni, kde vznikla pobočka k Dobrovolnickému centru ADRA Plzeň.
V současné době se zaměřujeme především na pomoc obyvatelům v Domě seniorů Kdyně,
v budoucnosti se však bude spektrum našich služeb rozšiřovat.
Smyslem naší služby nespočívá v nahrazení personálu zařízení, do kterého docházíme, ale naším
cílem a posláním je přinést jeho klientům něco navíc. Dobrovolník tedy hraje většinou roli společníka, který se klientovi snaží smysluplně zaplnit volný čas podle jeho přání a potřeb, a to zejména v odpoledních hodinách a o víkendech. Takovou náplní může být rozhovor, četba, hra společenských her, vycházka, doprovod na vyšetření apod.
Dobrovolníky mohou být lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či zálib. Mohou to být studenti starší 15 let, ale také rodinní příslušníci našich klientů, či lidé z blízkého okolí. Všichni dobrovolníci
věnují svůj čas a úsilí bez nároku na finanční odměnu. Jejich odměnou může být nefalšované
uznání a vděk, vlastní pocit z užitečné činnosti, poznávání sebe sama.
Dobrovolnické centrum se snaží propojovat dva světy. Svět lidí, kteří chtějí pomoci, se světem
lidí, kteří pomoc potřebují. Ať už nás navštívíte za jakýmkoliv účelem, těšíme se na Vás!
Marcela Kiralyová, koordinátorka dobrovolníků

MAS ČESKÝ LES POMÁHALA SE ZALOžENÍM OBČANSKÉHO SDRUžENÍ
HOLOSTŘEVECH, A I NADÁLE PODPORUJE JEHO ČINNOST VE PROSPĚCH SPOLKOVÝCH
AKTIVIT. DÁLE INICIOVALA ZALOžENÍ OBČANSKÉHO SDRUžENÍ V HLOHOVÉ, KTERÉ MÁ
SLOUžIT K ROZVOJI OBCE A žÁDÁ O VSTUP DO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY.
V

MAS Český les adoptovala zámecké okno
Česko-německým týdnem zahájili prázdniny v Poběžovicích. Jeho součástí se stal
také takzvaný work camp, který má pomoci k záchraně poběžovického zámku.
S touto převratnou myšlenkou přišlo
poběžovické městské kulturní a informační
centrum, konkrétně Jana Podskalská.
Upozornila na to, že i v zapomenutém,
postkomunistickém městečku, kde kultura
začíná a končí kinem s návštěvností čtyř
diváků do měsíce, může zchátralá památka
s notnou dávkou fantazie přinést nečekané
možnosti. Jak v oblasti cestovního ruchu,
tak v občanské sounáležitosti i propagaci
města. „Nehledím na to, že někteří skeptici
mi vytýkají, že tu nemáme chodníky, ale
já se hrnu do oprav zámku. S úsměvem jim
odpovídám, že chodníky moje práce
nejsou, a že když bude zámek, budou
návštěvníci a bude na chodníky. Velmi zjednodušeně řečeno o budoucnosti zámku,“
usmívá se i nyní Jana Podskalská.
Především její zásluhou tedy do Poběžovic dorazí skupina nadšenců, se zájmem
o historii a s chutí pomoci dobré věci. Mezi
nimi i dvacítka studentů Západočeské univerzity Plzeň, Univerzity Karlovy a z německého Oberviechtachu. Za to, že
v zámku pracují, jim je odměnou dobrý
pocit ze záchrany objektu, ve kterém se
zrodila myšlenka spojených národů evropských, myšlenka Panevropy. Získají
možnost si zajímavým způsobem přiblížit
historii, poznat kudy chodili a kde žili představitelé slavného rodu CoudenhoveKalergi.
Samozřejmě že česko-německý týden
není jen dílem tamního infocentra, vše se
děje s podporou města Poběžovice, které
se záštity ujalo s velkým nadšením. Ale

Výsledky práce dobrovolníků při work camp v poběžovickém zámku jsou vidět na první pohled.
nejen radnice. Místní občané dobrovolníkům nabízí ubytování i stravu. Velkou
událostí a zároveň dobrým sociologicko-psychologickým prvkem je adopce zámeckých
oken. Některá okna v poslední době propadla z původního posazení, ale nerozbila se.
Dobrovolníci je umístí zpět do pantů,
podobně jako další vysazená okna. Do zbylých otvorů pak přijdou vyzdobená dřevěná
bednění či folie. Minimálně za 200 korun
si každý může výplň pomalovat. Jen
v Poběžovicích už je takto prodáno více než
dvacítka oken, z toho jedno okno si ponese
logo MAS Český les, o. s.
„Pokud se mi podaří jedna věc, na obrazech se vyskytne skutečný unikát, Mitsuko
s rodinou v 3D provedení,“ doplňuje Jana
Podskalská. Díky dárcům tak zůstane
zámek zajištěný do doby přísunu dalších
financí. „Musíme dát pozor, abychom
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umístěním oken a bedněním příliš rychle
a drasticky nezměnili vnitřní podmínky
spojené například s vlhkostí. Proto
necháme vyříznout otvor pro proudění
vzduchu," vysvětluje Jana Podskalská.
Nejedná se o žádný megalomanský projekt, je vidět že organizátoři stojí nohama
na zemi a začínají od lidí. V Poběžovicích
vychází z reálných možností a jsou na
začátku. Zatím jde o vyčištění okolí, a úklid
vnitřních prostor, likvidace skládky dřeva,
pneumatik, železa a nepořádku. Bude se
tak jednat o neinvazivní a nedestruktivní
aktivity. Na řadě bude veřejná národní
sbírka. Ten, koho myšlenka work campu
či adopce zaujala, je srdečně zvaný k tomu,
aby pomohl změnit pohled na poběžovický
zámek. Jeho příběh, který znají lidé po
celém světě, tak nezůstane zapomenutý ani
v Poběžovicích.
Sylva Heidlerová

Holostřevští se dobrovolné
práce nebojí
Úkol zní jasně: vyčistit požární nádrž od náletových dřevin,
natřít sloupky a vyměnit ty špatné, upravit okolní terén a pořídit
nové oplocení. V další fázi k oplocení zasadit zeleň a vše zakůrovat. Vzdor počasí, které bylo opravdu aprílové, se nám vše
podařilo. Pomoct přišli muži, ženy, malí i velcí a na všechny
čekalo teplé občerstvení. Protože s prázdným břichem by se
špatně dělalo a brigádníky je třeba si předcházet, přišel na řadu
třeba i řízek s bramborovým salátem. Práce máme u nás pořád
dost, ale díky dobrovolné pomoci se nám daří zvládat. Třeba
i upravenost obce – sami si sekáme prostor před společenskou
místností a dětské hřiště a také třeba okolí pomníku obětem
světových válek.
Díky našim spolupracovníkům, kteří nám takto pomáhají,
si troufáme i na další větší akci, a to je žádost o dotaci od MAS
Český les v podzimní 6. výzvě. Pokud se nám podaří dotaci získat, chtěli bychom společenskou místnost vybavit inventářem
hodným třetího tisíciletí. Tedy nové stoly a židle, žaluzie do
oken a shrnovací dveře. Společenskou místnost tady u nás
může využít každý třeba k oslavě narozenin a tak se nebojíme,
že by to byla práce zbytečná nebo třeba nedoceněná. Snažíme
se, aby k zakoupenému párty stanu, grilu a audiovizuální technice, každý rok přibylo něco nového a tím se vše znovu zhodnotilo. O tom, jestli a jak se nám to povedlo, ale až v příštím
zpravodaji.
Milada Huláková, předsedkyně osadního výboru

Fotografická soutěž

Pohled z koňského sedla
MAS Český les vyhlásila soutěž pro amatérské i profesionální fotografy převážně z území působnosti místních akčních skupin (MAS) Světovina, Český les
a Český Západ – Místní partnerství (tj. okresů Rokycany, Plzeň – sever, Tachov
a Domažlice). Tématem fotografické soutěže je zachycení života s koňmi ve
všech jeho aspektech. Společným prvkem všech fotografií musí být zachycení
koňské tématiky na fotografii.
Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích:
A. Život s koněm – fotografie z různých akcí, které jsou pořádány ve
spojitosti s koňmi – např. závody, soutěže, přehlídky, setkání, ale
i každodenní život s koněm.
B. S koněm na cestách – fotografie z putování s koněm, kůň v krajině
apod.
Termín uzávěrky je 31. srpna 2012. Může se zúčastnit každá fyzická osoba,
která zašle fotografii a uvede svou platnou emailovou adresu a své celé jméno.
Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie v digitální
podobě v max. velikosti 4 MB o minimálním rozlišení 1024 x 768 pixelů.
Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků do každé
kategorie. Každý snímek musí být v názvu soboru označen místem původu,
datem pořízení (pokud je známo), příjmením fotografa a případně také názvem fotografie.
Fotografie musí být zaslány na email fotosoutez@svetovina.cz, předmět:
Fotosoutez – kategorie Zivot s konem / S koněm na cestach to buď přímo
nebo prostřednictvím služby uschovna.cz. Účastník spolu s fotografiemi
zašle své celé jméno, adresu, kontaktní email a telefon.

Knihovna v Tisové slavila rok
Knihovna v Tisové oslavila 1. narozeniny
V nových prostorách Obecního úřadu
v Tisové funguje od dubna 2011 obecní knihovna.
Každou středu ji navštěvují místní malí
i velcí čtenáři. A mají z čeho vybírat! Knihovna
vlastní 700 knih, které zakoupila nebo získala
darem od místních občanů. Navíc je realizován
i výměnný program s Městskou knihovnou
v Tachově, která zapůjčila dalších 400 svazků,
jež bude několikrát do roka obměňovat.
Hledání a evidenci knih usnadňuje počítačový
program Lanius.

Mezi nejvzácnější tituly patří odborné publikace o námořních a válečných lodích, které
se do sbírky dostaly jako pozůstalost.
Rekonstrukce obecního úřadu je úspěšný projekt, který MAS Český les podpořila jednou
z nejvyšších možných dotací.
Místní akční skupina s obcí i nadále spolupracuje. V poslední době například pořádala
v nové zasedačce seminář pro žadatele do páté
výzvy. Nezbývá než popřát mladé knihovně
mnoho spokojených čtenářů.
(mas)

Nové prostory knihovny si se starostkou Marií Čadkovou (zleva) prohlížejí Jitka Kalíšková
a Daniela Voldánová.
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Proč je pro nás nová
strategie území MAS
nutností
V novém plánovacím období Evropské
unie vychází místní rozvoj s využitím
místních komunit z podoby programu
LEADER. Je určen pro konkrétní území
(především pro venkovské oblasti), na
něž se váže jeden či více tematických cílů
společného strategického rámce, a je tedy
zapotřebí financování z více fondů. Je
vždy vázán nutností zpracovat tzv. strategii místního rozvoje za předpokladu existence místních akčních skupin.
Komunitně vedený místní rozvoj formou metody LEADER bude využit ve
všech adekvátních operačních programech a v jejich prioritách, kde se naplňování cílů operačního programu bude realizovat ve venkovském prostoru, a projektová témata budou vhodná pro výběr
projektů na základě místní znalosti regionu definované v Integrované strategii
rozvoje území.
V případě České republiky se předpokládá vícefondový přístup: tedy MAS
bude realizovat program rozvoje venkova
+ minimálně jeden další operační program.
Národní orgán pro koordinaci s řídící
funkcí bude mínisterstvo místního rozvoje. Veškeré kompetence tvorby operačních programů pak připadnou do kompetence jednotlivých řídících orgánů.
(ns mas)

Premiéry v Bělé nad Radbuzou s MAS Český les
Dvě slavnostní premiéry si užili v Bělé nad Radbuzou. Na zcela novém jevišti se odehrál
první divadelní kus v podání nově vzniklých ochotníků. MAS Český les byla při tom!
byl stavěn v padesátých letech minulého století se základním vybavením pro spolkovou činnost, divadlo a zábavy. Zásluhou obce
baráčníků se zde hrávalo slušné divadlo.
V 70. letech se díky osvětové besedě činnost
obnovila a nyní se v podstatě jedná o třetí divadelní start.“ A pak už šla opona nahoru.
Divadelní soubor Nikl zahajoval svoji činnost představením s názvem Generálka od
Jiřího Hubače pod vedením režiséra Jiřího
Lukáška. A hned napoprvé ukázal, co v něm je.
Herci bezchybně zvládli těžké monology, z hlediště se ozýval potlesk i smích, nápověda fungovala. A tak se možná Generálky dočkáme
ještě několikrát, a nejen jí.
Sylva Heidlerová

Český les, informační bulletin
Bělští ochotníci poprvé na novém jevišti: Jindřich Kalus (Gourgaud), Pavel Votruba (Bertrand),
Silvie Pangrácová (Josefína), Jiří Kalous (Napoleon).
Zcela nové je jeviště a osvětlení. Opona je
sice původní, ale její renovace přišla radnici na
sto šedesát tisíc korun. Město Bělá vše pořídilo
v rámci milionové rekonstrukce kulturního
domu s finanční podporou evropského programu Leader díky dotaci MAS Český les, o. s.
To byl částečně také podnět k založení
ochotnického souboru a navázání tak na čtyřicet let zaniklou tradici. Největší inspirací ke
vzniku amatérského divadelního spolku byl ale

Obec s nejlepším starostou
získá čtvrt milionu korun
Starostové se utkají v soutěži Era Starosta
roku. Až do 5. září mohou obyvatelé malých
obcí nominovat svou starostku či starostu, kteří
se podle nich velkou měrou zasazují o rozvoj
spravované obce. V uplynulých třech ročnících
obdrželi organizátoři celkem 656 nominací,
což je důkaz, že na počátku stál smysluplný
nápad.
Soutěž je určená starostům obcí do 2 000
obyvatel. „Takto malé obce nejsou zatíženy
nešvary vysoké politiky, lidé tu nevolí kandidátačíslo XY, ale člověka, kterého opravdu
znají. Nominaci musí podepsat nejméně 20 lidí
trvale nebo přechodně žijících v dané obci.
Kromě základních údajů o obci (jméno, velikost) a o starostovi, je potřeba v přihlášce
popsat, jak se po dobu starostování přihlášeného změnil život v obci a čím konkrétně k tomu
nominovaný přispěl. u
Podmínky nominace kandidátů do soutěže
budou vycházet z dobrých zkušeností z minulých ročníků.
Podrobné informace jsou k dispozici také na
internetových stránkách www.nadacevia.cz
nebo www.erasvet.cz/Starostaroku.
(SPOV)

hlavně lesní duch dvou tváří se jménem Nikl.
Frašku o jeho působení v Bělé sehráli dobrovolníci už několikrát na návsi, – a pokaždé
s dobrými recenzemi. Není tedy divu, že když
tu nyní získali zázemí a vybavenou scénu zcela
logicky založili patnáctičlenný ochotnický spolek s názvem Níkl.
Před více než sto dvacet diváků vystoupil
na jevištní rampu s krátkým projevem nejdříve
první muž města Libor Picka: „Kulturní dům

MAS Český les, o. s.
Domažlice, Hradská 52
e-mail: heidlerova@tiscali.cz
masceskyles@agakcent.cz
tel. 602 168 171
www.masceskyles.cz
Evidence periodického tisku
u ministerstva kultury
pod číslem MK ČR E 15032
Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
uzávěrka příštího čísla: 30. 11. 2012

MAS na hasičské soutěži

Okrsková soutěž v požárním sportu, kterou pořádal místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem se uskutečnila 12. května v Draženově.
Akce se zúčastnila i Místní akční skupina Český les, o. s., která zapůjčila své praktické prodejní stánky. Počasí závodníkům příliš nepřálo, přesto se sešlo devět družstev mužů, 4 družstva žen
a 5 družstev veteránů. Své síly změřili hasiči při štafetě požárních družstev 4 x 100 m a v požárním útoku. Po velikém boji a vyrovnaných výkonech se z vítězství radovali muži z Domažlic,
ženy z České Kubice a veteráni z SDH Luženice.
Poděkování patří pořadatelům za přípravu závodiště a organizaci celé soutěže.
Jitka Kalíšková
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Listujte historií
i současností

Barevné krabičky s naší anketou

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

Knihu získáte v kanceláři
MAS Český les!
Zajímají vás hipostezky?
MAS Český les zve na seminář
od 16 hodin 21. července
na farmu Jana Zatloukala
do Velkých Dvorců

Kroužek Čertíků, který pracuje při Českém svazu ochránců přírody Libosváry, se sešel jako každé
pondělí 11. června ve své klubovně v budově starého Panského dvora v Domažlicích.
Tentokrát aby nám pomohl s výrobou boxů na sběr anketních lístků. Šikovní kluci a holky vyrobili
za pomoci vedoucí Blanky Valáškové nádherné pestrobarevné krabičky, které poslouží pro sběr
a prezentaci ankety. Tu připravila Místní akční skupina Český les, o. s., a i vaše návrhy, nápady
a přání pomůžou rozkvětu vašeho bydliště a stanou se součástí plánu rozvoje našeho venkova.
Takže vážení obyvatelé území regionu Český les (Domažlicko, Tachovsko) pokud někde tyto barevné
krabičky, vyzdobené rybičkami, motýlky nebo kytičkami uvidíte, čekají tam i na vaše názory
a postřehy. A pokud je nikde nepotkáte, nevadí, můžete využít naše stránky
http://www.masceskyles.cz/, kde je anketa také umístěna.
Jitka Kalíšková

Tak ať vám koně na západě Čech dobře jdou
Hipostezky opět pokročily
Před několika měsíci jsme psali o projektu Na koni po západě Čech. Spolupracují na něm Místní akční skupina Český les, Místní
akční skupina Světovina a Místní akční skupina Český západ – Místní partnerství.
Jeho úkolem je navržení a realizace několika
desítek kilometrů hipostezek na území
Domažlicka a Tachovska. Stezky mají posloužit jezdcům na koních. Na okruzích budou
hipostanice, které nabídnou občerstvení, nocleh a potřebné zázemí jak pro koně, tak pro
jezdce. Pokud zájemci o hipoturistiku nebudou
mít své koně, mohou si ho zde zapůjčit. Na
zajímavých místech budou navrženy odpočívky a úvaziště.
V současné době jsou trasy již vytypovány,
projety v terénu, nahrány do GPS souřadnic
a zakresleny do turistických a katastrálních map.
Tyto informace a ještě mnohem více můžete
získat na webových stránkách:
http://www.nakonipozapadecech.cz/.
V měsíci květnu proběhl v Plzni na krajském
úřadě Plzeňského kraje společný seminář pro
vlastníky pozemků. Jeho cílem bylo představení projektu jako šetrné formy cestovního ruchu
a diskuse s vlastníky jednotlivých parcel, po
kterých bude stezka vedena. V červenci
je naplánováno školení značkařů pro vytipovanou trasu. Školení proběhne pod záštitou
Místní akční skupiny Český les a Klubu českých turistů. Další seminář pro veřejnost
proběhne 21. července ve Velkých Dvorcích od
16 do 20 hodin. V nadcházejících týdnech
se projektoví pracovníci zaměří na sběr souhla-

sů vlastníku jednotlivých dotčených parcel.
Vlastníci již byli obesláni dopisy, ve kterých je
připravena vzájemná smlouva. Nyní se čeká na
vrácení těchto dopisů. V problematických
případech se budou souhlasy řešit osobně, na
místě. Doufejme, že se nám jich podaří kladně
vyřídit co nejvíce. Po získání všech souhlasů a
případném změnění tras při problémech budou

trasy vyčištěny od padlých stromů a značení
proběhne vyškolenými značkaři. Ukončení
projektu je plánováno na pozdní jaro 2013.
K tomuto datu se společně můžeme těšit na
slavnostní otevření hipotras a jejich praktické
užívání.
Pro případné dotazy kontaktujte Bc. Jiřího
Baiera (baier@masceskyles.cz).
Jiří Baier

S německými kolegy se nad mapou návrhů hipotras zamýšlí také Míša Kodadová.
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PROJEKTOVÁ KARTA
Obec/žadatel
Plánovaná realizace
2012 2013 2014 2015

Název projektu
Předpokládané náklady
Připravenost k realizaci

ANO

NE

Rozpracováno
Projektová dokumentace
Rozpočet
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Zdroje financování:

vlastní

úvěr

dotace

Stručný popis projektu

Dopad projektu:

místní

Partneři projektu:

regionální

obec/sdružení

NNO

soukromý sektor

Vyplněný dotazník zašlete na adresu Hradská 52, 344 01 Domažlice

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Hlavní strana
MAS Český les vyrazil do terénu

Jedno cizí úsloví říká, že je lepší vrátit se, než špatně utíkat.
Připomíná ho i titulek tohoto článku, který je současně
názvem projektu spolupráce MAS Český les, Sdružení
Západní Krušnohoří a MAS Šluknovsko.
více...
Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu – 6. ročník hry ŽENSKÝ
BOJ, aneb, ACH, TI CHLAPI

e
c

sc

sobota 14. července 2012
Dotazník SZIF

s
a

více...

Vážení starostové, vážení zástupci neziskových organizací,
spolků, vážení podnikatelé, vážení obyvatelé našich 74 obcí,
prosíme vás o váš názor, jak dál po roce 2013.
více...
Přihláška do MAS Český les, o. s.

a

.n
w

Podmínky pro přijetí nového člena MAS Český les, o. s.
více...
Výroční zpráva 2011
více...
Jak chutnal Chodům kapr po „tyršnrojtsku“ aneb s MAS Český
les v tropickém regionu

.m
w

w

…se mohli přesvědčit všichni, kteří v horké červnové sobotě
zavítali do školního statku v oboře u Horšova. Třetí regionální
den, který tam pořádala Místní akční skupina Český les, tak
letos získal tak trochu mezinárodní rozměr.
více...
Inspirace z Tirschenreuthu

w

Pro koho? Téměř pro všechny. Pro ty, kteří mají rádi ryby i pro
ty, kteří je jedí neradi. Mnozí, kteří přišli do Horšova na 3.
regionální den MAS Český les, o.s. tam svoji kulinářskou
inspiraci skutečně našli.
více..
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1. Rozhledna Březinka u Bernartic - Bernartice
2. Tvrz Bernartice - Bernartice
3. Židovský hřbitov Bezdružice - Bezdružice
4. Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova - Bor u Tachova
5. Loreta v Boru u Tachova - Bor u Tachova
6. Brod nad Tichou
7. Zřícenina hradu Volfštejn - Černošín
8. Kostel sv. Martina v Damnově - Damnov
9. Zámek Diana - Rozvadov
10. Kostel sv. Jana a Pavla v Halži
11. Zemědělské muzeum v Halži
12. Kostel a fara v Holostřevech
13. Starý židovský hřbitov v Chodové Plané
14. Židovská cesta - Chodová Planá
15. Klášter Kladruby
16. Ovčí vrch - Kokašice
17. Zřícenina hradu Švamberk - Krasíkov
18. Naučná stezka Lesná
19. Tvrz Pernolec - Tachov
20. Hornické muzeum - Planá
21. Rozhledna na Bohušově vrchu - Planá
22. Obec Prostiboř
23. Zámek v Prostiboři
24. Hrad Přimda
25. Kolowratova naučná stezka - Rozvadov
26. Vyhlídková naučná stezka - Rozvadov
27. Židovský hřbitov Řebří
28. Kostel sv. Prokopa a Oldřicha - Staré Sedliště
29. Kostely ve Stráži
30. Radnice ve Stříbře
31. Románský kostel ve Svojšíně
32. Rychta – zázemí pro cyklotrasy a cestovní ruch, Tachov
33. Tachov - hradební systém
34. Husmannův mlýn č.p. 308 - Tachov
35. Jízdárna Tachov - Světce
36. Kostely v Tachově
37. Muzeum Českého lesa v Tachově
38. Zámek Tachov
39. Zlatý potok - Lesná
40. Židovský hřbitov v Tachově
41. Židovský hřbitov Telice
42. Hrad Třebel - Černošín
43. Přírodní park Valcha - Stráž a Borek u Tachova
44. Přírodní park Sedmihoří - Prostiboř
45. Židovský hřbitov ve Stráži
46. Židovský hřbitov Pořejov
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Zástupci MAS Český les vyrazili do terénu, aby oslovili obce,
která vytvářejí bílá místa na jejich území.
více...
Původ a značka: náš region
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Místní akční skupina Český les objevila souvislosti ve výjimečném setkání

Dva světy, dvě muzea spojuje pohřební kočár
Budoucnost si žádá minulost. Tak
znělo heslo, pod kterým bavorské
město Parsberg poprvé představilo
veřejnosti ucelený komplex výstavních okruhů. Skončila tak třicetiletá
rekonstrukce a přestavba hradního
muzea. Mezi hosty byla také MAS
Český les.
Město, se kterým má MAS Český les přátelské vztahy a spolupracuje s ním v oblasti vzdělávání i cestovního ruchu, leží mezi
Regensburkem a Norimberkem. Nad sedmitisícovým městečkem vyčnívá románský hrad
Parsberg. Tisícileté dějiny význačné historické
památky dnes dokumentuje hradní muzeum
na téměř deseti arové ploše. Výstavu nyní uzavřelo poslední oddělení, které regionální historii doplňuje už od pravěku.
Třicetiletá rekonstrukce – to je jedna lidská
generace. Je obdivuhodné, že se přestavbu
podařilo dokončit i při změnách politického
vedení města. I parsberská radnice čelí tlaku
nutných investic jak do sociální oblasti, tak do
školství, sportu a dopravní infrastruktury.
Přesto se rekonstrukci za miliony eur podařilo
současnému starostovi obhájit. Na představení
závěrečné expozice, se objevila řada občanů
českého původu. Pozvána byla i delegace
z Místní akční skupiny Český les, o. s.
Právě takováto partnerství a přátelství měst
oživují a zdůrazňují česko-bavorské dějiny.
Dějiny, které leckdy vyzývají k překrucování
či zamlčování, leckdy vzbuzují odmítavé odezvy. Ale společná minulost to je a bude.
Pozornost českých návštěvníků se tak patrně
zvýší v části s názvem od Bismarka k Hitlerovi,
protože zde je, a jak jinak, zachycen pohled
i z druhé strany hranic.
Při slavnostním ceremoniálu představení
hradního muzea v Parsberku byli vyzdviženi
čestní občané města. Mezi nimi se publiku
uklonil i Franz Selner, jehož otec hospodařil
v malé vesničce na Domažlicku, v Mutěníně.
A právě obec Mutěnín na sebe upozornila jako
dárce jednoho z nejvýraznějších exponátů
Muzea Chodska – pohřebního vozu.
Domažlické Muzeum Chodska tak jako
jediné v Plzeňském kraji vystavuje pohřební
kočár. Mutěnínští zastupitelé dali přednost
darování vzácného kousku domažlickému
muzeu před prodejem do soukromých sbírek.
Kočár prošel odborným restaurátorským zásahem a u nového exponátu je informace, že se
jedná o dar obce Mutěnín. To byly jediné dvě
podmínky Mutěnínských, kteří kočár tažený
koňmi využívali pro své obřady až do konce
šedesátých let.
Tehdy, po smrti kočího, se podle starosty
prodali koně a kočár byl umístěn do hasičské
zbrojnice. Tam časem zchátral.
Oprava pohřebního povozu vyžaduje řadu
odborných řemeslných prací, a Muzeum
Chodska ji, až na výjimku, zvládlo ve svých

Pohřební kočár z Mutěnína je vystaven v Muzeu Chodska v Domažlicích.
dílnách. Pracovníci muzea se při renovaci elegantního a bohatě zdobeného pohřebního
kočáru, který mimochodem pochází od proslulé plzeňské firmy Brožík, vydali až na
Moravu. V městečku Čechy pod Kosířem,
v tamním muzeu, je restaurátorská dílna specializovaná na kočáry. A právě tam se Domažličtí
poučili, jak nejlépe postupovat.
Renovace technické památky trvala skoro
rok. Bylo zapotřebí provést nový nátěr, vypískování kovových částí, doplnění chybějících
dřevěných křížků po obvodu kabiny i čalounické práce. Sedlář spravil kozlík, jiná firma
přichystala nové postranní lampy, sklenáři
doplnili chybějící skla. Loni zjara převezli
pohřební kočár z Mutěnína do Domažlic,
a v únoru ho už po částech stěhovali muzejníci
do Chodského hradu, kde ho v prvním patře
nainstalovali. A nyní se tedy stal jednou
z dominant stálé expozice.

Osmaosmdesátiletý pan Selner mezi přáteli
vzpomínal i na dobu, kdy s manželkou jezdili
do Mutěnína na srazy rodáků. Hermína
Selnerová, rodačka z Brna, svého chotě s úsměvem a nadsázkou doplnila: „Mutěnín, to byl
pro něj vždy střed světa. Kampak se to tvoje
Brno hrabe za mým Mutěnínem, říkával.“ Syn
sedláka, který hospodářství přenechal bratrovi
a odešel hledat štěstí za hranice, se stal ředitelem školy v Parsberku a padesát let působil
v čestné funkci ředitele centra celoživotního
vzdělávání dospělých.
Při našem společném rozhovoru jsem zmínila historii nového exponátu v domažlickém
muzeu. A představte si, že ten slavný mutěnínký pohřební povoz prý do vsi zakoupil jeho
otec, tehdejší starosta František Selner.
Dva světy, dvě muzea spojil jeden osud.
Sylva Heidlerová,

Manželé Hermína a Josef Selnerovi se zapisují do pamětní knihy parsberského muzea.
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Jak Chodům chutnal kapr po „tyršnrojtsku“
...aneb tropický den s MAS
Český les.
Obojí mohli zažít všichni, kteří
v horké červnové sobotě zavítali
do školního statku v oboře
u Horšova. Třetí regionální den,
který pořádala Místní akční skupina Český les, tak letos získal
trochu mezinárodní rozměr.
Program byl sestaven v duchu lidového
rčení: řemeslo má zlaté dno. Organizátoři chtěli zaujmout ukázkou řemesla, typického pro
Bavorsko. Inspiraci nakonec čerpali v partnerském Tirschenreuthu, kde se kapr – jako tvůrčí
jiskra – projevuje ve všech tradičních řemeslech. Tedy i v kuchyni.
„Výtečná ryba byla připravená majitelkou
německé rybí restaurace a lektorkou vaření
excelentním způsobem. Elsa Bächer si kapra
pečlivě připravila a nafiletovala. Přihlížející
ji ani trošku neznervóznili, nenechala se vyvézt
z míry otázkami novinářů ani amatérských
kuchařů,“ popisuje výstup bavorské kuchařky
jedna z organizátorek, Marie Bubová.
Mladí zpěváci Patrik a Hynek Hradečtí
rozezpívali chodskými písněmi a hrou na dudy
obecenstvo hned na úvod, Veronika Němcová
se svým teamem předvedla zábavnou zumbu.
Obdiv získaly Martina Kalíšková a Karolína
Baborová s ukázkou stepu. Výkony účastníků
na rozpáleném podiu, v teplotách nad 30°C,
byly hrdinským výkonem.
Vypadalo, že měl štěstí ten, kdo se mohl
schovat do prodejního stánku, ale opak byl
pravdou. Pobyt v přístřešku připomínal návštěvu ve skleníku.
„Přesto připravených 400 vstupenek nestačilo, do statku mířili stále další a další lidé.
Počet hostů potěšil organizátory, ale obsluhu
restaurace i kuchyni školního penzionu bohužel
překvapil a zaskočil. V minimálním počtu personálu sotva odolávali náporu objednávek,“
přiznává i odvrácenou stranu celého dne
Maruška Bubová.
Její kolegyně Jitka Kalíšková dodává:
„Soukromá škola Adélka z Mašovic přijela
se včelím úlem a s výrobky ze včelího vosku. Na
své umění upozorňovali kováři s polní výhní.
Lidé si kupovali drobné dekorace z keramiky,
krajky, vitráže, korálky nebo mozaikové obrázky. Mladé slečny, které zavítaly ke zkušené
drátenici, si odnášely originální prstýnek
s korálky. Ve dvoře jste mohli potkat piráty,
kočičky Kitty, Spidermany a další postavičky,
protože Michaela Malíková a Jindřiška
Konopová pomalovaly děti barvami na obličej.“
Díky vedru a potu byly ale na konci všechny
děti spíše maskáčové, smějí se obě organizátorky, které zároveň všem účinkujícím děkují
a návštěvníky ve stejně vysokém počtu zvou
příští rok na regionální den do Boru.
Sylva Heidlerová

Do bavorské školy vaření se zapojila také pracovnice partnerské LAG Pia Stevens.

Bavorská inspirace
Pro koho? Téměř pro všechny. Pro ty, kteří
mají rádi ryby i pro ty, kteří je jedí neradi.
Mnozí, kteří přišli do Horšova na 3. regionální
den MAS Český les, o.s. tam svoji kulinářskou
inspiraci skutečně našli.
Místní akční skupina realizuje zajímavý
a veřejností velmi pozitivně přijatý projekt
Řemeslo má zlaté dno spolu se dvěma partnerskými českými MAS (MAS Krajina Srdce
a Mas Sokolovsko) a partnerskou bavorskou
MAS InitiAKTIVkreis e. V. Tirschenreuth. Pro
bavorský okres Tirschenreuth je typický chov
kapra a proto se úkolem bavorského partnera
stala ukázka přípravy a vaření kapra. Ta zaujala kromě odborníků kuchařů také mnoho
návštěvníků regionálního dne. A není divu.
Lektorka tohoto kurzu paní Elsa Bächer
je známou bavorskou odbornicí na přípravu ryb
a provozuje nedaleko Tirschenreuthu specializovanou rybí restauraci a prodejnu vlastních

výrobků z ryb. Dlouhá léta sbírala na území
severního Horního Falcka tradiční receptury na
přípravu ryb, všechny vyzkoušela a ty nejlepší
vydala ve vlastní kuchařské knize. Její zručnost
při filetování kapra (odstraňování kostí) vyvolala nadšený potlesk několika desítek diváků.
Paní Elsa rozptýlila také obavy, že příprava
kapra je náročná. S asistencí paní Pii Stevens
(pracovnice InitiAKTIVkreis) vykouzlila
z filetovaného kapra v krátké chvíli tři vynikající jídla na jedné pánvi: hořčicí a bylinkami
ochucené závitky z kapra zabalené ve švarcvaldské šunce, smažený řízek z kapra plněný
šunkou a sýrem a bylinkami okořeněného
kapra dušeného na zelenině s bílým vínem.
Účastníci ukázky mohli tato jídla také ochutnat. Chutnalo i těm, kteří o kapra moc nestojí.
Přímo nadšeni ochutnávkou byli žáci Střední
školy Bor, kteří provozovali na regionálním
dnu svůj stánek s občerstvením. Věřme, že jim
nadšení a inspirace přetrvá i do jejich budoucí
praxe.
Mgr. Božena Podlipská

Komentář při přípravě pokrmu bezvadně tlumočila Boženka Podlipská na snímku s ředitelkou SŠ
Bor, naší členkou, Zdeňkou Valečkovou.
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O činnosti masek si vyprávěli v němčině

Skupinka účastníků kurzu němčiny besedovala hlavně o své práci v místní akčních skupinách.

Místní akční skupina Český les pořádala konverzační kurz
německého jazyka pro sebe a své kolegy.
Tři dny intenzivní výuky německého jazyka si užilo pět účastníků konverzačního
kurzu v Chatové osadě Hájovna.
Už podruhé se sešli stejní pracovníci místních akčních skupin, aby se naučili hovořit se
svými příhraničními partnery. Na rozdíl od
loňské podzimní premiéry ale už věděli, co je
čeká. A tak vedle slovníků a propagačních materiálů do torny přibalili také spacáky a slivovici.
Květnové počasí je vrtkavé a jeden někdy neví,
zda je tepleji uvnitř chaty či venku u ohně.
Nicméně výuka probíhala velmi intenzivně.
Jedinému účastníkovi, který se s funkcí místních
akčních skupin setkal poprvé, šla z řečí kolem
projektů, hodnocení, výzev a strategií hlava
kolem. Nakonec ale i on se rozhodl, že vyhledá

příslušnou MAS v okolí Hořovic a pokusí se do
ní zapojit svěřený skautský oddíl.
„Můžu opět vyzdvihnout úroveň kurzu.
Největším přínosem pro mě je, že se zdokonalujeme v oblastech, které se nám hodí při naší
práci. Zároveň jsem se dozvěděl spoustu
nových a zajímavých informací o tom, jak fungují jiné MASky. Oceňuji hustotu výuky, která
probíhala i při obědech, večeřích a dokonce
i v dopravních prostředcích. Elfi se prostě
vehementně snažila dostat do nás tu němčinu
všemi možnými prostředky a myslím si, že
kdyby kurz pokračoval ještě pár dní, tak už ani
jinou řečí mluvit nebudeme,“ hodnotil prožité
tři dny Aleš Konečný z MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu.

Co byste ještě měli vědět o 5. výzvě
Příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova osy 4. LEADER opatření
IV.1.2. v letošním roce probíhal v období od 21. 5. 2012 do 25. 5. 2012. Místní akční skupina Český les přijala v 5. výzvě celkem 15 žádostí o dotaci. Do fiche č. 1 byly podány
4 projekty, do fiche č. 2 a 3 nebyl podán žádný projekt, do fiche č. 4 byl podán jeden projekt, největší zájem jako každý rok byl o fichi č. 5, zde bylo přijato 7 projektů, do fiche č.
6 byl podán jeden projekt a do fiche č. 7 dva projekty. Celková alokovaná částka pro tuto
výzvu byla 13 095 723 Kč.
Při administrativní kontrole byly nejčastěji odhaleny tyto chyby:
Žadatelé opět zapomínali doplnit komentář k volbě režimu podpory, u některých žádostí
byl nesoulad mezi žádostí a povinnou přílohou, např. územní souhlas neobsahoval všechny dotčené parcely, v katastrální mapě nebylo vyznačeno místo realizace s uvedením
rozměrů a jiné drobné chyby, které byly odstraněny během administrativní kontroly na
MAS. Programový výbor na základě hodnocení výběrovou komisí podpořil všech 15 projektů v celkové výši 8 042 107 Kč, které byly zaregistrovány dne 3. 7. 2012 na RO SZIF
v Českých Budějovicích, kde bude následovat administrativní kontrola. Podpis dohod je
očekáván v prosinci letošního roku. Protože jsme v 5. výzvě nevyčerpali celou alokaci,
rozhodl programový výbor vyhlásit v srpnu další výzvu. Alokovaná částka pro 6. výzvu
bude 5.053.616 Kč a žádosti o dotaci budou přijímány v rámci fiche 1 (Vytvoření podmínek
pro rozvoj cestovního ruchu) a fiche 5 (Zkvalitnění života na venkově).
Ing. Daniela Voldánová, administrátorka SPL
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Trochu přitom pozapomněl, že díky pobytu
se z něj stal otužilec. Zatímco první den si oblékl na sebe vše, co měl v baťohu, na konci mu
stačilo jen tričko, aby tvrdil, že mrazivé ráno
vůbec nevnímá, protože to slunce už má ohromnou sílu. Míra Makovička z MAS Sokolovsko
se svou kolegyní Ivanou Jägrikovou se zase rozhodovali, zda je nutné se každý večer sprchovat.
Ivaně se totiž sice podařilo ze sprchy udělat
saunu, avšak teplá voda došla přesně ve chvíli,
kdy se celá namydlila. Zatímco já, jsem na
osadu přijela s úmyslem vzpomenout si na vše,
co jsem kdysi uměla, Míra uzavřel kurz se zodpovědností jemu vlastní: „Jsem moc rád, že nás
vede rodilá mluvčí. Je to tady celé o skutečné
němčině, ne o nějaké představě cizince o tomto
jazyku. Navíc je lektorka Elfi dosti energická na
to, aby lekce probíhaly aktivní formou. To pak
umožňuje, aby se v kurzu cítili dobře lidé s rozdílnými znalostmi jazyka a aby si všichni odnesli vědomosti podle vynaloženého úsilí. Mým asi
jen přáním je, aby se kurz mohl uskutečňovat
častěji, třeba každý měsíc. Frekvence kurzů
dvakrát ročně – zaplať pánbůh za ní – může splnit jen opakovací funkci.“
Ale že i tuto funkci je dobré cvičit, zjistil
Míra s kolegou Vlastíkem Hálkem z MAS
Český les záhy při táboráku. V téměř profesionálním provedení zněly osadou jejich dvě kytary doprovázené Elfinou mandolínou, avšak textům by leckdy opakování prospělo. Naštěstí
vše zachránil zpěvník a čelovka na hlavě obětavé Ivany.
„Lidé z Masek mě fascinují. Je z nich cítit
nadšení, svojí prací žijí, působí neúnavně. Mně
osobně se v území MAS Český les velmi líbí.
Dokonce zvažuji, že se nějakým způsobem do
práce tady zapojím. Život na německých hranicích je totiž pro moji profesi ideální,“
zamýšlela se při odjezdu Elfi.
Sylva Heidlerová,
MAS Český les, o. s

Z válečné historie
obce Mezholezy
Památníku padlým v jedné z nejkrvavějších
bitev 2. světové války se můžete poklonit
v Mezholezích na Domažlicku. Uctění památky třiatřiceti bojovníků, kteří položili své životy při boji o Dukelský průsmyk letos spojili
občané se srazem rodáků a oslavou pětatřicátého výročí založení mezholezské mateřské
školy.
Vzpomínková slavnost byla v Mezholezích
velkou událostí, protože velkou část z tamních
stopadesáti občanů tvoří právě potomci
a příbuzní obětí bojů na Dukle. Památník, který
tvoří dominantu návsi, je vzorně upravený, na
své rodáky čekali mezholežští občané s novým
party stanem a posezením.
Kulturní odpoledne doplnila výstava, která
kromě dějin obce dokumentovala 35 let existence obecní mateřské školky.
(sh)

Za dějinami přimdských a plánských Chodů
K chodské minulosti se hlásí obce na Tachovsku. Myšlenka vychází ze schůzky v Halži,
kde se sešli ti, které zaujalo vyznačení tematické trasy pro podporu cestovního ruchu.
Iniciátorem zajímavého záměru je Místní
akční skupina Český les, která celé jednání také
zorganizovala. Znamená to tedy, že se
vydáme po stopách strážců hranic také na
Tachovsko?
Pravděpodobně ano. Už se buduje naučná
trasa Po stopách Jana Sladkého Koziny, která
končí na hranici domažlického okresu, v Bělé.
Tachovské obce se na ni chtějí napojit a podle
zájmu ji dovést až k Chebsku.
Za kraj Chodů se všeobecně považuje
Domažlicko. Zastoupení strážců zemské hranice na Tachovsku už patrně nebude tak silné,
a možná ani známé. Dostupného historického
materiálu je podstatně méně. O chodské minulosti ale vypovídá řada místopisných názvů,
Chodský Újezd, Maršovy Chody, Chodová
Planá nebo Zadní Chodov. Silnou skupinou
byli přimdští, podle starosty Stráže Karla
Fišpery, ale především strážští Chodové.
Obce chtějí této dějinné souvislosti využít
v oblasti turistiky. Nepůjde o vědecké dílo, ale
o populárně naučnou záležitost.
Jak bude tzv. chodská trasa napříč dvěma
okresy vypadat? Co si pod ní můžeme představit? V každém zastavení bude odpočívadlo
a infotabule se směrem do dalšího obdobného

Kormě našich členských obcí se do projektu s velkým zájmem zapojuje také obec Částkov, jejíž
území leží mimo naši MAS. Místostarosta Pavel Ryba na schůzce přinesl historickou knihu, aby
přiblížil dějinné sovislosti pro naučnou stezku.
stanoviště. Návštěvníka povedou od Pocinovic přes Kdyni, Bělou, Třemešné a dál na sever. Stezka
upozorní nejen na chodskou historii v pohraničí, ale také na další zajímavosti a specifika. Prostě
jejím smyslem je tady turistu zaujmout a zdržet. Pokud se některá z obcí na trase chce přidat, stačí
kontaktovat místní akční skupinu nebo Chodský Újezd. Bylo by dobře, kdyby naučná trasa působila uceleně.
Sylva Heidlerová

MAS Český les mezi podnikateli

Při jednání v sídle Okresní hospodářské komory v Domažlicích.
První společné jednání představenstva
Okresní hospodářské komory s MAS Český
les, o. s., proběhlo 28. května v Domažlicích.
Poté, co manažerka MAS Sylva Heidlerová
v krátkosti představila místní akční skupinu
jako občanské sdružení, se zástupci firem začali zajímat o možnosti spolupráce.
Předseda hospodářské komory Ludvík
Jírovec upozornil na potřebu pomoci drobným
řemeslníkům, mikropodnikům i fyzickým osobám. Jejich podpora se totiž objevuje jako
jedno z hlavních poslání v činnosti obou orga-

nizací. Dalším duplicitním úkolem je pak spolupráce s komunální samosprávou.
Startovací investice do technologií pro
začínající podnikatele zaujaly především ředitelku domažlického učiliště Zdeňku Buršíkovou. V závěru se dohodly i další varianty,
například zpracování okresní databáze podnikatelů a pořádání odborných školení.
„Příště se chceme zabývat možnostmi pro
větší a velké podniky,“ doplnil Ludvík Jírovec.
Další společné setkání proběhlo ale hned
2. června při česko - německém setkání poslanců v Neukirchenu, na Hohen Bogenu.
Sylva Heidlerová
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Novou naučnou stezkou
po stopách Jana Sladkého
Koziny se mohou turisté
vydat už na konci léta.
Ve čtrnácti místech domažlického
okresu budou umístěny informační
tabule s popisem události, která
se vztahuje k místu a tématu cesty.
Starostové jednotlivých obcí byli
seznámeni s textem i grafickou
úpravou panelu. Stanoviště se stopou
Jana Sladkého Koziny tedy nově
naleznete v Újezdě, Draženově,
Postřekově, Klenčí pod Čerchovem,
Peci pod Čerchovem, Stráži,
Trhanově, Tlumačově, Starém
Klíčově, Pocinovicích, Kdyni,
Bělé nad Radbuzou, Újezdě svatého
Kříže, a v Chodské Lhotě.
Na hranicích okresu by pak měla
navázat výše zmiňovaná
tachovská část.
(sh)

MAS Český les vás zve
na své první farmářské trhy
8. září do Boru,
29. září do Domažlic
27. října do Domažlic

Místní akční skupina
Český les, o. s., hledá nové
členy a spolupracovníky!
Přihlášku do Místní akční
skupiny i podmínky pro
přijetí nového člena
si můžete vyzvednout
v kanceláři v Domažlicích
či v Boru. Ke stažení je také
na www.masceskyles.cz

Společně se školami chystáme
vzdělávací programy
Projekt s názvem Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče
v Plzeňském kraji bude předložený MAS Český les, o. s., do 4. výzvy Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt realizujeme ve spolupráci s partnery SOŠ a SOU
Sušice a SŠ Bor.
Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, gastronomie a sociální péče prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti v nabídce dalšího vzdělávání.
Záměrem projektu je vytvoření nových vzdělávacích programů pro širokou veřejnost, zejména
pro management a personál restauračních zařízení, průvodce v cestovním ruchu a pracovníky
v sociálních službách.
Nové vzdělávací programy budou veřejnosti nabízeny po ukončení projektu, tzn. od roku 2015.
(mv)

Regiontour skromnější s církevní tématikou
Největší prezentace průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony
v lednu opět zaplnila pavilony výstaviště v Brně. Veletrh REGIONTOUR
je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu v České
republice, proto vzbuzuje zájem jak ze strany podnikatelů, tak i krajů,
měst, obcí. Odehrává se čtyři dny, přičemž první dva dny jsou určené profesionálům, sobota a neděle pak patří veřejnosti. Kdyňsko i Domažlicko
se na Regiontouru – stejně jako v posledních pěti letech – prezentuje hned
dvakrát. Pod stánkem Plzeňského kraje a pak, v jeho těsném sousedství,
v expozici Svazku obcí Domažlicko.
Oba výstavní prostory si opětovně zachovávaly tvář z minulého roku.
Stánek Plzeňského kraje nesl slogan: Kde se pivo vaří… Expozice se tentokrát skládala ze tří částí. První ztvárnila pivovar s řadou výčepů
i s ochutnávkou a staročeskou pivnicí. Ve druhé zastřešené zóně nalezli
návštěvníci posezení s nabídkou filmu o pivovarnictví. A poslední část
sloužila k prezentaci jednotlivých spoluvystavovatelů, například infocenter, mikroregionů a podnikatelů v cestovním ruchu. O zvýšený zájem
se zasloužil i křest knihy „Historie turistiky Plzeňského kraje“. Podle slov
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Aleny
Svobodové, je ohlédnutím za historií turistiky a v jednotlivých kapitolách
představuje památkové objekty, muzea, lázeňská i poutní místa, rozhledny i hospůdky, přírodní lokality, zkrátka všechna místa, objevovaná
a oblíbená turisty dávnými i dnešními.
V těsném sousedství se návštěvníkům otevíral další stánek, který také
propagoval část území našeho kraje. A sice vlastní expozice Svazku obcí
Domažlicko s podporou MAS Český les, o. s. Mikroregion ji organizuje
a staví samostatně, na své vlastní náklady. Solidárně s naším územím jsme
se účastnili už třetím rokem. Nejdříve se tu opakoval námět chodského
masopustu, nyní už podruhé stánek láká na cyklistiku a makety rozhleden
a hradů domažlického okresu.
Celý Regiontour nesl jak podle vystavovatelů, tak i podle návštěvníků
znaky ekonomičnosti a úspor. Náklady na pronájem expozic i samotnou
propagaci jsou totiž stále vyšší. Na chodském stánku sice nechyběla
dudácká muzika, koláče a zabijačka, zatroubit ale letos nepřijel ponocný,
před stánkem se neodehrávaly divadelní kusy z kolovečského mletí bab.
„Z podnikatelského hlediska jsou první dva dny bez veřejnosti neproduktivní. Vystavovatelé se setkávají mezi sebou, starostové se patriotsky
zdržují na vlastním území, odborná veřejnost jde většinou na najisto
domluvené schůzky,“ porovnával Regiontour s plzeňským Itepem majitel
kolovečského muzea řemesel Martin Volf, přičemž ten druhý shledával
účelnější. „Je tady i méně vystavovatelů. Chodby mi připadají nějaké širší,
celkově se mi zdá prostor pavilonu rozvolněnější,“ přitakával kolega.
Velkorysost a okázalost prezentací má své hranice, přibývá placených
ochutnávek. Příjemné překvapení ale čekalo na obsluhy stánků v sobotu.
„To jsem tedy nepředpokládal. Proudily k nám davy návštěvníků, skoro
jako za časů hojnosti,“ referoval Stanislav Antoš z domažlického infocentra. Vzápětí však dodal, že neděle už opět byla zklamáním. „Po čem se
lidé nejvíce shání? Jde hlavně o sběratelský artikl. Kalendáříčky, tužky,
pexesa. Pak cyklomapy a mapy vůbec. Samozřejmě berou bonbóny a těší
se na ochutnávku našich koláčů. A co zlepšíme příští rok? Rozhodně
s sebou vezmeme obaly na turistické známky a před pultíky umístíme plastové stojany,“ shrnula letošní zkušenosti pracovnice Infocentra ve Kdyni.
MAS Český les zaujala propagací tradičních receptů z čerstvě vydané
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U našeho stánku s chodskou kráskou zapózovali zleva starosta Holýšova
Antonín Pazour se starostou Bělé nad Radbuzou Liborem Pickou.
kuchařky. Dobrovolnice s logem MAS na tričkách ani nestačily lístky
s našimi kulinářskými specialitami rozdávat. U našeho pultu jsme navíc
propagovali partnerství s MAS Přiďte pobejt a MAS Sokolovsko.
S kolegy nás pojí letité zkušenosti a přátelství.
Příjemnou novinkou bylo zapojení a turistická nabídka bavorského
města Parsberg, které je v přátelském vztahu s MAS Český les. Jeho
představitele nabídka partnerského vystavování velmi zaujala. Navíc
společné propagaci odpovídalo i téma, protože dominantou Parsberku je
románský hrad. Zastoupení nového bavorského účastníka předčilo očekávání. Desetičlenná delegace přijela už vpředvečer veletrhu na společné posezení. Počáteční nadšení z Domažlicka v Brně jí spolehlivě
vydrželo po celé tři dny. Návštěvníci pochvalně zmiňovali i souběžně
probíhající semináře v cestovním ruchu, letos s důrazem na církevní
turistiku, Při zahájení pražský arcibiskup Dominik Duka mimo jiné
uvedl: „Je mnoho lidí, kteří cestují za krásou našich církevních staveb,
kulturním prostředím a sakrálním uměním. Církevní turistika k tomuto
rozměr přidává ještě další rozměr duchovní či transcendentní. Ale jde
o to, aby ten, kdo přichází do kostela, věděl, že přichází do prostoru
výsostně kulturního na úrovni muzea, galerie a také, že přichází na místo
posledního odpočinku významných osobností.“
Sylva Heidlerová

O Velikonocích v Boru „machrovala“ i MAS

Jak se správně plete pomlázka vysvětlovala v barvách naší MAS Jitka Valíčková.
Velikonoční machrovinky – co to je za
zvláštní slovo? Co to znamená? Ti, kteří se přišli podívat, pochopili. Akce s tímto názvem se
koná v Boru již několik let. Cílem je rozšíření
znalostí o velikonocích a obnovení velikonočních tradic. Ti, kteří předváděli velikonoční
dovednosti, jsou skuteční machři ve svém
oboru. Proto název machrovinky.
Původně jednodenní akce se letos rozrostla
na celý týden (14. – 21.3). Pořadatelé, Střední
škola Bor, Místní akční skupina Český les,
o. s., Základní a Mateřské školy Bor, Základní
umělecká škola Tachov, klub seniorů Bor
a Svaz tělesně postižených – za finanční podpory města Bor připravili program pro všechny
věkové skupiny. Největší dík však patří koordinátorce akce ředitelce Střední školy Bor paní
Zdeňce Valečkové, která je také aktivní členkou komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let, spolupořadatelce.
Akce byla zahájena koncertem žáků ZUŠ
Tachov, kterému naslouchali oficiální hosté
(zástupci krajského úřadu, starosta města Bor

se starostou bavorského partnerského města,
oficiální zástupci pořadatelů) i rodiče.
A už se do výstavních prostor s řemeslnými
aktivními dílnami hrnuly děti z mateřské školy.
Své výrobky znaly, ale obdivovaly zručnost
starších dětí i dospělých, kteří v hodovní síni
vystavovali své velikonoční dekorace. Byla to
nejen tradiční velikonoční vajíčka v různých
provedeních různě naaranžovaná s přírodninami, ale stoly zdobily také překrásná papírová
a keramická vajíčka a jiné velikonoční dekorace. Všechny zaujaly i drhané velikonoční závěsy. Výstavní stoly zdobilo velikonoční pečivo,
které upekli studenti Střední školy Bor, obor
kuchař – číšník. Pečené beránky, zajíčky nebo
slepice a velikonoční nádivku ale ochutnat
nesměli, protože by další dny nebylo co vystavovat. Za to tradičních velikonoční boží milosti smažily budoucí kuchařky celý den a mohli
ochutnat skutečně všichni. Téměř všechny děti
si zkusily také vyrobit něco vlastníma rukama
za pomoci instruktorů. Některé zdobily vyfoukaná slepicí vajíčka voskem, jiné tvarovaly
svýma malýma rukama z keramické hlíny

Poslední projekt 3. výzvy je dokončený

Kontrola SZIF na místě po předložení žádosti o proplacení způsobilých výdajů v rámci projektu
rekonstrukce kulturního domu v Bělé nad Radbuzou.
(sh)
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zajíčky, ptáčky či kuřata a ty méně zručné alespoň vázaly mašle. Ani po hodině se jim
nechtělo odejít, ale musely uvolnit prostor
svým starším kolegům žákům základní školy.
Po cestě slibovaly, že přijdou odpoledne, kdy
jsou dílny a výstava otevřené pro veřejnost,
znovu se svými rodiči. A mnohé svůj slib splnily. Odpoledne se na zámku dveře netrhly.
Starší děti, které je vystřídaly, se kromě již
jmenovaných dovedností pokoušely uplést
pomlázku, drhat závěs a malovat perníková
vejce. Zdobení perníkových vajec zaujalo
nejen děvčata, ale i některé chlapce. Zjistili, že
to vypadá jednoduše, ale potřebuje to fortel.
Poradily studentky Střední školy Bor. Každý
mohl svoje vajíčko přihlásit do soutěže o nejhezčí perníkové vajíčko. Chlapce zaujalo pletení pomlázky. Kromě mladého mistra jim tuto
českou tradici přiblížil člen klubu seniorů pan
Alois Podolka, který je známý svými krásnými
pomlázkami. Vysvětlil a názorně ukázal všem
zájemcům postup pletení pomlázky a i poradil
mladým pletařům různé fígle.
Odpoledne bylo určené veřejnosti. Bylo
hezké vidět rodiče s dětmi, ale i starší lidi, jak
se pokoušejí s menším či větším úspěchem
vytvořit velikonoční dekoraci. A ti, na které se
nedostalo, si určitě našli na výstavě alespoň
inspiraci, ochutnali boží milosti a poslechli
si koncert žáků ZUŠ v Tachově, pobočka Bor.
Nikdo nelitoval, že se vypravil na zámek. Jarní
počasí ještě zážitek umocnilo.
Ve čtvrtek pokračovaly aktivní dílny
a výstava dekorací pro školy z Boru a okolí.
A opět se všichni dívali, obdivovali a tvořili.
Pátek pod patronací komise MAS Český les,
byl původně určen pro klub seniorů
a členy svazu tělesně postižených. Členky
komise žen pro ně připravily kromě ostatního
programu přednášku o velikonočních zvycích,
kterou přednesla Iva Křižková, knihovnice
z Boru. Členka komise Jitka Valíčková si pro
páteční hosty připravila pletení jednoduché
pomlázky. I když je to ryze mužská záležitost,
vyzkoušely si to i ženy. K těmto skupinám
se přidaly ještě další děti a studenti nejstaršího
ročníku SŠ Bor. Všichni společně si poslechli
koncert žáků ZUŠ Bor, prohlédli výstavu
a rádi se zapojili do aktivních dílen. I ti nejstarší studenti přihlásili několik vajíček do soutěže.
V sobotu pokračovaly dílny, které lidé
znovu využili pro zlepšení dovedností a velikonoční inspiraci. Od 16 hodin byl slavnostní
koncert ZUŠ Tachov a Bor. V závěru byla
vyhodnocená soutěž o nejkrásnější perníkové
velikonoční vajíčko. Jméno vítěze není důležité, hlavně se všichni dobře bavili.
Po nedělním oddechu pokračovaly přednášky o velikonočních zvycích pro školy
v podání PHDr. Jany Hutníkové z Muzea
Českého lesa a Ivy Křižkové z knihovny
v Boru. Obě přednášky oživily konkrétní ukázky. Vše ukončil velký koncert v borském kině.
A co zbývá? Poděkovat pořadatelům a účinkujícím za krásný a inspirující týden. Nejlepší
odměna pro ně bude, když přijdete na
Velikonoční machrovinky 2013.
Božena Podlipská

Řemeslo se u nás na venkově cení
Projekt Řemeslo má zlaté dno
vyvrcholí na Země živitelce na přelomu srpna a září v Českých Budějovicích. MAS Český les vystavuje
společně s partnery projektu ve vlastním stánku v pavilonu Z.
Srdečně vás zveme na přimdskou
medovinu!
Nové kluby lidové tvořivosti fungují
v Halži a v Draženově. Po roce jejich provozu už je zřejmé, že zájem účastníků převyšuje očekávání a že výuka tradičnímu
řemeslu se na našem venkově cení.
Kluby řemesel provozují obce ve spolupráci s MAS Český les, která zajistila dotační
finanční prostředky. Díky nim se mohl
rekonstruovat statek U Podestátů v Draženově, a také opuštěná mateřská škola
v Halži se mohla přizpůsobit výuce řemesel.
Pro velký zájem se lidová tvořivost vyučuje
také na výjezdních kurzech, například ve
Starém Sedle, ve Studánce, Osvračíně nebo
v Puclicích. V uvedených obcích už proběhla
výroba šperků, pletení z proutí, malba na
hedvábí, náročnější na prostor i čas byly
základy tkaní. Ve dvou vybavených klubech
jsou postaveny keramické pece, to znamená,
že tam se navíc pracuje s hlínou a keramikou. Počty přihlášených je třeba přizpůsobovat prostoru dílen. Kapacita při efektivní
výuce by neměla překročit dvacet účastníků.
V Draženově i v Halži pracují správkyně
klubů, které evidují zájemce, respektive především zájemkyně. Pro přeplněné kurzy
pak plánují nejen zopakování, ale navrhují
také výuku alternativních způsobů tvořivosti, kupříkladu pedigu.
Sylva Heidlerová

Kurz keramiky v draženovském klubu řemesel.
Což je technika, kdy se navlhčený šál jakkoli
zmačká a následně se do něj zapouštějí barvy,
a jak říká sama paní lektorka: “ono se to samo
nějak udělá“. Technika je, dalo by se říci jednoduchá, s krásnými výsledky. Ve druhé lekci
si účastnice dekorovaly hedvábný kapesníček
a hedvábnou vitráž za pomocí efektů soli a ve
třetí se naučily zpracovat svá dílka dále na
různé hedvábné dekorace, pouzdra apod.
Ve všech kurzech vládla pohodová a přátelská atmosféra. Účastníci si navzájem vypomáhali, radili a z každého kurzu si pyšně
odnášeli svá díla.
Lenka Svobodová

Kurzy řemesel na Tachovsku
V jarních měsících nabídla MAS Český les,
v projektu Řemeslo má zlaté dno, zájemcům
kurzy Výroba keramiky 1, 2, 3, 4 a Malba na
hedvábí 1, 2, 3. Kurzy probíhaly na třech místech Halže, Studánka a Staré Sedlo. Průměrně
se na kurz hlásilo 10 zájemců. V Halži se uskutečnil kurz keramiky pod vedením lektora
Slávika, který se keramice věnuje již léta. Kurz
keramiky kupodivu přilákal také účastníky
z řad mužů. Kurzy byly sestaveny tak, že
si účastníci postupně osvojovali dovednosti od
jednodušších ke složitým. V prvním kurzu se
naučily tzv. Plátovou metodu - metodu, kde
se výrobek zhotovuje z plátu hlíny, ve druhém
to byla metoda za použití válečků. Pomocí
modelování a skládání válečků si zhotovili jednoduché nádoby, misky, hrnky, vázy apod.
Ve Studánce a Starém Sedle se v kurzech dozvěděly účastnice od lektorky paní
Ivany Siebrové vše o historii hedvábí, získávání materiálu ke zpracování hedvábí, práci
s ním, o potřebách při malování a údržbě.
V první lekci byla nabídnuta technika dekorování šály. Tady si vyzkoušely sestavení rámu,
uchycení šálu na rám a následné malování na
šál. Méně odvážné zvolily techniku „hňácání“.

Kurzy řemesel na Domažlicku
V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno, probíhaly od podzimu kurzy řemesel v Draženově.
První byla výroba šperků, která proběhla celkem třikrát a účastnice si pokaždé odnášely
krásné šperky, vyrobené vždy jinou technikou.
Následující kurz malby na hedvábí byl velice úspěšný. Za použití k tomu vyrobených
dřevěných rámů si každý vytvořil vlastní šátek,
se kterým se může pochlubit. Nutno dodat, že
některé kousky se skutečně vydařily, nechyběla originalita ani zručnost všech zúčastněných.
Dále si zájemci osvojili základy tkaní. Ve
třech kurzech účastnice zjistily, jak složité je
navléci osnovu na tkalcovský stav, což je základem pro tuto činnost. Při samotném tkaní
si každá vyzkoušela několik vzorů a během
střídání u tří tkalcovských stavů zjistila, co to je
enkaustika, jak se tká do rámu a jak se ručně
vyrábí nitěné knoflíky.
Od února běžely kurzy výroby keramiky.
Účastníci se sešli čtyřikrát a všechny výrobky
jako kachle, květináče, různé figurky, knoflíky
či misky vytočené na hrnčířském kruhu, si na
posledním kurzu naglazovali.
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Všechny ze zmíněných kurzů se těšily a těší
velké oblibě. Za získané dovednosti, ale i za
přátelskou atmosféru, musíme poděkovat lektorkám Jaroslavě Javorské a Ivaně Sieberové
a také starostovi Draženova Štěpánovi
Sladkému, který se postaral o pohodlí a vytápění prostor. Zájemců o kurzy je stále hodně.
Bohužel ne každému jsme mohli vyhovět, ale
již nyní se domlouvají další termíny, o kterých
budeme informovat.

... a další kurzy a ohlasy v rámci
projektu Řemeslo má zlaté dno
Na návštěvách keramiky vznikly povedené
výrobky, kterým dodaly konečný vzhled
barevné i bezbarvé glazury. Účastnice si
s nadšením i hrdostí odnesou domů své vlastní
originály, ze kterých mohou mít opravdu
radost. Pro velký zájem byl navíc domluven
další kurz malby na hedvábí. Batikovaly
se hedvábné šátky a šály pomocí nastříhaných
brček, do kterých se navlékly kousky hedvábí.
Pak se celý šátek pomaloval štětcem barvami.
Tímto, dá se říci jednoduchým způsobem,
vzniknou po zaschnutí barev zajímavé a velmi
efektní vzory.
Zatím posledním kurzem byla výroba svící.
Za vedení lektorky Pavlíny Klemmerové
si každá ze zúčastněných vyrobila a nakonec
i originálně zabalila tři plovoucí svíce. Každou
ručně pomalovala barevnými vosky několika
technikami. Celý kurz provázela meditační
hudba a vůně vonných vosků, všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného dopoledne.
I lektorku Jaroslavu Javorskou strhlo nadšení účastníků a sama přišla s nápadem uskutečnit tzv. pracovní sobotu, kdy se celý den bude
s přestávkami tvořit. Většina žen byla tímto
nápadem opět nadšena, takže zbývá jen domluvit detaily a termín a můžeme se těšit na
zajímavý den.
Věra Podestátová, Draženov

Projekty spolupráce jsou tu pro vás. Zapojte se!
Původ a značka: náš region
Jedno cizí úsloví říká, že je lepší vrátit se,
než špatně utíkat. Připomíná ho i mezititulek
tohoto článku, který je současně názvem projektu spolupráce MAS Český les, Sdružení
Západní Krušnohoří a MAS Šluknovsko.
Společným jmenovatelem těchto tří organizací
je jejich geografická poloha při hranici se
Spolkovou republikou Německo a tedy stejný
poválečný vývoj, který ovlivnil i demografické
složení tohoto území.
Společný projekt je zaměřen na vyhledávání místních výrobců, a to nejen zemědělců, ale i řemeslníků a firem, které zpracovávají domácí suroviny, s cílem podpořit kvalitní regionální produkci a její spotřebu v místě
a nejbližším okolí. Jde o návrat k přímému prodeji, kdy samotní výrobci nabízejí své zboží na
trzích, které známe pod názvem farmářské. Od
ostatních se odlišují tím, že nabízejí ryze české
a kvalitní produkty, zejména zemědělské, často
s tradiční recepturou, tak, jak je znali naši předkové, pro které byl nákup na trhu všední samozřejmostí.
MAS Český les v rámci projektu připravuje farmářské trhy v Domažlicích a v Boru
už letos na podzim. Některé produkty se
mohou stát po splnění určitých kritérií nositeli
připravované značky regionální výrobek.
Místní akční skupina tak chce cíleně podpořit
místní producenty a přispět k oživení zájmu
nás, spotřebitelů, o domácí výrobky a současně
obnovit tradicí trhů i v dalších místech na
území Českého lesa.
Dalším výstupem projektu bude kuchařka
česko-německého pohraničí, která nabídne
jídla od Šluknova po Čerchov nejen v jejich
původní podobě, ale i s využitím současných
ingrediencí. I v tomto případě je cílem rozšířit
skladbu našeho jídelníčku o jídla, po kterých

Koordinační schůzka v Droužkovicích, v sídle MAS Sdružení Západní Krušnohoří.
nikdo neztloustne a navíc ještě udělá něco pro
své zdraví.
Všechny tři akční skupiny řeší dílčí úkoly
samostatně, na základě společně přijatých kritérií, která budou ověřena na závěrečné konferenci Regionální produkt – regionální značka
na jaře příštího roku. Současně zde bude schválen konečný návrh regionální značky, na jejíž
podobu bude vypsána veřejná soutěž.
Pokud máte zájem nabízet své výrobky
nebo zemědělské výpěstky na farmářských
trzích nebo o označení vaší produkce regionální značkou, hlašte se u:
Místní akční skupiny Český les, napište na
info@masceskyles.cz nebo zavolejte na tel.
602 168 171.

365 dní s MAS Český les
5. týden

2

LEDEN/ÚNOR

sobota

ČERMNÁ
XIII. obecní ples

3

neděle

HOLÝŠOV
46. dětský
maškarní ples

DRAŽENOV
Hasičský bál

SEDMIHOŘÍ

28

pondělí

29

úterý

SEDMIHOŘÍ

30

středa

31

čtvrtek

1

STARÉ SEDLIŠTĚ
O pohár starostky
obce – sálová kopaná
družstev SDH
– 12. ročník

pátek

HOLÝŠOV
XIV. městský ples

PASEČNICE
Hasičský bál

OTÝLIE

ZDISLAVA

ROBIN

MARIKA

HYNEK

NELA

BLAŽEJ

Stolní obracecí kalendář pro rok 2013 vydává opět MAS Český les, o. s. Po loňském úspěchu
se nyní k nápadu přidalo více obcí, které už dopředu oznamují odebrané počty kusů a hlásí termíny
společenské dění, které budou v kalendáři zvýrazněny. Kalendář MAS Český les má především upozornit na vlastní dokončené projekty a podpořit cestovní ruch na svěřeném území.
(sh)
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Chuť a vůně domova
Po uplynulé dva roky vracela MAS Český
les našemu venkovu řemeslné umnění a zapomenutou ruční práci. Následujících dvanáct
měsíců se spolu s vámi pokusíme oživit smysly našeho venkova, jeho chuť i vůni. Ke
dvěma klubům řemesel přibude pět kuchyní,
vybavených pro vaření pokrmů našich babiček.
Kluby vaření vypuknou už v říjnu, a to
ve Studánce, Starém Sedlišti, Puclicích,
Draženově a v Holostřevech. Každé místo
bude mít svého správce, informace získáte
na příslušném obecním úřadě.
Kromě udržení tradice a oživení regionálních receptů, jejich publikování a proškolení
účastníků předpokládáme zvýšení schopnosti
využívat v místě dostupné místní produkty.
Vybrané kulinářské večery se zaměří především na zelí, houby, med a regionální jídlo.
Pokud víte o nějakém dobrém receptu a chcete se s ním proslavit, neváhejte. Recepty oceníme i ochutnáme. Vítězné pokrmy, z každého
partnerského území jich bude patnáct, vzjedou
se totiž z kulinářské soutěže. Nakonec bude
vydána vázaná a celobarevné kuchařka se
šedesáti recepty, s uvedením autora.
A aby toho nebylo málo do námi vybudované kuchyně dorazí na průzkum expedice
z Jilemnice, Jihlavy a Tábora. Dvacítka účastníků to k nám přijede okouknout, sníst
a posoudit. Tak snad nás pak doma pochválí.
Koho z vás jeden či druhý projekt spolupráce místních akčních skupin zaujal, má u nás
dveře otevřené.
MAS Český les, o. s.
Domažlice, Hradská 52
e-mail: heidlerova@tiscali.cz
info@masceskyles.cz
tel. 602 168 171, 724 857 249
www.masceskyles.cz

Jak pomoci vzácným církevním stavbám
Nedaleko Horšovského Týna se nacházejí dvě cenné kulturní památky, dva kostely, které chátrají, a hrozí
jejich celková devastace. V Tasnovicích se pokouší církevní stavbu zachránit občanské sdružení, v Srbech finanční prostředky zatím bezvýsledně shání tamní farnost a Biskupství plzeňské.
Kostel svatého Jana Křtitele v Srbech je v havarijním stavu. Přitom se
jedná o unikátní rokokový kostel s původní oválnou částí a trojlodím.
Kostel měl smůlu již při výběru pozemku pro své založení. Podmáčený
terén je dlouholetým původcem mnoha statických poruch, nepomohlo ani
založení na dubových pilotech. Nejhorší poruchy se začaly odstraňovat
v 90. letech 20. století. Práce však ustaly a dnes je kostel zase v o něco
zchátralejší. Proto není ani využívaný, ačkoli podle faráře Josefa Prchala
zájem o konání církevních obřadů v této památce rozhodně je.
Kostel svatého Vavřince v Tasnovicích. Stavba je nepochybně ze
14. století, barokně byla upravena v 18. století. Kostel je velmi kvalitně
vybaven, cenný je barokní hlavní oltář, darovaný rokem 1637. Klenba
kostela je pokryta raně barokními malbami ze života sv. Vavřince a jiných
světců. Objekt ale vykazuje zásadní statické poruchy krovu. Nad presbytářem již byla vyměněna krytina. V klenbách jsou díry, v havarijním stavu
je krov. Vzhledem k tomu, že se navýšil terén hřbitova, je zdivo kostela
silně zavlhčené. Památka je pravidelně, ale řídce užívána, její budoucnost
je nejistá. Prostředky na opravu z charitativních akcí a sbírek postupně
obstarávají místní nadšenci.
O možnosti dotačních peněz z různých fondů se přišli informovat do
kanceláře MAS Český les horšovskotýnský farář P. Josef Prchal a stavební technik Biskupství plzeňského Vojtěch Benedikt Krejčí.
Sylva Heidlerová

Konzultaci k dotačním programům pro opravy kostelů poskytli ve své
kanceláři pracovníci MAS.

Máme společné radosti i starosti, zaznělo dvojjazyčně
V horské chatě na Hohenbogenu besedovali poslanec bavorského Bundestagu Karl
Holmeier a poslanec i kdyňský místostarosta Vladislav Vilímec.
Tématem setkání byly zápory a klady života v pohraničí. Mezi pozvanými hosty byli
i zástupci MAS Český les. o. s.
MAS Český les podpořila přeshraniční
poslaneckou iniciativu, setkání poslanců Karla
Holmeiera a Vladislava Vilímce s mottem
Perspektivy bez hranic. Protože se uskutečnilo
v horské chatě na vrcholu Hohenbogenu, s nadsázkou se mu v přípravách říkalo „vrcholné“.
Tématem hovoru byly společné radosti i starosti: dopravní infrastruktura, trh práce, bezpečnost, mezinárodní spolupráce, vzdělávání
a jazyk a výměna informací.
Kromě obou poslanců se zúčastnili i zástupci organizací, kteří jsou ve vyjmenovaných
oblasti oblastech kompetentní. Mezi nimi byli
předsedové příslušných mikroregonů, rozvojových agentur, hospodářské komory, ředitelé
úřadů práce a ředitelství silnic a dálnic.
Dopravní spojení je velkým úkolem do
budoucna a jeho řešení je pro regiony s hraničními přechody velmi důležité. Karl Holmeier
přinesl podstatnou informaci, že v roce 2013
bude dokončen jižní obchvat Furth im Waldu.
Funguje také doprava autobusy mezi
Bavorskem a Čechy, z Nýrska až do Bavorské
Železné Rudy a zpět je možné jet na 1 jízdenku
autobusem i vlakem. Ještě je potřeba po vzoru
Bavorska doladit bezplatnou přepravu kol na
českém území.
Elektrifikace a druhá kolej na cestě z Plzně
do Furth im Waldu, pro rychlodráhu 200 kilometrů za hodinu, je v plánu do roku 2022. Oba
poslanci přislíbili podporu vlakového spojení

V závěru letní „vrcholné“ schůzky se oba poslanci (stojící) shodli na jejím zimním pokračování.
mezi Prahou přes Furth im Wald do transevropské sítě.
Co se týče trhu práce, okres Cham vykazuje
nezaměstnanost na historickém minimu, což
činí jen 3 %. Z celkové počtu pracujících
v okrese Cham jsou ale jen 3 % z Čech. Do
Plzně a do Domažlic jednou v týdnu dojíždí
zaměstnanec německé pracovní agentury. Mezi
profese, které jsou v současnosti nejvíce
žádané, patří montéři, elektrotechnici, svářeči
a zedníci. Dobrou šanci mají také čeští pracovníci v profesích fyzioterapeutů a pečovatelů
o staré lidi. Co se týče jazykové vzdělanosti,
rozmach výuky češtiny ustupuje, zaměstnavatelské společnosti upřednostňují angličtinu.
Proto byla zdůrazněna potřeba spolupráce mezi
odbornými školami Cham a Domažlice.
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Oba poslanci mají zájem v přínosném setkání pokračovat, další se proto bude konat na
české straně hranic.
Sylva Heidlerová

MAS Český les. o. s., nabízí

velké nástěnné
plastické mapy.
Objednat si můžete znázornění

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

Loretánské slavnosti
2012
22. výročí obnovení slavností
7. září – 9. září Bor u Tachova
Program
7. 9. 2012 – 17.00
chrám sv. Mikuláše, mše svatá
s novokněžským požehnáním
8. 9. 2012 – 10.00
chrám sv. Mikuláše,
slavná koncelebrovaná Mše svatá,
hlavní celebrant – Mons. Karel Herbst,
světící biskup pražské arcidiecéze
– 19.00
chrám sv. Mikuláše – večerní mše svatá
– 20.00
světelný průvod z chrámu do Lorety
– 20.30
Loreta – mariánská pobožnost
10. 9. 2012 – 10.00
chrám sv. Mikuláše
Slavná mše svatá se závěrečným svátost
ným požehnáním: – účinkuje Emauzský
sbor a orchestr z Prahy, Antonín Dvořák:
Missa D-dur op. 86 – Lužanská

Chcete se stát regionálním průvodcem?
Občanské sdružení Koráb a MAS Český les vás zve: Pojďte s námi na venkov!
Bezplatné školení pro regionální průvodce se koná ve dvou místech a to, ve Starém Sedlišti
a v Horšovském Týně. Termíny:
11. září, Staré Sedliště,
13. září, Horšovský Týn
Metody organizace a řízení cestovního ruchu
Geografie, historie a kulturní atraktivity v cestovním ruchu
18. září, Staré Sedliště,
20. září, Horšovský Týn
Využití informačních technologií pro získávání a zpracování informací v cestovním ruchu
25. září, Staré Sedliště,
27. září, Horšovský Týn
Marketing cestovního ruchu
Aktuální trendy při tvorbě produktů cestovního ruchu
2. října, Staré Sedliště,
4. října, Horšovský Týn
Průvodcovská činnost a její specifika, osobnost průvodce, její vlastnosti a dovednosti
Praktické ukázky
16. října, Staré Sedliště,
18. října, Horšovský Týn
Test – ověření teoretických znalostí
Průvodcovská činnost v praxi – praktická cvičení
Průvodcovská činnost v praxi – praktická cvičení
23. října, Staré Sedliště,
25. října, Horšovský Týn
Průvodcovská činnost v praxi - praktická cvičení
Ukončení projektu, předání osvědčení o absolvování kurzu
9. října, Exkurze do SOŠ a SOU Sušice, obor Cestovní ruch
info@masceskyles.cz

O vyhledávání turistických
cílů na Českém rozhlase
Padesát zajímavých míst v jižní části našeho kraje vybírá Svazek obcí Domažlicko.
Mikroregion k nim postupně přidá dalších
pětadvacet turistických cílů z bavorské strany. Z takto vytvořeného seznamu vznikne
propagační tiskovina a webové stránky.
S administrací i realizací projektu pomáha
MAS Český les, o. s.
Na podrobnosti jsem se tedy zeptali manažerky sdružení Sylvy Heidlerové. jaký je
smysl projektu?
Cílem a smyslem uvedeného záměru je
vytvořit webový registr s turistickými cíli
v pohraničním území mezi Domažlickem
a bavorským městem Cham. Z internetu si
bude moci každý stáhnout do vlastního počítače či GPSky svá místa, a z nich si podle libosti
vytvořit vlastní výletní trasu. Navíc se český
web propojí s webem bavorským „oberfalzerwald“. Partnerem projektu je bavorská LAG
Brückenland Bayer-Böhmen.
Jakým způsobem probírá výběr zajímavých míst? Podle čeho se pak rozhodne,
která z nich se podle tohoto plánu začnou
propagovat?
Svazek obcí Domažlicko ve spolupráci
s MAS Český les oslovil všechny obce, nejen
ty členské, aby samy posílaly své podněty.
Samozřejmě třeba horšovskotýnský zámek je
cíl, který se nedá minout. Ale v tomto případě

jde o zapomenutá zákoutí, obnovené studánky,
nová výhledová místa, v kraji přibývá rozhleden, odpočívadel nebo geologických zajímavostí, která nejsou aktuálně nikde popsána.
Webové stránky ale většinou nestačí.
Připravuje se také nějaký tištěný materiál?
Vybraná místa pak mikroregion popíše také
v propagační skládačce. Protože se jedná
o přeshraniční záležitost, budou samozřejmě
popisky dvojjazyčné, v češtině a němčině.
Připojená legenda bude obsahovat historii
místa, aktuální stav, vzhled i orientační a navigační souřadnice.
Na projektu tedy pracuje Svazek obcí
Domažlicko. Pokud má někdo z posluchačů
dobrý tip na dosud neobjevený, přitažlivý cíl
výletní trasy, kam se může se svým nápadem
obrátit?
Informace o nových poznatcích o atraktivních lokalitách může oznámit svému obecnímu
úřadu, který je předá vedení mikroregionu,
místní akční skupině nebo třeba nejbližšímu
infocentru. Svazek obcí Domažlicko všechny
nové podněty ocení, protože přispějí k propagaci pohraničí a jeho větší návštěvnosti.
Projekt je prodloužený do konce srpna, dle
plánu ho završí závěrečná schůzka se zástupci
německého partnera, 31. července v prostorách
poběžovického infocentra.
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Odborný seminář

Podpora rozvoje venkova
v rámci výstavy Země živitelka 2012
v Českých Budějovicích
dne 31. 8. 2012, pavilon Z – 1. patro
Program:
10.30 – 11.00 Prezence
11.00 – 11.15 Zahájení semináře
11.15 – 12.00 Úvodní slova ministrů
MZe a MMR
příprava a záměry obou ministerstev
v oblasti rozvoje venkova
12.00 – 12.15 Prostor pro dotazy
12.15 – 13.45 Přednášky a příspěvky
13.45 – 14.00 Závěrečná diskuze
uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala,
předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.
Témata přednášek a příspěvků:
• Strategie regionálního rozvoje
Náměstek Ing. Michal Janeba, MMR ČR
• Stanovisko a názory na období
2014–2020 a jeho ukotvení v PRV
vrchní ředitel Ing. Pavel Sekáč,
ředitel Ing. Josef Tabery, MZe ČR
• Ohlédnutí za POV a Vesnicí roku 2011,
pohled na postavení ČR v evropské soutěži
vrchní ředitel Ing. Jiří Vačkář – MMR ČR
• A ktuální otázky rozvoje
našeho venkova v evropském kontextu
ředitel RNDr. Josef Postránecký, MMR ČR
• Propojování aktérů na venkově
a jejich začleňování do rozvoje venkova
vyjednavač NS MAS ČR
Ing. Václav Pošmurný

Z naší činnosti

V našem stánku na brněnském Regiontouru se na návštěvníky usmívala
Hanka Kadlecová, studentka cestovního ruchu.

Místní akční skupina dlouhodobě spolupracuje se Střední školou Bor.
Vzájemně si pomáháme s propagací i s oživením regionální kuchyně.

Kurzy řemesel se setkaly s velkým hlasem také v Puclicích, kde proto
navážeme s výukou tradičních pokrmů z místních surovin.

Na společenské události nás zpravidla jezdí podporovat starostky ze
Sedmihoří. Na snímku z Horšova s Danielou Voldánovou (zleva) Jana
Svobodová a Renata Benešová.

Společně s našimi starosty a okresní hospodářskou komorou jsme se lanovkou vydali na debatu o přihraniční spolupráci s bavorskými regiony.

A na závěr jsme koupili barvy a pomalovali dětem obličeje. Bavili jsme
se my i děti. Co tomu říkali rodiče, jsme ale raději nezjišťovali.

