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LEADER nese ovoce - první projekty dokončeny
Koncem července byly dokončeny první dva projekty podpořené v rámci Strategického plánu 
LEADER naší místní akční skupiny (MAS) na období 2007-13. První výzva k předkládání žá-
dostí o dotace, ukončená v srpnu 2008, podpořila částkou 5,6 mil. Kč celkem deset projektů, 
z nichž některé jsme Vám představili v minulém čísle Zpravodaje. Přesně po roce byl slav-
nostně ukončen první z nich. V rámci oslav 790 let obce Čerňovice v sobotu 1. srpna 2009 
byla slavnostně vysvěcena nově zrekonstruovaná kaple Nejsvětější Trojice (viz foto), na jejíž 
obnovu přispěla naše MAS částkou přes 870 tis. Kč. Ve stejný den byl pořádán „Butovský“ 
turnaj ve volejbale na stříbrském stadionu TJ Baník, během kterého byl zahájen provoz na 
novém hřišti na plážový volejbal, jehož vybudování podpořila MAS částkou téměř 600 tis. Kč. 
Obě akce se staly místem setkání mnoha obyvatel i návštěvníků našeho regionu a potvrdily 
tak, že vybrané projekty přispívají k naplňování názvu strategie „Sudety - místo k setkávání“. 
Před dokončením je také výměna střešní krytiny na kulturním domě ve Zhoři i záchrana ha-
varijních stavů na faře v Domaslavi. Oba tyto projekty budou dokončeny během léta a přispějí 
tak ke zlepšení dalších míst k setkáváním na území naší MAS.

Od zahájení programu LEADER 2007-13 bylo v naší MAS podpořeno ve třech výzvách již přes 
25 projektů, což znamená, že MAS již brzy podpoří stý projekt za dobu své pětileté historie. 
V pořadí již čtvrtá výzva, právě končí. 

Další výzvy k předkládání žádostí o dotace budou vyhlašovány zhruba ve čtyřměsíč-
ních intervalech. Aktuální informace budou vždy včas zveřejněny na internetových 
stránkách www.leader-ceskyzapad.cz v sekci LEADER 2007-13. Do roku 2013 zbývá 
rozdělit na projekty ještě zhruba 27 mil. Kč. Máte-li vhodný projektový záměr, do-
mluvte si konzultaci s pracovníky MAS ještě dnes!



je nás vidět...
15. - 18. ledna 2009, Brno
prezentace regionu na veletrhu cestovního 
ruchu REGIONTOUR 2009

5. února 2009, Plzeň
jednání s náměstkem hejtmanky  
Plzeňského kraje pro regionální rozvoj

9. února 2009, Praha
účast na školení pro MAS pořádaném MZe

26. února 2009, Plzeň
účast na 5. setkání MAS Plzeňského kraje 
a zahájení výstavy o činnosti MAS na KÚ

3. března 2009, Stříbro
tisková konference k zahájení projektu  
Obnova vybraných sakrálních památek

11. března 2009, Zábřeh na Moravě
účast na Volební valné hromadě NS MAS ČR

30. března - 2. dubna 2009, Brusel
zastupování NS MAS ČR na semináři 
Evropské sítě pro rozvoj venkova (ERDN)  
a valné hromadě Evropské asociace  
LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

7. dubna 2009, Pňovany
8. Valné shromáždění členů MAS

8. dubna 2009, Klatovy
účast na úvodním semináři k Celostátní  
síti pro venkov (CSV) v Plzeňském kraji

22. dubna 2009, K. Lázně - Camp La Rocca
účast na setkání podnikatelů o.s. Živá ves

24. dubna 2009, Brno
účast na informačním semináři o možnosti 
zapojení MAS do programu Zelená úsporám

27. - 28. dubna 2009, Brusel
zastupování NS MAS ČR na jednání Podvýboru 
LEADER Evropské sítě pro rozvoj venkova

6. června 2009, K.Lázně - Hotel Jitřenka
účast na setkání podnikatelů o.s. Živá ves

16. června 2009, Plzeň
jednání s náměstkem hejtmaky I. Grünerem

17. - 19. června 2009, Hradec n. Moravicí
účast na mezinárodním setkání LEADERfest

24. července 2009, Spálené Poříčí
účast na 6. setkání MAS Plzeňského kraje

29. července a 24. srpna 2009, Praha
připomínkování metodiky hodnocení mo-
nitorovacích indikátorů SPL a kvality MAS

7. srpna 2009, Kokašice - Dvůr Krasíkov
účast na setkání podnikatelů o.s. Živá ves

27. srpna - 1. září 2009, Č.Budějovice
prezentace MAS na výstavě Země živitelka

Kalendář plánovaných i již konaných   >
   akcí naší MAS můžete nyní nalézt na  
   www.leader-ceskyzapad.cz!

Co se děje v MAS?
První polovina roku 2009 přinesla 
opět řadu akcí, kterých se naše MAS 
účastnila nebo pořádala...
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místní partnerství abychom si rozuměli

2 I Český Západ - Místní partnerství

místní partnerství co se děje v MAS

Slovníček pojmů
MAS / místní akční skupina  
- organizace založená místními aktéry 
(tj. zástupci obcí, podnikatelů, nezisko-
vých organizací a veřejnosti) na podporu 
rozvoje konkrétní venkovské oblasti;
ISÚ / Integrovaná strategie území  
- hlavní rozvojový dokument MAS, který 
určuje priority a cíle na dané období  
v různých tématických oblastech, je pod-
kladem pro rozvoj území MAS a pro práci 
zaměstnanců a orgánů MAS;
LEADER - metoda (někdy bývá také 
užíváno pojmu „Program LEADER“), 
založená na spolupráci místních aktérů 
při rozvoji venkova, na jejíchž pricipech 
pracují jednolivé MAS;
SPL / Strategický plán LEADER  
- vychází z ISÚ, je hlavním řídícím doku-
mentem programu LEADER v dané MAS, 
určuje jaké typy projektů a za jakých 
podmínek bude MAS v rámci programu 
LEADER podporovat;
EAFRD / EZFRV / Evropský zeměděl-
ský fond pro rozvoj venkova - fond 
Evropské unie, ze kterého jsou financo-
vány Programy rozvoje venkova jednotli-
vých členských států, EAFRD je součást 
tzv. Společné zemědělské politiky;
PRV / Program rozvoje venkova ČR 
- dokument, zpracován Ministerstvem 
zemědělství ČR (řídící orgán), na zákla-
dě kterého jsou prostřednictvím platební 
agentury přijímány žádosti o dotace a ná-
sledně propláceny dotace na účet konečných 
příjemců; průběh realizace PRV je sledován 
Monitorovacím výborem PRV a Generálním 
ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj ven-
kova Evropské komise (DG Agri);
DG Agri / Generální ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova - něco jako 
ministerstvo na úrovni EU; řídí jej generální 
ředitel a vede komisařka Mariann Fischer 
Boel (DK); zodpovídá za implementaci Spo-
lečné zemědělské politiky EU, tedy i EAFRD;
řídící orgán - instituce (zpravidla 
ministerstvo), která na národní úrovni 
zodpovídá Evropské komisi za realizaci 
daného programu; řídícím orgánem PRV 
je Ministerstvo zemědělství ČR;
platební agentura - instituce, která 
zodpovídá řídícímu orgánu za adminis-
traci žádostí o dotace a za jejich správné 
proplácení; platební agenturou PRV je 
Státní zemědělský intervenční fond;
SZIF / Státní zemědělský intervenční 
fond - je platební agenturou pro PRV, tedy 
kontroluje žádosti o dotaci, rozhoduje 
o jejich přijatelnosti, následně zprostřed-
kovává proplácení dotací z EU na účet 
konečných příjemců; pracoviště SZIF jsou 
nas tzv. regionálních odborech (RO), 
které sídlí v každém regionu soudržnosti 
NUTS II;

Místní akční skupina (zkratka MAS) je orga-
nizací, která se zakládá a funguje na princi-
pech doporučených Evropskou unií. Místní 
akční skupiny vznikají na celém území České 
republiky, ale i v jiných evropských zemích 
a jejich hlavním cílem je zajistit rozvoj ven-
kovských oblastí. 

Rozvoji svého území mohou pomoci získá-
ním finančních prostředků z Evropské unie 
a ty pak dále rozdělovat. Speciální program 
vytvořený Evropskou unií k podpoře venko-
va se jmenuje LEADER.  Aby MASka peníze 
z LEADERu  získala, musí vypracovat pro-
gram (Strategický plán Leader) ve kterém 
musí Evropskou unii přesvědčit, že dokáže 
svěřené finance účelně a smysluplně využít 
pro svůj venkovský region. 

Značnou výhodou MASky je, že nevzniká 
nařízením „shora“ tzn. ze strany krajských 
úřadů anebo vlády, ale z iniciativy místních 

Pracovní setkání partnerských MAS 
Zástupci MAS spolupracujících v rámci part-
nerství „Podejme si ruce“, tedy MAS Kyjov-
ské Slovácko v pohybu, MAS Frýdlantsko, 
MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko 
a MAS Český Západ - Místní partnerství, se 
sešli ve čtvrtek 28. května v Plané, aby projed-
nali projekty, na kterých budou spolupraco-
vat. Jedním z nich je projekt s názvem „Podej-
me si ruce s kulturním dědictvím“, jehož cílem 
je zmapování objektů kulturního dědictví na 
území každé ze zúčastněných MAS a příprava 
na zpracování vybrané dokumentace potřeb-
né k jejich případné záchraně. Cílem druhé-
ho projektu „Mobilní zařízení pro pořádání 
kulturních akcí“ je pořídit si takové mobilní 
vybavení, které by každá MAS mohla dále půj-
čovat pouze za symbolický poplatek na konání 
nejrůznějších kulturních a společenských akcí 
na svém území. Pracovní porada se protáhla 
až do pozdních večerních hodin, takže exkur-
ze po památkách v Plané a okolí byla již pod 
rouškou tmy, ale o to působivější. 

občanů. Takže MASku zakládají lidé, kteří 
v oblasti žijí, kterou dobře znají a vědí, jaké 
má jejich oblast problémy a zároveň mají ná-
pady jak tyto problémy řešit. Aby ale nedošlo 
k jednostrannému upřednostňování někte-
rých členů MASky anebo podpoře jen jedné 
oblasti, musí být v MASce rovnoměrně za-
stoupeny jak obce, tak neziskové organizace, 
podnikatelé a zemědělci. 

Na našem území působí MAS Český Západ – 
Místní partnerství s kancelářemi v obci Ol-
bramov a městě Kladruby. MAS Český Západ  
se podařilo získat peníze z Evropské unie 
již několikrát a podpořila řadu užitečných 
projektů. V roce 2007 se jí podařilo uspět 
v programu LEADER 2007-2013. A tak v ná-
sledujících 5 letech bude několikrát do roka 
připravovat tzv. Výzvu, v rámci které bude 
finančně podporovat vybrané projekty.

pokračování příště >

Co je MAS a LEADER?
Kateřina Kvasničková

Seriál o naší místní akční skupině začal postupně vycházet ve zpravodajích člen-
ských obcí na jaře roku 2009. Paralelně si můžete jednotlivé díly seriálu přečíst 
i v našem Zpravodaji na následujících řádcích...

SERIÁL O MAS1. DÍL

Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) 
a Celostátní síť pro venkov (CSV)
V roce 2008 zřídila Evropská unie tzv. „Ev-
ropskou síť pro rozvoj venkova“ (ENRD), 
jejímž cílem je propojovat aktivity jednotli-
vých členských států a přispívat k přenášení 
informací mezi nimi a mezi Evropskou komi-
sí. Českou republiku reprezentuje v této síti 
Celostátní síť pro venkov (CSV) zřízená Mi-
nisterstvem zemědělství ČR (MZe). Na jedny 
z prvních akcí, pořádaných ENRD, přizvalo 
MZe i zástupce Národní sítě místních akč-
ních skupin ČR (NS MAS ČR). Proto se mís-
topředseda NS MAS ČR Jan Florian zúčast-
nil semináře o budování kapacit národních 
sítí rozvoje venkova, který se konal koncem 
března v Bruselu. Na seminář navazovalo 
jednání valné hromady Evropské asociace 
LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), které 
je NS MAS ČR členem. Zhruba o měsíc poz-
ději pořádala ENRD v Bruselu jednání Pod-
výboru LEADER, kde ČR reprezentoval opět 
Jan Florian. Účast na obou akcích hradila 
NS MAS ČR a ENRD. Oproti tomu Celostát-
ní síť pro venkov byla představena zástupci 
Krajské agentury pro zemědělství a venkov 
(KAZV, dříve ZAPÚ) 8. dubna v Klatovech. 
O zapojení naší MAS do CSV a možnostech 
spolupráce jsme jednali 14. července s ředi-
telem Agentury pro zemědělství a venkov 
(AZV) Tachov Milošem Dyntarem.

více o CSV na www.mze.cz v sekci   >
   Podpora z EU a národní dotace

ec.europa.eu/agriculture/rurdev/enrd >

Setkání se sousedními MAS
V průběhu května až července jsme se sešli 
se zástupci všech sousedních MAS a jednali 
o možnostech vzájemné spolupráce. 12. května 
jsme do Olbramova pozvali zástupce MAS Čes-
ký Les, se kterými jsme diskutovali možnosti 
spolupráce při značení místních výrobků. O tři 
dny později jsme přivítali zástupce MAS Zlatá 
cesta (Tachovsko), se kterými jsme kromě mož-
ností spolupráce při propagaci místních pro-
duktů projednávali i spolupráci v marketingu 
cestovního ruchu nebo při obnově společného 
kulturního dědictví - např. soch Georga Böhma 
nebo židovských hřbitovů na území obou MAS. 
V pátek 5. června jsme se v Konstantinových 
Lázních setkali se zástupci MAS Náš region 
(Tepelsko), se kterými jsme diskutovali přede-
vším možnosti spolupráce při mapování a ob-
nově pramenů a studánek. Stejným tématem 
jsme se zabývali i při setkání se zástupci MAS 
21 (Mariánskolázeňsko) ve čtvrtek 30. červen-
ce v Olbramově. S posledními dvěma jmenova-
nými MAS jsme se dohodli na přípravě projek-
tu spolupráce s názvem „Kraj živých vod“.

O druhou i třetí výzvu byl zájem
Veřejné slyšení žadatelů o dotaci v rámci 2. 
výzvy programu LEADER 2007-13 se konalo 
20. ledna v ZŠ Konstantinovy Lázně. Kromě 
předkladatelů žádostí, výběrové komise MAS 
se účastnilo i několik zástupců veřejnosti. 
Projekty, které byly vybrány k podpoře jsou 
představeny na str. 6. Na přelomu března 
a dubna se konaly dva semináře pro příjemce 
dotací z 1. a 2. výzvy a to 28. března v Kon-
stantinových Lázních a 8. dubna v Kladru-
bech. V pátek 3. dubna se konal v budově 
historické radnice ve Stříbře informační se-
minář pro zájemce o dotaci z 3. výzvy, které-
ho se zúčastnilo téměř dvacet osob. Veřejné 
slyšení v rámci 3. výzvy se konalo 21. května 
na faře v Plané.

Další setkání MAS v Plzeňském kraji
V budově Krajského úřadu Plzeňského kraje 
se 26. února  2009 za přítomnosti náměstka 
hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje 
a fondy EU pana Ivo Grünera konalo již 5. 
setkání místních akčních skupin Plzeňského 
kraje. Součástí tohoto setkání bylo i zahájení 
výstavy, představující jednotlivé MAS. Šesté 
setkání MAS, které se konalo 24. července ve 
Spáleném Poříčí hostila MAS Sv. Jana z Ne-
pomuku. Další, v pořadí již sedmé, setkání 
proběhne na podzim tohoto roku v MAS Ak-
tivios.

8. Valné shromáždění členů MAS
Každoroční Valné shromáždění členů MAS  
se konalo 7. dubna 2009 v kulturním domě 
v Pňovanech. Kromě vystoupení pana staros-
ty se přestavila místní škola s neobyčejně za-
jímavým kulturním programem. Následovala 
zpráva o činnosti MAS za rok 2008 a předsta-
vení plánů na rok 2009.

8. Valné shromáždění členů MAS v kulturním domě v Pňo-
vanech zahájilo vystoupení žáků místní základní školy.  
Poté již následovala prezentace činnosti MAS v roce 2008.

Informační seminář pro žadatele v rámci 3. výzvy.

Další setkání partnerských MAS se konalo 
ve dnech 20. - 22. července 2009 v Miloticích 
v MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Hlavním 
programem setkání byl především pracovní 
workshop (školení) na téma hodnocení dopadu 
strategií MAS, který vedla slovenská lektorka 
Jela Tvrdoňová. Jednotlivé MAS se během ško-
lení naučily, jak vhodně nastavit cíle svých stra-
tegií, tak aby jejich dosažení bylo měřitelné. 

Národní síť MAS intenzivně pracuje
V březnu se v Zábřehu na Moravě konalo Vo-
lební valné shromáždění Národní sítě MAS 
ČR (NS MAS ČR), kde byla zhodnocena dosa-
vadní činnost sítě a proběhla volba předsed-
nictva, které zůstalo v původním složení, tj. 
předseda Bc. František Winter - MAS Horní 
Pomoraví, Olomoucký kraj; místopředsedové 
PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Mikroregio-
nu Frýdlantsko, Liberecký kraj a Jan Flori-
an - MAS Český Západ - Místní partnerství. 
Národní síť potvrdila i činnost Pracovní sku-
piny LEADER, která průběžně jedná s MZe 
a SZIF o zjednodušování pravidel Osy IV. 
LEADER a jejich přizpůsobování potřebám 
MAS. V červnu pak NS MAS ČR spolu s MAS 
Opavsko pořádala úspěšné mezinárodní se-
tkání místních akčních skupin pod názvem 
„LEADERfest“ a koncem srpna se prezen-
tovala v pavilonu venkova na výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích.

Setkání v Plané se zúčastnili předsedkyně MAS Kyjovské 
Slovácko v pohybu Vlasta Lochmanová (vpravo v popředí) 
a místopředseda Jaroslav Kozák (vlevo v popředí), manažer-
ka MAS Mikroregionu Frýdlantsko Jitka Doubnerová (v po-
zadí). Kolem stolu sedí Jan Florian, Kateřina Kvasničková 
a Miroslava Válová z MAS Český Západ - Místní partnerství.

Miroslava Válová představuje naši MAS zástupcům MAS 21.



4 I Český Západ - Místní partnerství

místní partnerství integrované projekty

www.leader-ceskyzapad.cz I 5

místní partnerství integrované projekty

Hlavní důvod, proč začít s projektem míst-
ních výrobků je, že se v regionu nachází mno-
ho šikovných lidí, kteří vyrábějí, tvoří, pečou, 
vaří..., ale velmi často o nich ví jen nejbližší 
okolí a oni sami se potýkají s malým odby-
tem svých výrobků. Proto první fází projektu 
„Jarmark bez hranic“ je zmapování místních 
výrobců, vytvoření adresáře a databáze, která 
by se dále poskytovala místním pořadatelům 
jarmarků a podobných kulturních akcí, na 
kterých by řemeslníci mohli své výrobky na-
bízet. Jarmarky byly totiž vždy založeny na 
nabídce místních produktů místním obyva-
telům, proto bychom rádi tuto smysluplnou 
tradici uvedli zpět do života.

Další fáze našeho projektu je zaměřena na 
pomoc výrobcům při modernizaci, rozšiřo-
vání či úpravách jejich výroby. MAS může 
poradit se získáním dotací a to nejen z pro-
gramu LEADER 2007-13, kde je na drobné 
podnikatele také pamatováno, ale i z dalších 
dotačních programů EU.

Regionální značka pro Český Západ
Poslední a důležitou fází projektu bude vy-
tvoření regionální značky. Regionální znače-
ní již funguje v řadě oblastí České republiky 
a velmi úspěšně. Vlastní regionální značka 
by umožnila společnou propagaci, marketing 
a větší odbyt místním výrobcům. Umocnila 
by pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme 
i jeho větší propagaci na poli turismu. Turis-
té by věděli, že koupí výrobku s regionální 
značkou si odváží suvenýr skutečně z místa, 
kde byli, obyvatelé regionu by pak věděli, že 
si koupili výrobek, který byl vyroben u nich 
„doma“. Společná propagace, případně spo-
lečný prodej a vzájemná komunikace by vý-
razně přispěla nejen výrobcům samotným, 
ale především jejich výrobkům a v neposled-
ní řadě rozvoji celého našeho regionu.

Značku bude udělovat komise složená přede-
vším z místních aktérů, která bude zaručovat 
určitou kvalitu výrobku. Značku by dostávaly 
nejen řemeslné výrobky, umělecké předměty, 
ale i potraviny, zemědělské produkty a pří-
padně také služby. 

Jak značení funguje v jiných regionech? 
Zavádění regionální značky pro výrobky 
daného regionu se stalo velmi populárním 
a dobré výsledky, jak pro výrobce, tak pro 
daný region ukazují, že je to správná cesta. 
Hlavní roli koordinátora regionálních značek 
hrají především MASky, které velmi dobře 
znají venkovskou ekonomiku svého území 

NUTS II / region soudržnosti - územní 
celky vytvořené po celém území EU zejmé-
na pro statistické účely; v ČR tvoří NUTS II 
vždy skupiny jednoho až tří krajů, v našem 
případě je to NUTS II Jihozápad, který 
tvoří Plzeňský a Jihočeský kraj;
kolo příjmu žádostí - předem vyhláše-
né období, kdy jsou přijímány žádosti  
o dotaci na SZIF;
výzva k předkládání žádostí - ozná-
mení o vyhlášení dalšího kola příjmu 
žádostí na MAS, která poskytuje dotace  
v rámci programu LEADER; 
opatření / podopatření / záměr - PRV se 
člení na jednotlivé tématické oblasti, v rámci 
kterých mohou být projekty podporovány;
fiche [fiše] - oblast podpory stanovené 
MAS v rámci Strategického plánu LEADER; 
alokace - objem finančních prostředků, 
které je možné rozdělit na jednotlivé 
projekty v rámci dané fiche, opatření;
žadatel - jednotlivec nebo organizace, 
která žádá o dotaci; žadatel musí splňo-
vat definici žadatele pro příslušnou fichi 
nebo opatření;
finanční zdraví - posouzení správného 
hospodaření žadatele za dvě nebo tři 
účetní období zpětně
kritéria přijatelnosti - základní 
podmínky, které musí projekt splnit, aby 
mohl být dále hodnocen;
preferenční kritéria - předem stano-
vená bodovací kritéria, která hodnotí 
kvalitu projektu s ohledem na cíle PRV 
nebo SPL; žádosti s nejvyšším dosaže-
ným bodovým ziskem získají dotaci až do 
vyčerpání celé alokace; 
konečný příjemce - žadatel, jehož žádost 
o dotaci byla schválena a realizuje projekt;
předfinancování - celý projekt je nej-
dříve nutné zaplatit z vlastních zdrojů, 
teprve po ukončení projektu a předložení 
proplacených faktur a dalších účetních 
dokladů na SZIF bude dotace proplacena;
způsobilý výdaj - výdaj, na který může 
být poskytnuta dotace; způsobilé výdaje 
pro každé opatření nebo fichi jsou stano-
veny v tzv. číselníku;
kofinancování / spolufinancování - 
nutnost podílet se na nákladech projektu 
vlastními financemi nebo věcným plněním; 
věcné plnění - příjemce dotace zajišťuje 
vlastní podíl na nákladech formou vlastní 
dobrovolnické práce nebo dodáním materiálu
korekce / sankce - částka, o kterou je 
dotace snížena při zjištění nedostatků při 
kontrole projektu;
de minimis - označení opatření, na 
které je možné získat dotace pouze 
v omezeném celkovém rozsahu; za dobu 
posledních tří let je možné získat dotace 
v souhrnné výši max. 200.000 EUR;
udržitelnost / lhůta vázanosti na účel - 
doba, po kterou musí příjemce dotace udržet 
projekt, na který získal dotaci, často je to 5 let;

a mají dobrý přehled o dění v něm. V součas-
né době existují na území České republiky 
dva způsoby, kterými se regionální značka 
zavádí. Oba mají nesporné výhody a nevý-
hody a je potřeba dobře zvážit obě možnosti. 
První možnost, je zavést značku zcela samo-
statně, vytvořit si vlastní systém certifikace, 
vlastní logo, vlastní podmínky. Tento systém 
funguje například v Novohradských Horách, 
v Českém ráji či v Bílých Karpatech. Jisté ne-
výhody spočívají v izolovanosti této značky, 
propagace je daleko náročnější než v druhém 
a stále více oblíbenějším způsobu, a tou je za-
vádění regionální značky za pomoci Asociace 
regionálních značek (ARZ). 

Co jsou to místní výrobky?  
A proč pro ně chceme vytvářet vlastní značku?
Kateřina Kvasničková

MAS Český Západ by ráda svým novým projektem „Jarmark bez hranic“ podpořila 
místní výrobce a jejich výrobky, které vznikají na území našeho regionu. Naším 
cílem je zavést tzv. regionální značku původu a zpracovat katalog místních řemesl-
níků a dalších producentů, tak jak tomu je již v řadě jiných venkovských oblastí.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo 3. března 
2009 v budově Městského muzea ve Stříbře. 
Místo konání bylo zvoleno záměrně na tom-
to místě, protože se jedná o jeden z objektů, 
který bude v rámci projektu opraven. Kon-
krétně bude opraveno jižní křídlo minorit-
ského kláštera, kde muzeum sídlí. Kromě to-
hoto objektu Finanční mechanismus Norska 
podpoří i opravu věže kostela Všech Svatých 
ve Stříbře, rekonstrukci kaple sv. Vojtěcha 
a Václava v Ostrově u Stříbra, záchranu kos-
tela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti a kom-
plexní restaurování barokních varhan v kos-
tele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Kromě partnerů projektu byli na zahájení 
pozváni všichni, kdo na projektu pracovali 
a pracují, jak za město Stříbro, tak za MAS 
Český Západ, zástupci CpKP, kteří pomáhali 
se zpracováním projektu, zástupci poraden-
ské firmy RAAPO, kteří pomáhají s finanční 
stránkou projektu a kromě novinářů ještě 
řada čestných hostů. Z nich přímo na za-
hájení vystoupili senátor a starosta města 
Stříbra Mgr. Miroslav Nenutil, předsedkyně 
MAS Český Západ - Místní partnerství Mi-
roslava Válová, ředitelka odboru památkové 
péče Ministerstva kultury ČR PhDr. Anna 
Matoušková a zástupce Ministerstva financí 
ČR Bc. Jan Vacík. Po představení samotného 
projektu a jeho historie se představili zástup-
ci všech pěti opravovaných památek. Největ-

Slavnostní zahájení projektu Obnova vybraných 
sakrálních památek regionu Český Západ
Kateřina Kvasničková

V lednu 2009 konečně odstartoval dlouho připravovaný projekt Obnova vybra-
ných sakrálních památek regionu Český Západ. Vzhledem k významu tohoto 
projektu a výši dotace, která činí přes 30 miliónů korun se MAS Český Západ 
rozhodla spolu s městem Stříbrem, které je nositelem projektu, projekt slavnost-
ně zahájit a spojit ho s tiskovou konferencí.

ší ohlas mělo vystoupení PhDr. Matouškové 
z Ministerstva kultury ČR, která ocenila od-
vahu všech zúčastněných zapojit se takto do 
složitého a nelehkého, nicméně pro památky 
zásadního projektu. Po diskuzi s novináři 
následoval přípitek Mgr. Nenutila na úspěch 
celého projektu. 

Nejen účast výše uvedených čestných hostů, 
ale i následný mediální ohlas ukázaly, že ten-
to projekt je ukázkou dobré praxe a možnou 
cestou jak přistupovat k poničenému kultur-
nímu dědictví v pohraničí. Reportáž z tisko-
vé konference byla odvysílána na ČT 1, ČT 
24 a v Českém rozhlase. Články o projektu 
vydala  mimo jiné v ČTK  a deníky MF Dnes, 
Právo, Tachovský Deník, Plzeňský Deník, 
Metro, článek o projektu otiskl také časopis 
Moderní obec a další. V tuto chvíli se připra-
vuje reportáž o projektu pro ČT 2.

území, které by MAS Český Západ měla spra-
vovat a na něm značku udělovat a v nepo-
slední řadě velké diskuse se vedou o názvu 
tohoto území. Oproti jiným regionům máme 
nevýhodu, že se nemůžeme identifikovat 
s nějakým výrazným turistickým cílem jako 
např. Beskydy, Haná apod.

Pokud máte chuť se přihlásit do databáze 
místních výrobců a ještě jste tak neudělali, 
dejte nám o sobě vědět prostřednictvím do-
tazníku v levé části stránky. Stejně tak, po-
kud máte nápad, jak výstižně nazvat území, 
na kterém by se značka udělovala - nejlepší 
nápady odměníme.

e-mail: kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz >

Asociace regionálních značek
Tato agentura začala se systémem regionál-
ního značení již v roce 2005, nyní sdružuje 
na deset regionů (Beskydy, Moravský Kras, 
Vysočina, Krkonoše, Orlické Hory, Šumava, 
… - viz www.domaci-vyrobky.cz) a stále k ní 
přistupují další. Výhodou tohoto systému 
je jednotná propagace a marketing, spo-
lečná grafická úprava loga, ve kterém se ale 
samozřejmě odráží specifikum daného re-
gionu. Možná jste se již setkali s výrobkem, 
na němž je visačka Vyrobeno v ... . ARZ nyní 
eviduje téměř 200 výrobků ze všech 10 zare-
gistrovaných regionů, které mohou být takto 
označeny a propagovány. Mezi certifikované 
výrobky patří například svíčky z včelího vos-
ku, med, sýry, chleba, koláče, dřevěné i tex-
tilní výrobky, ale také služby jako penziony, 
půjčovny kol. I tuto značku koordinuje vět-
šinou MASka, která při udělování certifikátu 
samozřejmě zohledňuje svůj region. Výrobky 
označené tímto logem můžete pak koupit 

Krchlebské koláče zná v Plzeňském kraji  
snad každý. I ony nosí regionální značku  
Šumava - originální produkt.  
foto: www.domaci-vyrobky.cz

jak přímo u výrobců, tak také v obchodní síti 
anebo v informačních centrech. Některé re-
giony dokonce budují prodejny, ve kterých je 
k dostání pouze zboží s tímto certifikátem. 
Výrobky se samozřejmě prodávají také na 
jarmarcích a slavnostech.

Jaká je situace u nás? Zapojte se!
MAS Český Západ právě jedná jak se zástup-
ci ARZ, tak se sousedními MAS (MAS Český 
les, MAS Zlatá cesta) o tom, který způsob 
značení by byl pro naše území nejvýhodnější 
a nejefektivnější. V jednání je také velikost 

HLEDÁME MÍSTNÍ VÝROBKY 
dotazník pro místní řemeslníky,  
výrobce, lidové umělce, ...

Název (jméno) výrobce: .............................

Adresa: ........................................................

Kontaktní osoba: .......................................

 Tel.: .................... E-mail: ...........................

Druh podniku (zakroužkujte): 
jednotlivec / rodinný podnik / jiný: ..........

Právní forma (zakroužkujte): 
neregistrovaný / OSVČ / s.r.o. / jiná: ........ 

Místo výroby (obec): ..................................

Na samostatný list papíru prosím  
odpovězte na následujících 13 otázek:
1) Uveďte a popište oblast výroby a druhy 
Vašich produktů.
2) Popište historii (tradici) Vašeho podniku 
nebo výrobku (např. kdy výroba začala / 
kdy byl založen podnik, předávání z gene-
race na generaci, apod.):
3) Je výrobek nějakým způsobem propojen 
s místem či regionem, kde je vyráběn nebo 
jej nějakým způsobem propaguje (např. 
v názvu, pověsti, materiál, tradice apod.)?
4) Je v něčem Váš výrobek výjimečný, 
jedinečný či originální? Uveďte:
5) Můžete uvést nějaká doporučení (refe-
rence) pro Váš výrobek?
6) Využíváte místní suroviny (ze vzdále-
nosti do 50 km, z Plzeňského a Karlovar-
ského kraje)? Pokud ano, uveďte jaké a jak 
významnou část výrobku tvoří:
7) Využíváte ruční práce? Pokud ano, uveď-
te jaké a v jakém podílu vůči strojové práci:
8) Využíváte práce místních lidí? Pokud 
ano, uveďte z jaké oblasti a v jakém podílu 
vůči práci lidí mimo region Český Západ 
(tj. Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plán-
sko, Hracholusky):
9) V jakém množství a intenzitě své výrob-
ky vyrábíte (např. příležitostně, sériově, ve 
velkém, ...)?
10) Co Vám chybí pro rozvoj Vašeho pod-
nikání (např.: personál, finance, prostory, 
zařízení, znalosti, nic, ...)?
11) Měli byste zájem o regionální značku, 
která by Vaše produkty zaštiťovala a pro-
pagovala (jako např. „Šumava – originální 
produkt“ – viz www.domaci-vyrobky.cz)?
12) Můžete nám doporučit nějakého další-
ho výrobce či řemeslníka v regionu?
13) Máte zájem sejít se s realizátory tohoto 
projektu k bezplatné osobní konzultaci o mož-
nostech zavedení značky, rozvoje Vašeho 
podnikání či možnostech získání dotací z EU?
14) Další komentáře…

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Vyplně-
ný dotazník prosím zašlete e-mailem na 
kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz nebo 
poštou na adresu Český Západ – Místní 
partnerství, Olbramov 5, 349 01 Stříbro.
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V roce 2009 bylo zatím 
podpořeno 17 projektů
Kateřina Kvasničková

V rámci druhé a třetí výzvy bylo vybrá-
no dalších sedmnáct projektů k posky-
tunutí dotace z programu LEADER 
2007-13. Všechny projekty jsou nyní 
na RO SZIF v Českých Budějovicích 
- pro pět projektů z druhé výzvy jsou 
již připravovány Dohody o poskytnutí 
dotace, zbývající dvanáctka projektů 
ze třetí výzvy prochází administrativ-
ní kontrolou a podpis Dohod je čeká 
v říjnu 2009. 

Obyvatelé a návštěvníci našeho regionu si 
díky projektům podpořených v rámci 2. vý-
zvy programu LEADER 2007-13 opravdu 
přijdou na své. Vznikne hned několik velmi 
zajímavých nabídek pro aktivní odpočinek. 
Na Konstantinolázeňsku si budou moci užít 
nový adrenalinový sport, projet se na koních 
a v blízké budoucnosti i navštívit železniční 
muzeum. Druhá výzva programu Leader 
2007-13 skončila v  polovině prosince 2008. 
V kanceláři MAS v Olbramově bylo přijato 
celkem 10 žádostí. V lednu 2009 se budově 
ZŠ v Konstantinových Lázních  konala Ve-
řejná obhajoba projektů a Výběrová komise 
jednotlivé žádosti hodnotila dle Preferenč-
ních kritérií. Poté byly projekty předloženy 
Výboru partnerství, který na svém zasedání 
29. ledna 2009 doporučil k podpoře celkem 
pět projektů, z nichž tři Vám představujeme.

Základna pro rozvoj jezdeckých sportů  
a kočárová stanice
Beva Invest, s. r. o., 245.989 Kč
Dvůr Krasíkov  je původní objekt nedale-
ko  Kosntantinových Lázní, který žadatel 
postupně rekonstruuje a buduje jako odde-
chový, turistický a sportovní areál. Kromě 
jiného zde provozuje činnost jezdeckého klu-
bu, jehož aktivity plánuje tímto projektem 
rozšířit. Vznikne kvalitní technické zázemí 
pro zájemce o vyjíždky na koních, včetně ná-
kupu vybavení. Díky projektu se budou moci 
hipoturistiky zúčastnit i jedinci, kteří si díky 
své fyzické kondici či věku na jízdu na koni 
netroufnou. Bude zakoupena bryčka, která, 
tažená párem koní, je pohodlně a bezpečně 
proveze okolím Konstantinových Lázní.

Modernizace dřevovýroby - nákup 
dieslové manipulační techniky 
Vladislav Karlík,SHR, 600.000 Kč
Vladislav Karlík je zemědělský podnikatel, 
který se zbývá rostlinnou výrobou, chovem 
ryb a provozováním golfového sportoviště 
v Alfrédově u Kostelce. Jednou z dalších vý-
znamných odvětví jeho činnosti je zpracování 
dřevní hmoty. Dřevní kulatinu zpracovává na 
stavební prvky a řezivo. Díky dotaci si bude 
moci pořídit kvalitnější, výkonnější a pro za-

Projektový cyklus 2
Honza Florian, koordinátor programu LEADER

Co se děje s žádostí o dotaci po dopo-
ručení Výborem partnerství MAS?

Registrace na RO SZIF
Projekty, které prošly administrativní 
kontrolou na MAS jsou v předem vyhlá-
šeném termínu zaregistrovány (předá-
ny) na RO SZIF. Od tohoto data mohou 
žadatelé zahájit realizaci svých projektů 
a od tohoto data také končí významný 
vliv MAS na administraci projektu.

Kontrola žádostí na RO SZIF
Stejně jako na MAS, i na RO SZIF probí-
há administrativní kontrola a RO SZIF 
může vyzvat prostřednictvím MAS 
žadatele k odstranění případných nedo-
statků. Zpravidla se jedná již jen o drob-
né chyby a proto je odstraňuje přímo 
pověřený pracovník MAS a žadatele 
o tom jen vyrozumí. Poté, podobně jako 
na MAS, projekty procházejí kontrolou 
přijatelnosti. U obou těchto kontrol je 
riziko vyřazení žádosti z administrace, 
nicméně za dobu fungování naší MAS 
se to u žádného z doporučených projek-
tů zatím nestalo.

Schválení a podpis Dohody
Projekty, které byly doporučeny k pod-
poře MAS a následně prošly adminis-
trativní kontrolou a kontrolou přijatel-
nosti na RO SZIF jsou poté schváleny 
k financování, o čemž informuje RO 
SZIF na svých internetových strán-
kách.  Předkladatelé projektů jsou také 
vyrozuměni dopisem s výzvou k podpi-
su Dohody o poskytnutí dotace. Tu je 
nutné podepsat osobně před právníkem  
RO SZIF v Českých Budějovicích.

Seminář pro příjemce
Pro úspěšné příjemce pořádá MAS se-
minář, kde se dozví jak nejlépe zrealizo-
vat projekt, které postupy a podmínky 
je třeba dodržet a jak se připravit na 
případné kontroly. MAS pro příjemce 
dotací připravuje také přehledný šanon, 
do kterého si mohou zakládat veške-
ré dokumenty související s realizací 
projektu.

Realizace
Jak již bylo uvedeno, příjemci dotací 
mohou svůj projek zahájit nejdříve po 
jeho registraci na RO SZIF. Musí ale při 
tom dodržovat harmonogram projektu, 
popis jednotlivých prací a další údaje, 
které uvedli v žádosti.

Co musí příjemce dotace udělat, aby     >
   splnil všechny podmínky programu? 
   Jaké kontroly ho nyní čekají a kdo 
   mu může s realizací projektu pomoci 
   se dozvíte v dalším čísle zpravodaje...

Probuzení Michalových Hor
Městys Chodová Planá, 268.905 Kč
Bývalé Hornické městečko Michalovy Hory 
má řadu cenných památek a také aktivních 
občanů, ale chybí mu koncepce záchrany, ob-
novy a možného využití historického a kul-
turního dědictví. Tento projekt by měl za 
pomoci veřejné diskuze a odborníků pomoci  
takovouto koncepci celkového řešení alespoň 
částečně vytvořit. Předmětem projektu bude 
zpracování koncepce obnovy a využití budo-
vy bývalého báňského úřadu-BergAmtu, kte-
rý by měl být v budoucnu využíván jako sídlo 
plzeňské části Česko-Bavorského Geoparku, 
tedy GeoParku GeoLoci.

Střecha nad hlavou - kostel Boněnov
Občanské sdružení pro obnovu tepelského 
regionu, 1.600.000 Kč
Kostel Všech Svatých v Boněnově je v hava-
rijním stavu. Před jeho úplnou zkázou ho za-
chránil zájem Občanského sdružení pro ob-
novu tepelského regionu. Sdružení se stalo 
majitelem kostela a postupně pracuje na jeho 
obnově. Členové a příznivci sdružení kostel 
vyklidili a plánují jeho postupnou revitaliza-
ci. Z tohoto projektu bude provedena kom-
plexní oprava střechy kostela.

zlepšit přístupnost rozhledny vybudováním 
kvalitnější komunikace pro pěší. Na vrcholu 
pak bude vystavěn dřevěný altán a lavičky 
jako místo pro odpočinek a informační tabule 
s informacemi o historii vrchu a rozhledny.

Jdeme za kulturou
Obec Konstantinovy Lázně, 446.218 Kč
V centru lázeňského města se nachází kul-
turní dům, který byl vybudován na začátku 
devadesátých let. V budově kulturního domu 
se provozuje řada společenských a kulturních 
aktivit. Přístupová cesta z hlavní ulice je ale 
stále provizorní, nedostavěná. Cílem tohoto 
projektu je tento nevyhovující stav změnit. 
Vybuduje se kvalitní komunikace odpovída-
jícím požadavkům lázeňského města, včetně 
osazení laviček, zeleně a veřejného osvětlení.

Fara Michalovy Hory  
– centrum woodcrafterské výchovy;  
rekonstrukce společenské místnosti
Liga lesní moudrosti, o.s.,  505.503 Kč
Občanské sdružení zabývající se mimoškolní 
výchovou dětí a mládeže a praktickou ochra-
nou přírody je od roku 2005 majitelem nevy-
užívané fary v Michalových Horách. Na po-
zemcích v údolí Kosího potoka pořádá dětské 
stanové tábory. Objekt fary má sloužit jako 
základna sdružení pro jeho aktivity v tom-
to regionu. Cílem projektu je vybudovat 
v objektu společenskou místnost jako mís-
to setkávání nejen členů sdružení, ale také 
obyvatel Michalových Hor a jiných zájemců 
o enviromentální výchovu.

Víceúčelové společenské a sportovní centrum
Obec Cebiv, 347.984 Kč
Obec Cebiv chce obnovit areál v obci, na 
kterém se již tradičně konají různé kultur-
ní, společenské a sportovní akce. Celý areál 
je v současné době v nevyhovujícím stavu. 
V rámci projektu dojde k úpravě celkového 
vzhledu pozemku, včetně výsadby zeleně a  
k renovaci stávajících buněk, které budou po 
opravě sloužit jako zázemí pro pořádané akce 
a mimo tuto dobu jako klubovna pro děti.

scházet k aktivnímu odpočinku. Tento pro-
jekt by chtěl nevyhovující stav napravit vybu-
dováním volnočasového hřiště a společenské 
místnosti  v budově bývalé hasičské zbrojnice 
jako zázemí  pro konání společenských a kul-
turních akcí v obci.

Pojďme si hrát
Obec Konstantinovy Lázně, 124.533 Kč
V obci Okrouhlé Hradiště se nachází dočasné 
a nevyhovující dětské hřiště. Jeho dosavadní 
provoz ale ukázal, že v obci je o dětské vol-
nočasové hřiště zájem, proto má projekt za 
cíl toto veřejné prostranství v obci Okrouhlé 
Hradiště zrenovovat, osázet zelení a vyba-
vit novými a bezpečnými hracími prvky pro 
děti.

Stavební úpravy mateřské školky  
v Erpužicích
Obec Erpružice, 153.428 Kč
V obci Erpružice se nachází mateřská školka, 
kterou navštěvují děti nejen z Erpružic, ale 
i z okolních obcí. Obec plánuje budovu ma-
teřské školky postupně modernizovat, k če-
muž je tento projekt prvním krokem. Cílem 
projektu je rozšířit a opravit stávající šatnu 
mateřské školky tak, aby poskytovala poho-
dlnější zázemí dětem a jejich rodičům.

Zástupci MAS Posázaví při prohlídce objektu bývalého 
skladiště na nádraží v Bezdružicích během návštěvy  
v naší MAS v rámci projektu „Vlídná nádraží“.

městnance bezpečnější manipulační zařízení 
pro zpracování dřeva. 

Záchrana objektu skladiště pro budoucí 
železniční muzeum v Bezdružicích
Plzeňská dráha, o.s., 375.000 Kč
Občanské sdružení Plzeňská dráha se aktiv-
ně zajímá o dění na trati Bezdružické lokálky.  
Již 10 let organizuje jízdy historických vlaků 
na trati Pňovany - Bezdružice. Nyní předloži-
lo projekt, ve kterém  chce zachránit objekt 
bývalého skladiště postaveného v roce 1901 
na nádraží v Bezdružicích. Z projektu plá-
nuje jeho celkovou rekonstrukci, navrácení 
do původní podoby a dostavbu nákladních 
ramp po obou stranách objektu. To vše jako 
základ pro vybudování unikátního železnič-
ního muzea, které by v Plzeňském kraji bylo 
zatím jediné.

Ve třetí výzvě byl největší zájem o zpřístup-
ňování veřejných budov. Výzva byla vyhláše-
na v polovině března 2009, termín odevzdán 
žádostí byl na konci dubna. V kanceláři MAS 
v Olbramově se k administrativní kontrole 
sešlo celkem 19 projektů. Výběrová komise 
a následně  Výbor partnerství rozhodl na 
svém zasedání 28. května 2009 o podpoře 12 
projektů, které Vám nyní představíme.

Restaurování vchodových dveří kapličky 
sv. Jana Nepomuckého ve Vys. Jamném
Obec Lestkov, 69.504 Kč
Kaplička na návsi ve Vysokém Jamném pro-
šla v roce 2008 celkovou rekonstrukcí. Aby její 
obnova byla kompletní je potřeba  zrestau-
rovat vchodové dveře do kapličky, které jsou 
v nevyhovujícím stavu. Odborné restaurátor-
ské práce, včetně zpracování dokumentace  
provedení jsou předmětem tohoto projektu.

Současný stav kostela v Boněnově (Městys Chodová Planá), 
o jehož záchranu se snaží Občanské sdružení pro obnovu 
tepelského regionu, které na obnovu střechy na kostele 
získalo 1,6 mil. Kč. Na protější straně kaple sv. Jana 
Nepomuckého ve Vysokém Jamném, kterou obnovila obec 
Lestkov ve spolupráci s občanským sdružením Pomozme 
si sami a místním chalupářem. Díky dotaci MAS budou 
zrestaurovány i vchodové dveře do kaple.

Okolí rozhledny v Plané  
– místo výletů a odpočinku
Město Planá, 446.218 Kč
Nad městem Planá se vypíná Bohušův vrch, 
na kterém byla na počátku 20. století po-
stavena Městským okrašlovacím spolkem 
rozhledna. Bohušův vrch se stal oblíbeným 
výletním místem obyvatel Plané, ale postup-
ně jeho význam upadal. Cílem projektu je na-
vázat na jeho dřívější slávu, a to především 

Fotbalové hřiště v Cebivi je již dnes místem k setkávání 
místních obyvatel. Neutěšený stav kabin (v pozadí) se podaří 
zlepšit díky projektu obce, podpořeného dotací naší MAS.

Náves, opět místem k setkávání  
a komunikaci pro dospělé i děti
Město Černošín, 99.756 Kč
Malé vesnici Pytlov, části města Černošín, 
chybí veřejné prostranství, na kterém by se 
místní obyvatelé, jak děti tak dospělí, mohli 

Sportoviště pro jezdecké aktivity v Křivcích 
Jezdecká stáj Fialka, o.s., 276.300 Kč
Občanské sdružení Fialka sdružuje lidi růz-
ného věku, kteří se ve volném čase věnují 
péči o koně ve stáji v Křivcích. Cílem toho-
to projektu je umožnit jak členům sdružení, 
tak široké veřejnosti provozovat jezdecké 
sportovní aktivity. V areálu statku v Křivích  
budou vybudovány dvě sportoviště, kruhové 
pro začátečníky a obdélníkové se zrcadlovou 
stěnou pro pokročilé.

Mýdlárna – výroba přírodních mýdel
Tamarich s.r.o., 525.306 Kč
Nově vzniklá firma chce v areálu Dvora Kra-
síkov začít s výrobou přírodních mýdel s vy-
užitím čistě přírodních složek, olejů a bylin. 
V rámci projektu firma zrekonstruuje stávající 
budovu bývalého špejcharu na malou dílnu na 
výrobu mýdel a pořídí veškeré potřebné vyba-
vení pro rozjezd výroby. V objektu mýdlárny 
vznikne výrobna a sušárna mýdla, zázemí pro 
zaměstnance a také obchůdek, kde si místní 
obyvatelé ale i návštěvníci regionu budou 
moci zakoupit originální místní výrobek.

25 dětí z obcí Erpužice, Malovice, Blahousty, Trpísty, Úne-
hle, Kšice a Sviňomazy, které chodí do MŠ Erpužice se od 
příštího roku dočká nových šaten i vstupu do školky.
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Zahrádky u Č. Lípy: 
nejkrásnější nádraží
Drahomíra Kolmanová, AEF-CZ Souznění

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží 
probíhá na území České republiky 
od roku 2007. Pořádá ji Asociace 
Entente Florale CZ – Souznění, 
partnery jsou občanské sdružení 
Plzeňská dráha a Mikroregion Kon-
stantinolázeňsko.

„Příjemných nádraží je po celé republice 
spousta. Cílem soutěže je tato nádraží vy-
hledávat, dávat tak dobré příklady jiným 
a formou soutěže poděkovat těm, kteří 
se na jejich dobrém stavu podílejí. Soutěž 
patří do projektu Vlídná nádraží, jehož 
cílem je ve spolupráci se správcem želez-
nice, místními organizacemi i jednotlivci 
postupně obnovovat krásu železničních 
zastávek a nádraží,“ říká Pavel Bureš, ve-
doucí projektu Vlídná nádraží.

MAS Posázaví
Místní akční skupina Posázaví plní funkci ser-
visní organizace, jenž zajišťuje aktivity a koor-
dinaci pro rozvoj regionu Posázaví, který tvoří 
99 obcí. První kontakty, které můžeme nazvat 
partnerskou spoluprácí, lze datovat do roku 
2000, kdy došlo k prvním užším jednáním 
mezi svazkem obcí CHOPOS, podnikatelský-
mi subjekty a okolními mikroregiony. Počá-
teční iniciativa vzešla od zřizovatele informač-
ního centra ve Vlašimi a jejím motivem bylo 
rozhýbání spolupráce v oblasti cestovního 
ruchu. V roce 2005 byla MAS Posázaví (stejně 
jako naše MAS) vybrána mezi deset pilotních 
místních akčních skupin v ČR, které na plno 
realizovaly program Leader+.

Posázaví je velmi těžké si představit bez zná-
mého „Posázavského pacifiku“ - železniční 
trati Praha-Braník – Čerčany – Zruč nad Sá-

Na území MAS Posázaví, která celý projekt 
koordinuje, je to železniční trať z Prahy přes 
Čerčany do Zruče nad Sázavou, zvaná „Posá-
zavský Pacifik“, v MAS Český Západ – Místní 
partnerství jde o trať Pňovany – Bezdružice, 
přezdívaná „Bezdružická lokálka“ a v MAS 
Rakovnicko se projekt týká tratě Lužná u Ra-
kovníka – Kolešovice známé jako „Kolešov-
ka“.

Regionální železniční tratě měly i v minulosti 
významný vliv na rozvoj území, kterými pro-
chází, a to jak z hlediska růstu sídel, rozvoje 
průmyslu a obchodu, tak i z hlediska cestov-
ního ruchu. Ovlivnily nejen hospodářský vý-
voj těchto území, ale plnily i velmi důležitou, 
a dodnes nenahraditelnou, funkci dopravní.

zavou. I do dnešních dob se zachovala v okolí 
řeky Sázavy četná místa, kam se kromě vla-
ků žádný jiný dopravní prostředek nedosta-
ne. Trať vznikla na přelomu 19. a 20. století 
a zpřístupnila do té doby téměř nedostupné 
přírodní krásy Dolního Posázaví. Svou ro-
mantickou podobou a odvážným řešením 
je tato trať právem zařazována k nejhezčím 
v České republice. V období po první světové 
válce byla každoročně cílem exkurzí vysokých 
škol technických. I dnes je tato romantická 
železniční trať dopravní tepnou, která vede 
krásnou přírodou podél řeky Sázavy a umož-
ňuje návštěvníkům regionu putovat od histo-
rické památky do muzea, z vesnice do města, 
z kempu do penzionu a pak zpět domů. Díky 
nadšencům z řad pracovníků dráhy je možné 
i dnes se svézt parním vlakem nebo v histo-
rickém motoráku.

www.posazavi.com >

Vlídná nádraží nejen na Bezdružické lokálce
Iniciativu Asociace Entente Florale CZ - Souznění rozvíjí projekt „Vlídná nádraží 
- Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“, který vznikl 
ve spolupráci tří místních akčních skupin (MAS), jejichž obcemi prochází regio-
nální železniční tratě. Projekt, jehož cílem je zmapovat možnosti obnovy a využi-
tí nádražních budov byl zahájen na jaře roku 2009.

První koordinační schůzka projektu se konala 20. 4. 2009 
v Plzni, na ní pak navázala druhá schůzka již na území MAS 
Český Západ - Místní partnerství ve dnech 13. - 14. května 
2009. Zástupci všech tří zúčastněných MAS se projeli mo-
toráčkem na trati Pňovany - Bezdružice a setkali se  
i se starosty některých obcí, ležících na trati. Na fotografii 
jsou účastníci setkání při návštěvě nádraží v Pňovanech.

jsou železniční stanice, nádraží, mosty, tune-
ly ...), jejich dokumentace a fotodokumenta-
ce, historický průzkum, ideový návrh nového 
funkčního využití vybraných objektů a vydá-
ní publikací v přímé vazbě na projekt.

Tento záměr se neobejde bez spolupráce 
s vlastníky a správci železnice a přilehlých 
provozních objektů. Počítá se s podporou 
a součinností obcí, jejich obyvatelů, občan-
ských sdružení a dalších subjektů. Nemalou 
úlohu zde hrají různí „milovníci kolejí“ a nad-
šenci pro technické památky.

Současný trend zhodnocovat a využívat stav-
by, původně ryze technického charakteru, 
k novým žádoucím funkcím (muzea, infor-
mační centra, další služby pro turisty) je vý-
zvou k realizaci tohoto projektu.

Třetí koordinační schůzku hostila MAS Posázaví ve dnech 
30. - 31. 5. 2009. Účastníci projeli zvláštním parním 
vlakem trať z Prahy-Braníka do Benešova, kde si prohlédli 
i nově zrekonstruované vnitřní prostory nádraží (viz foto).

Malebné „lokálky“ a k nim náležející objekty 
tvoří nedílnou historickou součást regionů. 
Jsou proto právem považovány za prvky kul-
turního dědictví. 

Hlavní náplní a cílem projektu „Vlídná ná-
draží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lo-
kálka, Muzejní trať Kolešovka“ je zmapování 
současného stavu těchto historických želez-
ničních tratí včetně přilehlých objektů (jako 

Organizace čtvrté koordinační schůzky se ujala 10. - 11. 
července 2009 MAS Rakovnicko. Místní trať Lužná u Ra-
kovníka - Kolešovice je využívána pouze pro tzv. muzejní 
provoz, v rámci kterého se i účastníci schůzky svezli parním 
vlakem. Dole na fotografii jsou zástupci partnerských MAS 
při jednání o dalších společných krocích v rámci projektu.

Připravujeme další 
projekty spolupráce
Výbor partnerství naší MAS pověřil na 
svém posledním jednání sekretariát 
MAS rozpracováním několika námětů na 
další projekty spolupráce. Tyto projekty, 
na kterých se podílí několik místních 
akčních skupin, jsou nejen dalším 
zdrojem financí pro náš region, ale také 
významným zdrojem zkušeností, které 
si jednotlivé MAS v rámci společného 
projektu předávají. 

Mobilní vybavení pro kulturní akce
Letos v červnu byla spolu s MAS Rozvo-
jové partnerství regionu Hranicko a MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu předložena 
žádost o dotaci na nákup mobilního 
vybavení pro pořádání kulturních akcí. 
O podpoře projektu se rozhodne v říjnu 
2009. 

Obnova studánek, židovské  památky, 
Georg Böhm nebo hippotrasy?
Pro další kola rozdělování dotací jedná-
me o přípravě dalších projektů. Společně 
se sousedními MAS uvažujeme o přípra-
vě projektů zaměřených na mapování 
a obnovu pramenů, studánek a studní, 
záchranu židovských památek a soch 
a křížů regionálního barokního sochaře 
Georga Böhma. Další diskutovanou va-
riantou je zpracování studie pro značení 
hippotras a jejich následné vyznačení 
vč. vybudování několika odpočinkových 
míst pro jezdce na koních.

Síť regionálních muzeí
V rámci partnerství „Podejme si ruce“ 
připravujeme projekt, jehož cílem bude 
vytvoření několika malých muzeí či expo-
zic a jejich propojení do sítě se společnou 
propagací. Na dosavadní spolupráci 
s MAS Posázaví v rámci projektu „Vlídná 
nádraží“ bychom zase rádi navázali 
projektem vytvoření turistických tras 
údolím některých řek či potoků, uvažu-
jeme i o projektu na propagaci regionu 
v rámci cestovního ruchu.

Zaujaly Vás některé náměty? Ozvěte se!
Pokud Vás některý z výše uvedených 
námětů zaujal, nebo pokud byste se 
chtěli jakkoliv zapojit do přípravy nebo 
realizace těchto projektů, budeme rádi, 
když nám o sobě dáte vědět. Který ze 
zmíněných projektů a v jaké podobě na-
konec připravíme a zda-li se jej skutečně 
podaří zrealizovat záleží i na Vás. MAS 
Český Západ - Místní partnerství je tu 
především proto, aby rozvíjela iniciativu 
„zespoda“. 

kontakt pro více informací:   >
    Miroslava Válová, tel.: 774499395 
    e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz

V minulých letech zvítězila stanice v Ostro-
měři a nádraží v Trutnově. V Ostroměři lidé 
ocenili zejména čistotu a květinovou výzdo-
bu, v Trutnově citlivě provedenou rekon-
strukci budovy na které se podílelo město, 
v obou pak přívětivý personál, který o nádra-
ží pečuje. 

„V celé republice je přes 2000 stanic a ná-
draží, mnohá z nich procházejí náročnou 
rekonstrukcí, také v rámci projektu Živá ná-
draží. Ke zvelebení i těch nejmenších stanic 
ale často stačí poměrně  málo – iniciativa ze 
strany našich zaměstnanců a zájem místních 
obyvatel a organizací. Podobné aktivity veli-
ce vítáme,“ říká Jiří Ješeta, zástupce ředitele 
Odboru komunikace ČD.

V roce 2009 získalo hlavní cenu v soutěži 
nádraží v Zahrádkách u České Lípy a to pře-
devším za příkladný přístup zaměstnanců 
k cestujícím a prostředí stanice s bohatou 
květinovou výzdobou a za zachování histo-
rického vzhledu nádražní budovy.

Hlasování o nejkrásnější nádraží roku 2009 
probíhalo ve dvou kolech. V prvním mohl 
kdokoliv navrhnout svého favorita. Bylo po-
dáno celkem 28 návrhů. Ve druhém kole pak 
hlasovala veřejnost pro jednoho z deseti  fi-
nalistů - hlasovalo přes 2000 lidí, od dětí po 
seniory. Informace o soutěži byly průběžně 
zveřejňovány v médiích, na plakátech na ná-
dražích a na webových stránkách vyhlašova-
telů. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo dne 18. června v Senátu Parlamen-
tu ČR. 

MAS Rakovnicko
Místní akční skupina má působnost na úze-
mí 74 obcí okresu Rakovník, z nichž je větši-
na současně členy Svazku měst a obcí Rakov-
nicka, řadícího se mezi největší dobrovolné 
svazky obcí v ČR. MAS vznikla počátkem 
roku 2006 za pomoci zkušenější MAS Posá-
zaví, která s Rakovnickem úzce spolupracuje 
dodnes.

Region, kde se ruční česání chmele do věrte-
lů stalo již minulostí stejně jako pravidelné 
parní vlaky a motoráky, se nyní snaží tyto 
tradice obnovit. Lokálka Kolešovka prochází 
řadou chmelnic a vesnice na trati byly o skliz-
ních domovem tisíců česáčů chmele. V srp-
nu a září sem parní lokomotivy dlouhá léta 
tahaly posílené soupravy vlaků s „rodinnými 
kombajny“. Nyní na železniční trati z Luž-
né u Rakovníka do Kolešovic funguje již jen 
muzejní provoz. V Kněževsi i v Lužné je mož-
né vidět historická železniční vozidla. Kraj 
chmele čeká na Vaši návštěvu.

www.rakovnicko.info >

Navštivte jízdy historických vlaků
Posázavský pacifik 
24. 10. 2009 - Oživlý hrad Český Šternberk 
Kolešovka 
12. a 13. 9. 2009 - Model víkend 
17. a 18. 10. 2009 - Poslední parní víkend 
Bezdružická lokálka 
3. 10. 2009 - Cyklovlak na Slavnosti jablek 
31. 10. 2009 - Oslavy 550 let Bezdružic 
14. 11. 2009 - Martinské setkání

Posázaví a Rakovnicko - naši spolucestující
Radka Šámalová

S MAS Posázaví a MAS Rakovnicko spolupracujeme na projektu „Vlídná nádra-
ží“, který jsme Vám představili na protější stránce. Nyní je na čase, abychom 
představili také obě partnerské MAS a jejich železniční trati.

Zpravodaj MAS Český Západ - Místní partnerství
Číslo 6, vyšlo v srpnu 2009 v rámci realizace 
Strategického plánu LEADER „Sudety - místo k setkávání“. 
Obsah: MAS Český Západ - Místní partnerství 
Grafika: Jan Florian Tisk: MLOK, Brno 
Vytištěno na recyklovaném papíru.

Předpokládaná uzávěrka příštího čísla je 31. října 2009. 
Příspěvky posílejte na kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
nebo poštou na Olbramov 5, 349 01 pošta Stříbro. 
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Konstantinolázeňská 
škola podnikání: Živá 
ves vyjela za inspirací
Libuše Sittová, sdružení Živá ves

Na začátku dubna letošního roku jsem 
se zúčastnila velmi zajímavé exkurse 
za podnikateli a realizovanými projek-
ty, která byla součástí Konstantinolá-
zeňské školy podnikání. Tento program 
organizovalo občanské sdružení Živá Ves.

V prvních dvou dnech jsme navštívili několik 
podnikatelů v západních Čechách – biofarma 
ve Verušicích, penzion s restaurací v Touži-
mi, biofarma Belina,... 

V pátek 5. dubna 2009 jsme v časných ran-
ních hodinách vyrazili směr kozí farma St. 
Pierre v obci Zahrádka ve Středočeském kra-
ji. Odtud jsme pokračovali do Českého Švý-
carska, kde jsme v Krásné Lípě byli ubytováni 
v bývalé tovární budově zrekonstruované na 
hotel se sportovním vybavením a restaurací. 
V rámci Českého Švýcarska jsme během ne-
celých dvou dnů navštívili místní informační 
centrum se zajímavou geologickou expozi-
cí, stylový pension s restaurací Na Stodolci, 
mydlárnu Rubens v obci Růžová, muzeum 
loupežníka Karáska, které založil místní nad-
šenec na německé straně hranic, a zajímavý 
koncept sklárny obklopené restaurací Ajeto 
v Novém Boru. 

Mikrogranty na Slovensku
Poprvé, kdy jsme o podobném programu 
slyšeli bylo při návštěvě slovenské MAS Mu-
ránská Planina, kde se místní stejnojmenný 
mikroregion rozhodl vytvořit vlastní mik-
rograntový program „Nastartujte s veřejno-
soukromým partnerstvím Muránská Plani-
na - Šance v našem mikroregionu“. Finance 
do takového programu poskytují jednotlivé 
obce a celkový rozpočet programu pro rok 
2009 byl 2.700 EUR (cca 70 tis. Kč). Žádosti 
o grant až do výše cca 13.000 Kč (500 EUR) 
mohly předkládat jak neziskové organizace, 
tak aktivní skupiny min. tří obyvatel. V roce 
2009 byly podporovány tyto oblasti podpory: 
rozvoj cestovního ruchu, zlepšení životního 
prostředí v obcích, zachování a rozvoj tradic 
a rozvoj aktivit sdružení a spolků, vč. organi-
zací podporujících spolupráci a sounáležitost 
v regionu. Realizátoři projektů se museli na 
financování podílet min. 20% vlastních fi-
nancí a o přidělení dotace rozhodovala dle 
priorit mikroregionu čtyřčlenná komise slo-
žená ze zástupců jednotlivých obcí.

www.muranskaplanina.com >

Grantový program regionu Hranicko
Podobný program rozjel v ČR v roce 2008 
i Mikroregion Hranicko za finanční podpory 
Olomouckého kraje. Kraj tehdy přispěl dotací 
ve výši 300.000 Kč, vklad mikroregionu  byl 
100.000 Kč a čtyři velké místní firmy vložily 
do programu každá 25.000 Kč - celkový ob-
jem programu byl tedy 500.000 Kč. Zaměře-
ní programu bylo na kulturní a společenské 
akce, které mohly být podporovány 100% 
grantem až do výše 40.000 Kč. Z 19 žadatelů 
bylo podpořeno celkem 11 celkovou částkou 
250.000 Kč, zbývající část financí byla použi-
ta na doprovodné akce vč. zpracování data-
báze místních umělců a na administraci pro-
gramu. V roce 2009 je program realizován již 
bez podpory kraje, na financování se podílí 
celkem 5 firem, každá částkou 25.000 Kč, dal-
ších 25.000 Kč vkládá Mikroregion Hranicko, 
celkem tedy 150.000 Kč. S ohledem na nižší 
rozpočet grantového programu je maximální 
výše podpory pro rok 2009 „jen“ 10.000 Kč 
na jeden projekt. Zaměření programu i způ-
sob rozdělování dotací zůstalo stejné.

www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/  >
   grantovy-program-regionu-hranicko

Kozí farma St. Pierre v Zahrádce, kde účastníci vzdělávací 
exkurze v rámci projektu „Konstantinolázeňská škola pod-
nikání“ sbírali inspiraci pro rozvoj svého dalšího podnikání. 
Dole na fotografii produkty farmy St. Pierre, které známe 
i z některých obchodů.

Exkurze tak nebyla tematicky úzkoprofilová. 
Neopakovaly se jen návštěvy biofarem, ale 
měli jsme možnost shlédnout činnost in-
formačního centra jehož roční návštěvnost 
je desetkrát vyšší než informačního centra 
v Konstantinových Lázních. Také sklárna 
pro nás byla něčím novým a tím pádem velmi 
zajímavým, zvlášť také proto, že se jednalo 
o sklárnu známého umělce Bořka Šípka. 

Každá zastávka této exkurze, ať už v rámci 
západních Čech, či mimo ně, pro nás byla 
možností podívat se a zhodnotit, jak to dělají 
jiní, načerpat inspiraci a inovaci, získat mož-
nost zeptat se či si vyměnit užitečné rady. 
Pro mne osobně byla tato exkurze dokonce 
inspirativní natolik, že jsem se rozhodla rea-
lizovat projekt výrobny přírodních mýdel, na 
kterém jsem začala okamžitě pracovat.

Posledním, ale neméně důležitým přínosem 
této exkurze byla možnost strávit společně 
delší čas se sousedy, ostatními podnikateli 
a dalšími z okolí a poznat tak, kdo vedle nás 
vlastně žije. V rámci běžného života na tako-
vé setkání často bohužel není čas.

Ještě jednou bych tedy touto cestou ráda po-
děkovala Jitce Šimkové za organizaci této ex-
kurze, protože pro nás všechny byla velkým 
přínosem.

Mýdlárna Rubens v Růžové na Šluknovsku inspirovala  
podnikatelku Libuši Sittovou k založení společnosti 
Tamarich, která by díky dotací naší MAS měla v brzké době  
zahájit ruční výrobu mýdla v areálu Dvoru Krasíkov.

Nápady ze Slovácka
Honza Florian

V rámci semináře o hodnocení dopa-
du programu LEADER+ jsme v MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu navští-
vili několik inspirativních projektů...

Obnova obecních studní
Mikroregion Podchřibí se na exkurzi před-
stavil projektem „Voda voděnka“ v rámci 
kterého byly obnoveny staré obecní stud-
ny v centrech všech obcí mikroregionu 
(viz foto). Všechny studny tak získaly 
jednotný ráz a byly doplněny i posezením 
pro turisty. MAS Kyjovské Slovácko v po-
hybu poskytla na realizaci projektu dota-
ci ve výši 726 tisíc Kč v rámci programu 
LEADER 2007-13. Mikroregion Podchřibí 
tak navázal na předchozí společné opravy 
drobných sakrálních staveb v jednotli-
vých obcích.

Na Nepomucku  
pomáhají s projekty 
členové Výboru
Honza Florian

V rámci 6. setkání místních akčních 
skupin Plzeňského kraje, které hos-
tila MAS Sv. Jana z Nepomuku, jsme 
navštívili mateřskou školu v obci 
Vrčeň, kde nám bylo představeno 
několik inspirativních nápadů...

Před budovou vrčeňské mateřské školky 
nás čekala její ředitelka a místostarostka  
Vrčeně v jedné osobě - paní Eva Beránko-
vá. S velkým zapálením nám představila 
vcelku běžný problém mateřské školky, 
jenž potřebovala obnovit nábytek, který 
již nevyhovoval potřebám dětí. Vzhle-
dem k tomu, že na samotné vybavení ne-
bylo možné v rámci programu LEADER 
2007-13 dotace poskytnout (nyní to již 
díky úpravám pravidel možné je), musela 
školka investici do vybavení školky spojit  
i s výměnou oken, aby dotaci vůbec 
získala. Investice a tím pádem i rozpočet 
projektu se tak výrazně navýšil. 

Projekt by nebyl ani tak zajímavý, pokud 
by se do něj v této fázi se svoji metodickou 
pomocí nevložila členka výboru MAS paní 
Martina Krumpholcová, která již měla 
zkušenosti s realizací jiného projektu 
financovaného MAS. Ve spolupráci 
s ředitelkou školky celkem běžný inves-
tiční projekt doplnily netradičními prvky, 
vtahujícími děti i jejich rodiče do dění ve 
školce. Společně se rozhodly připravit 
dobročinnou dražbu dětských výrobků 
a jiných darovaných předmětů (viz foto 
nahoře), jejíž výtěžek, přes 16 tisíc Kč, po-
užijí na spolufinancování projektu. Dalším 
obdobným počinem je připravované diva-
delní představení žáků školky a jejich rodi-
čů. Výtěžek ze vstupného plánují rovněž 
použít na spolufinancování a pomoci tak 
obci, v rámci svých možností, s finančním 
podílem na projektu. 

Ačkoliv MAS sv. Jana z Nepomuku patří 
v Plzeňském kraji k těm mladším, ve 
Vrčeni bylo vidět, že i od ní se máme co 
učit. 

Pojízdná moštárna
Středoevropské setkání MASek, které se pod 
názvem „LEADERfest“ konalo v červnu 2009 
v Hradci nad Moravicí (MAS Opavsko) bylo 
doplněno pestrým trhem místních produktů, 
na kterém se prezentovala i pojízdná moštár-
na „Vitaminátor“ (viz foto). S nákladním 
autem s přívěsem objíždějí majitelé rodinné 
firmy jednotlivce i malé zemědělce a moštují 
jejich jablka přímo u nich na dvoře. Pojízdná 
moštárna získala v roce 2008 ocenění Česká 
biopotravina roku. Zbývá jen počkat, kdo 
zrealizuje podobnou myšlenku u nás...

Jezdecká stanice Podkova
Občanské sdružení Podkova vybudovalo na 
kraji lesa v sousedství hippotrasy stejno-
jmennou jezdeckou stanici. Dřevěný srub, 
krytá stání i velký výběh slouží k odpočin-
ku a přenocování jezdců i jejich koní. Stání 
a ohrada jsou celoročně volně přístupné, 
klíč od srubu poskytnou členové sdružení 
zájemcům po předchozím objednání přes 
internet. Zajímavé také je, že bezúročnou 
půjčku na předfinancování poskytlo ma-
lému sdružení město, na jehož území stáj 
stojí. Do budoucna sdružení uvažuje o vy-
budování turistické koňské vlečky od této 
stanice k místnímu koupališti.

Startér: program na podporu aktivit 
mladých na Nepomucku
MAS sv. Jana z Nepomuku, která působí 
v Plzeňském kraji spustila v letošním roce 
program s názvem Startér, jehož cílem je 
podporovat projekty mladých, které si sami 
navrhnou a které mají pozitivní dopad na 
své okolí (přispějí k řešení místních problé-
mů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, 
podpoří rozvoj kultury a volnočasových akti-
vit, budou mít pozitivní vliv na životní pro-
středí apod.). Projekty by měly být postaveny 
na základních „leaderovských“ principech 
inovativnosti, spolupráce a partnerství a ak-
tivizace od spodu. Program je určen specificky 
pro neformální skupiny mladých, kteří doká-
žou sestavit projektový tým 5-15-30-80-18, 
což znamená, že projektový tým musí mít 5 
a více členů, být minimálně z 80 % složený 
z osob ve věku od 15 do 30 let a v každém 
projektovém týmu musí být minimálně jed-
na osoba starší 18 let. V letošním roce fungo-
val program poprvé a MAS sv. Jana z Nepo-
muku  jej financovala z vlastních členských 
příspěvků částkou v celkové výši 50.000 Kč, 
kterou rovnoměrně rozdělila mezi čtyři vy-
brané projekty. Hlavním cílem programu je 
vytvořit jakousi „vstupní bránu“ k realizaci  
dalších projektů iniciativních skupinek mlá-
deže a zahájit s nimi spolupráci.

mas.nepomucko.cz/starter/ >
A co u nás?
V naší MAS máme zkušenosti s podobným 
programem „Mladé nápady pro Český Zá-
pad“, který byl v historii naší MAS zatím snad 
nejúspěšnější co se týče poměru investované 
finanční prostředky ku výslednému efektu. 
Podobný dopad očekáváme od založení pří-
padného vlastního grantového programu, 
o jehož počátečním financování v tuto chví-
li jednáme s Plzeňským krajem. Držte nám  
a vlastně především sobě palce!

Jak funguje vlastní grantový program či fond?
Honza Florian

Již po několikáté jsme od různých jiných MAS či mikroregionů slyšeli informace 
o jejich vlastním grantovém programu, který podporuje finančně méně nákladné 
aktivity v daném regionu finančními granty, které ač nejsou tak veliké jako dota-
ce z programů EU, přinesou mnohdy stejně velký nebo i větší efekt. S ohledem na 
stávající finanční krizi možná není vhodná chvíle se zabývat myšlenkou vytvo-
ření podobného fondu u nás, ale možná právě naopak je to možnost zamyslet se 
nad výší a smyslem velkých investic v porovnání s těmi drobnými, ale pro život 
lidí mnohdy významnějšími „drobnými“ aktivitami...
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Ing. Pavel Nutil
- vystudoval Vysokou školu zemědělskou  
  v Brně, obor lesní inženýrství 
- podniká v oblasti poskytování služeb  
  pro lesní hospodářství a péči o krajinu  
  a arboristických prací 
- bydlí v Otíně (místní část města Planá),  
  kde se jako dobrovolník a místní patriot  
  snaží o záchranu kostela Jména P. Marie

Tento článek je výtahem z připravované 
publikace „Práce jako na kostele“, která 
představí nejen vybrané kostely na území 
naší MAS, ale i organizace a jednotlivce, 
které se snaží o jejich záchranu. Publika-
ce bude vydána na podzim 2009 v rámci 
projektu „Obnova vybraných sakrálních 
památek regionu Český Západ“, podpoře-
ného z prostředků Finančního mechanis-
mu Norska.

Denní stacionář je určen dětem a dospělým 
lidem s postižením. Cílem této služby je 
pomoci znevýhodněným dětem a lidem žít 
šťastný, vyrovnaný a plnohodnotný život 
v běžné společnosti ostatních jedinců a tím 
předcházet sociálnímu vyloučení.

Sociálně terapeutické dílny jsou určeny do-
spělým lidem s postižením. Cílem této služby 
je pomoci těmto lidem, aby se mohli aktivně 
zapojit do produktivních činností podobně 
jako jejich vrstevníci z běžné populace.

Ekocentrum Tymián
Mgr. Petra Čechurová

Občanské sdružení Ekocentrum 
Tymián bylo založeno v červenci loň-
ského roku. Soustředí se především na 
environmentální výchovu, vzdělávání 
a osvětu v Kladrubech a okolí. 

Mezi hlavní aktivity patří provozování Tu-
ristického a environmentálního informač-
ního centra v Kladrubech. Zde nabízíme 
především environmentální poradenství. 
Lidé u nás mohou získat informace napří-
klad o nakládání s odpady, ekozemědělství 
a biopotravinách, šetrné turistice a o dal-
ších oblastech souvisejících s ochranou 
životního prostředí. Dále je lidem k dis-
pozici poměrně rozsáhlá knihovna obsa-
hující publikace přírodovědné, ekologické, 
rukodělné, pro práci s dětmi, atd. Vybrat si 
také mohou z velké nabídky nejrůznějších 
vzdělávacích materiálů (letáky, brožury, 
výstavní panely, atd.). Kromě poradenství 
se dále zaměřujeme na volnočasové a vzdě-
lávací aktivity. Každoročně pořádáme akce 
pro veřejnost k významný dnům v roce. 
Jedná se například o Den Země, Den bez 
aut, Den stromů, Martinská slavnost. Také 
nabízíme několik zájmových kroužků pro 

Středisko Víteček nabízí postiženým aktivní život
Markéta Postlová

Středisko Vítečk se nachází v Černošíně. Jedná se o středisko poskytující sociální 
služby dětem a lidem s postižením. Sociální služby probíhají formou Denního 
stacionáře a Sociálně terapeutických dílen.

Středisko Víteček nabízí dospělým lidem s postiženým 
sociálně-terapeutické dílny. Fotografie je z červencového 
kosení trávy.

Do střediska jsou uživatelé denně sváženi 
a odpoledne zase rozváženi zpět do svých do-
movů. Každý den se děti a dospělí lidé s po-
stižením svážejí z okolí Mariánských Lázní, 
Tachova, Stříbra i Plané.

Neméně důležitým cílem těchto služeb však 
je, aby děti a lidé s postižením mohli žít v do-
mácím – rodinném prostředí a zároveň od-
lehčit rodině při náročné péči o osobu s po-
stižením.

www.ph15-royalrangers.estranky.cz >

Záchranná služba Royal Rangers
Už jste někdy slyšeli o této záchrance? Dovol-
te, abych vám ji tedy představila. Záchranná 
služba Royal Rangers je dobrovolná záchran-
ka, působící zejména v Plzeňském a Karlo-
varském kraji. Podle potřeby může samozřej-
mě pomoci i kdekoli jinde. Začátkem roku 
2008 uzavřela dohodu o plánované pomoci 
s IZS (integrovaný záchranný systém) Karlo-
varského kraje. 

A na co se vlastně Záchranná služba Royal 
Rangers zaměřuje? Členové záchranky již 

Záchranná služba Royal Rangers pravidelně pořádá školení 
svých členů. Na materiální vybavení 15. Přední hlídky 
Royal Rangers přispěla i naše MAS v rámci programu  
Mladé nápady pro Český Západ v roce 2006.

děti. Jsou to především kroužky zaměřené na 
poznávání přírody – Tymiánek (přírodovědné 
tvoření pro malé děti a jejich maminky), Bělo-
zářka (přírodovědný kroužek pro školní děti), 
včelařský kroužek, výtvarné tvoření z přírod-
ních materiálů. 

Miniškola lidových řemesel
Na podzim letošního roku pak nabídneme 
veřejnosti cyklus akcí v rámci dvou projektů. 
První projekt nese název Miniškola lidových 
řemesel. Bude se jednat o čtyři řemeslné díl-
ny. Na první dílně se budeme zabývat zpraco-
váním ovčí vlny (čištění, vyčesávání, barvení, 
předení, plstění), další dílna bude věnována 
košíkářství, dále pak drátenictví a na závěr se 
naučíme pracovat s kukuřičným šustím. Díl-
ny budou probíhat od září do listopadu, kdy 
bude miniškola lidových řemesel zakončena 
výstavou hotových výrobků. 

Škola udržitelného rozvoje venkova
Druhý projekt nese název Ekolyceum aneb 
Škola udržitelného rozvoje venkova. V rámci 
tohoto projektu nabídneme veřejnosti celkem 
pět vzdělávacích exkurzí. Exkurze budou vždy 
třídenní a zájemce zavedou nejen na vybraná 
místa Plzeňského kraje, ale také na místa vzdá-
lenější, např. na Moravu. Exkurze budou urče-
ny pro podnikatele, zemědělce, členy místních 
samospráv i zástupce neziskových organizací. 
Budou obsahovat jak teoretické informace 
k danému tématu, včetně možností získávání 
dotací, tak také praktické ukázky. Veřejnosti 
nabídneme tyto exkurze: Venkovská turistika 
jako alternativní zdroj obživy pro zemědělce 
a podnikatele na venkově, Domácí výrobky 
-  systém regionálních značek ČR, Možnosti 
využití biomasy a bioplynu v obcích, Geopark 
– šance pro region, Modelové ekologické pro-
jekty pro venkov. Uvedené exkurze budou pro-
bíhat v období od října do června následujícího 
roku. 

Bližší informace k oběma projektům a všem 
ostatním akcím naleznete na webových strán-
kách www.tymian.cz, které budou zprovozně-
ny do konce roku. 

Ekocentrum Tymián, o. s.  >
    Mgr. Petra Čechurová, předsedkyně 
    tel.: 607 256 249 
    e-mail: ekocentum.tymian@centrum.cz

prošli řadou školení a specializací, ve kterých 
se stále snaží více vzdělávat a ,,zdokonalo-
vat“. Neustále probíhají cvičení v oblastech 
speleozáchrany  (což je vyprošťování osob či 
předmětů z důlních děl či jeskyní), předlékař-
ské první pomoci na profesionální úrovni, 
vodní záchrany  (vodní záchranné techniky), 
potápění, lezeckých technik, vyhledávání po-
hřešované osoby, psychosociální pomoci. 

Mezi ostré výjezdy, které má už tato záchran-
ná služba na svém kontě, patří povodně v roce 
2002 a 2006, orkány Kyrill a Emma, vichřice 
Quentin, vyhledávání ztracené osoby s po-
stižením, vyhledávání ztraceného předmětu 
pod vodou, záchrana topících se osob a dětí 
na divoké vodě a poskytnutí první předlekář-
ské pomoci u několika autonehod. 

www.zs-rr.cz  >
   tel.: 606500252, 721620277, 724869843

Ekocentrum Tymián provozuje své aktivity v prostorách 
Turistického a environmentálního informačního centra  
v Kladrubech (viz foto).

V roce 2003 se přestěhoval z Plané do Otína 
pan Nutil, protože si tu se svou ženou koupili 
dům. Ve stejné době se začal zajímat o otín-
ský kostel  Jména Panny Marie.  Z původního 
románsko-gotického chrámu se ve druhé po-
lovině 20. století stala zřícenina, kterou mi-
losrdně zarostla okolní příroda. Pan Nutil se 
rozhodl, že se o kostel postará, neboť hrozilo, 
že celá stavba brzy spadne. Společně s přáteli 
a s belgickými skauty, kteří přijeli do Otína 
na workcamp se jim podařilo během krátké 
doby kostel vysekat z džungle. Protože kos-
tel byl bez střechy, náletové dřeviny nerostly 
jen v okolí kostela, ale i v jeho interiéru. Po 
společné brigádě kostel prokoukl k životu 
a pan Nutil začal společně s novým plánským 
farářem Šaškem shánět peníze na nutnou 
údržbu. Z dotace z Havarijního fondu Minis-
terstva kultury ČR získali potřebné peníze na 
zastřešení věže. Kostel zatím probouzeli i k  
životu duchovnímu. Zhruba třikrát do roka 
se začaly v kostele sloužit mše a každé Váno-
ce se v kostele sejdou obyvatelé Otína, ná-
vštěvníci a společně  s panem Nutilem a jeho 
ženou  zde pořádají vánoční zpívání. 

Po vyjednávání s církví se vlastníkem koste-
la stalo město Planá a díky tomu se otevře-

ly další možnosti financování oprav. V roce 
2008 tak otínský kostel dostal dotaci od 
MAS Český Západ v rámci 1. výzvy programu 
LEADER 2007-13. Díky dotaci bude defini-
tivně zastřešen presbytář, upraví se a zpevní 
koruna zdiva lodi. 

Kostel získal nového vlastníka, který se o něj 
bude moci dobře postarat, ale svého hlavního 
zachránce a patrona má stále v aktivním ob-
čanovi, panu Nutilovi.

I díky aktivitě Pavla Nutila a pochopení Města Planá se 
na odstranění akutních havarijních stavů kostela Jména 
Panny Marie v Otíně podařilo získat téměř 1 milion Kč  
z dotace MAS Český Západ - Místní partnerství.

Pavel Nutil - zachránce otínského kostela?
Kateřina Kvasničková

Nedaleko Plané se nachází vesnička Otín a na jejím okraji udržovaný kostel.  
Ne vždy  tomu tak bylo, řadu let  byl kostel skryt před zraky veřejnosti bujnou 
vegetací, takže to mnoho let vypadalo, že Otín ani žádný kostel nemá. 

Každá trať přinesla 
pokrok a rozvoj
Radka Šámalová

Markem Plochý je již přes rok členem 
Výboru partnerství, kde zastupuje 
občanské sdružení Plzeňská dráha.

Jak jste se vlastně dostal k regionu  
a k bezdružické lokálce?
Do Bezdružic jsem se poprvé podíval v roce 
1998, kdy jsme zde realizovali jednu z prv-
ních akcí čerstvě založeného sdružení Plzeň-
ská dráha. Region jsem si na první setkání 
zamiloval. Hlavní podíl na tom má také Jirka 
Bízek, který je duší místní železniční tratě. 

V čem vidíte potenciál místní lokálky?
Hlavní devizou lokálky je její trasování v krás-
né přírodě, kterou mohou návštěvníci regionu 
využít k příjemné relaxaci. Magnetem je potom 
železniční most přes vodní nádrž Hracholusky.

Má železniční doprava vůbec budoucnost?
Určitě ano - jedná se o ekologický a bezpečný 
způsob dopravy. Probíhající aktivity ohledně 
dostavby železniční tratě z Bezdružic do Tepé 
jsou jasným důkazem zájmu místních samo-

správ na rozvoji regionu, kdy hlavním tahou-
nem má být právě železnice.

Co si slibujete od projektu Vlídná nádraží?
Projekt Vlídná nádraží přináší do regionu 
aktivní zapojení veřejnosti do věcí veřejných. 
Cílem je integrace nádraží do obcí a měst. 
Obyvatelé vyjadřují své názory a přání o tom, 
jak by mělo jejich nádraží vypadat a co jim na 
nádraží chybí. V průbehu projektu jsme se 
setkali s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti 
i veřejné správy, ale i Českých drah a SŽDC. 

Jak funguje vlakové taxi a půjčovna kol? 
Vlakové taxi je služba, kterou nabízí České 
dráhy na trati Pňovany - Bezdružice v úse-
ku Bezdružice - Cebiv. V určených časech si 
může cestující přímo u strojvedoucího ob-
jednat jízdu motorového vlaku v uvedeném 
úseku. Objednání vlakového taxi je možné 
i telefonicky. Půjčovna kol byla k naší velké 
lítosti v letošním roce zrušena.

Co plánuje Vaše sdružení v nejbližší době?
Nejbližší akcí nšeho sdružení bude „Jablečný 
cykloexpres“. Jedná se o zvláštní vlak s bufeto-
vým vozem a vozem na přepravu kol, který bude 
vypraven 3. října 2009 z Plzně do Bezdružic na 
Slovnosti jablek konané na vrchu Krasíkov. 

Ing. Marek Plochý
- absolvent Elektrotechnické fakulty ZČU 
- pracuje u Českých drah, a.s. v Krajském  
   centru osobní dopravy Plzeň  
- v roce1997 založil sdružení Plzeňská dráha 
- je ženatý, má dvě děti
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Dne 21. ledna 2009 byla Krajským soudem 
v Plzni zapsána do obchodního rejstříku 
obecně prospěšná společnost GeoLoci, kte-
rou koncem loňského roku založilo 5 obcí 
a měst, 6 občanských sdružení a 6 jednotliv-
ců. Zakladatelé dali nové organizaci do vínku 
především rozvoj Česko-Bavorského Geo-
parku na území Tachovska a městečka Úte-
rý. Následující článek přináší krátké shrnutí 
prvního roku činnosti GeoLoci o.p.s.

Tři pilíře činnosti Správní rady
Během svých prvních jednání stanovila 
Správní rada GeoLoci tři hlavní směry své 
činnosti:

1) Michalovy Hory 
2) Turistická trasa Planá - Stříbro 
3) Edice tématických geo-průvodců

Kromě toho také Správní rada připravila svůj 
Statut (organizační řád společnosti) a připra-
vuje také zprovoznění internetových stránek 
a vydání zprávy o stavu geoparku v letech 
2007-9.

Ve Stříbře vzniká  
mateřské centrum
Jolana Dražská

Co je to mateřské centrum? Je to 
prostor, kde se setkávají nejen ma-
minky na mateřské nebo rodičovské 
dovolené, ale je zde připravena také 
řada aktivit i pro jejich, většinou 
předškolní, děti. Nejčastěji funguje 
jako svépomocná dobročinná orga-
nizace, založená právě maminkami. 

Mateřské centrum rodičům nabízí mís-
to pro předávání zkušeností, vzájemnou 
podporu, pomoc, pochopení a odpočinek. 
Poskytuje prostor pro získávání přátel, dal-
ší vzdělávání, zvyšování kvalifikace i sebe-
vědomí. Obvykle nabízí i další služby jako 
poradny s odborníky, besedy na aktuální 
témata, někdy i výstavy a kulturní akce. 
Zamezuje sociálnímu vyloučení maminek 
na mateřské či rodičovské dovolené a roz-
šiřuje jejich společenské kontakty.

Dětem takové centrum může nabídnout 
místo pro první setkávání ve společnosti, 
nová kamarádství a možná i přátelství na 
celý život, místo pro bezpečné hraní, zpí-
vání, cvičení, poznávání a různé kroužky, 
kde budou moci rozvíjet své znalosti.

Mateřské centrum je nejen místem, kde 
se posiluje rodinné společenství a kde 

Setkání/Treffen aneb 
Domaslav včera i dnes
Tereza Chvojková, redakčně upraveno

Občanské sdružení Domaslav pořádá 
od roku 2007 setkání s německými 
rodáky  -  Treffen. Součástí byla dvojja-
zyčná mše, občerstvení, společná pro-
cházka po vsi a výstava, která pomocí 
archivních i současných fotografií při-
pomněla někdejší vzhled Domaslavi. 

Celé akci v minulých letech předcházela tří-
denní práce v okolí fary a kostela a pásmo 
tématických přednášek o zdejší krajině a čes-
ko-německých vztazích. Účastníky byli pře-
devším mladí lidé z Plzně, kteří se o danou 
problematiku zajímají. Nadšení obyvatel, 

Správní rada GeoLoci vytyčila své nejbližší cíle
Miroslava Válová a Honza Florian, členové správní rady GeoLoci, o.p.s.

Devítičlenná správní rada obecně prospěšné společnosti GeoLoci, která se zabývá 
rozvojem Česko-bavorského geoparku na území Tachovska a města Úterý, zaháji-
la svoji činnost a stanovila hlavní cíle svých aktivit pro první roky své činnosti.

Turistická trasa Planá - Stříbro
V návaznosti na projekt „Kapka GeoParku“, ve 
kterém byl mj. zpracován koncept zpřístup-
nění  zajímavých geologických lokalit v údolí 
řeky Mže mezi městy Stříbro a Planá, si dala 
správní rada za cíl projednat tento návrh 
s dotčenými obcemi, Klubem českých turistů 
a dalšími organizacemi a dopracovat konkrét-
ní řešení, které by bylo následně realizováno 
ve spolupráci s dotčenými obcemi. Údolí řeky 
Mže je jako stvořené pro aktivní odpočinek 
výletníků z obou měst - Plané i Stříbra a kvůli 
velmi dobrému  vlakovému spojení lze před-
pokládat i zájem turistů z Plzně a okolí. Údo-
lím již vede mezinárodní turistické značení 
(červená značka KČT), nicméně projekt navr-
huje také propojení obou měst  cyklotrasou, 
příp. i hippotrasou, které vzhledem k malé 
prostupnosti krajiny údolí Mže nebude tak 
jednoduché, jak by se  nezasvěcenému zdálo. 
Dle dosavadních výsledků jednání by měly 
vzniknout trasy dvě. První bude určená pro 
cykloturisty, kteří jsou ochotni občas slézt 
z kola a kvůli krásným rozhledů do krajiny za-
žít trochu adrenalinových zážitků při překo-
návání  nesjízdných úseků trasy. Druhá trasa 
se sice od řeky Mže vzdálí, ale zato bude velice 
dobře sjízdná a  bude tedy určena těm, kte-
ří se na výlet mezi oběma městy vydají spíše 
pro radost z jízdy samé. Aby se také využilo 
již zmíněné železnice k výletům, budou na-
vrženy i menší okruhy, tedy  zajímavé  výlety 
od jedné železniční zastávky k druhé. Jed-
notlivé okruhy by byly také různě náročné jak 
pro  rodiny s dětmi, tak i pro zdatné turisty. 
Pokud se chcete osobně účastnit vytipování 
tras v okolí železnice v údolí řeky Mže a po-
kud znáte nějaké zajímavosti v okolí a  chcete 
se s nimi pochlubit ozvěte se prosím  na tel. 
774499395 (Miroslava Válová) nebo e-mai-
lem na: valova@leader-ceskyzapad.cz. V prů-
běhu roku 2009 předpokládáme dopracování 
návrhu, na samotné realizaci bychom poté 
začali pracovat v letech následujících.

Edice průvodců po místních geologických 
zajímavostech
Na přelomu roku 2009 a 2010 plánuje správ-
ní rada zahájit také vydávání edice průvodců 
po místních geologických zajímavostech prv-
ním dílem obsahující výběr nejzajímavějších 
lokalit z celého území, které kromě již zmí-

Na přelomu října a listopadu 2008 se Česko-bavorský geo-
park prezentoval na veletrhu MineralienTage v Mnichově. 
Expozice ve vstupní hale přilákala mnoho zájemců (viz foto).

Má vlast: dobré příklady péče o krajinu
První jarní den, 21. března 2009, se GeoLoci 
spolu se Spolkem pro obnovu  venkova Pl-
zeňského kraje a Plzeňským krajem zúčast-
nilo prvního ročníku celostátní výstavy „Má 
vlast“, kterou pořádala Asociace Entente Flo-
rale CZ - Souznění na pražském Vyšehradě. 
Jednotlivé kraje ČR zde představily dobré pří-
klady péče o krajinu a veřejná prostranství, 
které zabezpečují nejen obce, ale i různé ne-
ziskové organizace. Náš kraj byl prezentován 
Městem Plzní a Obcí Svojšín, které se v roce 
2006 účastnily mezinárodní soutěže Entente 
Florale Europe - Kvetoucí sídla Evropy, v níž 
se umístnily v silné evropské konkurenci 
na  druhém a třetím místě. Obě prezentace 
propojovala myšlenka Česko-bavorského ge-
oparku, jako budoucího rozvojového poten-
ciálu celého území. Prezentaci doplňovaly 
i ochutnávky místních produktů - pivem 
a minerálkou Il-Sano z Chodovaru, koláčky 
ze stříbrského pekařství Klimeš, které zde ve 
velké konkurenci z téměř všech krajů obstá-
ly na jedničku, a město Plzeň reprezentoval 
Fernet z Božkova (viz foto).

Michalovy Hory - živé centrum geoparku
V návaznosti na již zpracovanou architek-
tonickou studii záchrany bývalého horního 
hejtmanství (BergAmtu) v Michalových Ho-
rách byla zahájena jednání o možnostech 
záchrany této historické budovy. Městys 
Chodová Planá, který je jejím vlastníkem, 
potvrdil svůj zájem o záchranu budovy a ve 
spolupráci s místním občanským sdružením 
již získal dotaci z programu LEADER na zpra-
cování detailní studie obnovy a využití této 
stavby. Občanské sdružení Michalovy Hory 
zároveň připravuje naučnou stezku po okolí 
bývalého hornického městečka zaměřenou 
na krajinu, geologii a mineralogii. Velkou 
část přípravných prací provedlo již sdružení 
vlastními silami, ovšem na samotnou reali-
zaci stezky se chystá, ve spolupráci s GeoLoci 
o.p.s., požádat o dotaci ve 4. výzvě programu 
LEADER. Pokud uspějí, lze očekávat otevření 
první části stezky již příští sezónu. Členové 
správní rady GeoLoci rovněž diskutovali ná-
vrh okružní  tématické cyklotrasy z Chodové 
Plané do Michalových Hor a zpět a také mož-
nosti záchrany a zpřístupnění několika míst-
ních štol nebo svedení minerálního pramene 
před budovu BergAmtu. Námětů je v Micha-
lových Horách, které by se měly do budouc-
na stát centrem geoparku, řada, stejně jako 
aktivních občanů, kteří mají zájem o oživení 
této malebné obce.

Členové Správní rady GeoLoci o.p.s. (zleva: RNDr. Jiří Cais, 
Ivana Osmiková, RNDr. Jiří Hlávka, Bc. Kateřina Kvas-
ničková a Miroslava Válová) diskutují nad propagačními 
panely v budově CHKO Český les na Přimdě.

Při pracovním setkání v Michalových Horách si členové 
Správní rady GeoLoci o.p.s. (zleva: RNDr. Jiří Bartoš, 
RNDr. Jiří Hlávka a Miroslava Válová) prohlédli i připra-
vovanou naučnou stezku po okolí, kterou představil její 
neúnavný budovatel pan Marek ze Občanského sdružení 
Michalovy Hory (na fotografii vrpavo).

něného Michalohorska, Plánska a Stříbrska 
zahrnuje také Kladrubsko, Konstantinolá-
zeňsko, Útersko, ale i Tachovsko. Další díly 
celé edice by pak podrobněji představovaly 
jednotlivé oblasti. První z nich by byl zamě-
řen na Michalohorsko a Chodovoplánsko.

GeoLoci prvním Národním geoparkem?
Ve dnech 12. - 13. června 2009 zasedala 
opět na území Česko-bavorského geopar-
ku (ČBG)Rada národních geoparků, zříze-
ná Ministerstvem životního prostředí ČR. 
Jednání se tentokrát konalo v Karlovarské 
části ČBG, v Sokolově a naši část geoparku 
zde prezentovali předseda správní rady Geo-
Loci RNDr. Jiří Hlávka a místopředseda Jan 
Florian. Po posouzení stavu připravenosti 
obou českých částí ČBG (Karlovarské a Ge-
oLoci) a po opětovném zvážení rozdílnosti 
obou přístupů (rozvoj geoparku koordino-
vaný Krajským muzeem Karlovarského kra-
je oproti organizaci založené na iniciativě 
zespoda na straně GeoLoci) Rada národních 
geoparků doporučila zpracovat nominační 
dokumentaci pro udělení titulu Národní ge-
opark oběma územím samostatně s tím, že 
bude předkládána ve společném termínu na 
podzim tohoto roku. Pokud se tedy vše po-
daří, GeoLoci by mohlo být koncem tohoto 
roku, spolu s karlovarskou částí ČBG, vyhlá-
šeno prvním  Národním geoparkem v České 
republice.

Rada národních geoparků při návštěvě Česko-bavorského 
geoparku u lokality Kynžvartský kámen dne 12. 6. 2009 
(vpravo předsedkyně Rady RNDr. Martina Pásková, PhD.).

rodina sbírá síly. V ideálním případě se z něj 
stane komunitní centrum pro všechny gene-
race. Rút Kolínská, zakladatelka Hnutí ma-
teřských center v Čechách, nazývá mateřská 
centra „školou občanského života“, protože 
matky podněcují k aktivitě i v dalším životě 
a vytváří zájem o místní komunitu.

Ve Stříbře právě nyní takové mateřské cen-
trum vzniká z iniciativy našeho občanského 
sdružení Lapeť. Budoucí mateřské centrum 
nabídne kurzy angličtiny pro maminky i pro 
děti, literární dopoledne a autorské čtení bás-
ní, výtvarnou a keramickou dílnu, vycházky 
do přírody a podle zájmu i další aktivity pro 
maminky nebo pro děti např. zábavnou po-
hádkovou cestu pro děti.

Nyní jsme ve fázi hledání vhodných prostor. 
Měla by to být minimálně jedna větší míst-
nost se sociálním zařízením. Může se jednat 
o nevyužitou místnost ve škole, v adminis-
trativní budově, v rodinném domku apod. 
Případnou opravu či rekonstrukci bychom se 
pokusili zajistit. Pokud máte možnost nám 
nějaké prostory poskytnout, nebo jen víte 
o vhodném místě, budeme rádi, když se nám 
ozvete.

Hledáme také dobrovolníky, kteří budou mít 
zájem zapojit se do dění v mateřském centru 
ve Stříbře.  Jednalo by se o hlídání dětí během 
hraní, přípravu a vedení krátkých programů 
(cvičení, říkanky, písničky …), o vedení kur-
zů pro maminky nebo o pomoc při organi-
zaci a průběhu jednorázových akcí. Může jít 
jak o maminky na rodičovské dovolené, tak 
o student/ky zdravotnických nebo pedago-
gických škol či kohokoliv jiného. Pokud máte 
chuť věnovat trochu času společné zajímavé 
práci v kolektivu maminek na rodičovské do-
volené, prosíme, ozvěte se nám!

o.s. Lapeť  >
   tel.: 603 768 908 
   e-mail: lapet@email.cz

rodáků i účastníků nás přesvědčilo o tom, že 
má cenu v projektu pokračovat.

Letošní rozšířené Setkání/Treffen mělo po-
dobu 14-denního tábora, kterého se zúčast-
nila česká i německá mládež z příhraničních 
oblastí. Tématem dvoutýdenního tábora byly  
Sudety a jejich proměnlivá tvář v průběhu 
dějin. Akce byla zaměřena na lidi, kteří se 
chtějí aktivně dívat kolem sebe, poznat a skr-
ze poznání probouzet vztah a respekt ke kra-
jině, která je v pohraničí obklopuje. Účastníci 
se pomocí her, workshopů a diskuzí společně 
snažili odpovědět na otázky a problémy, kte-
ré v současnosti trápí krajinu a společnost 
našeho pohraničí. Tématicky se zabývali vý-
vojem kulturní krajiny, přírody, společnosti 
a architektury v našem pohraničí od roku 
1945 až do současnosti.

V polovině tábora, v sobotu 25. 7. 2009, pro-
běhlo v Domaslavi česko-německého setkání 
s domaslavskými rodáky, jehož součástí byla 
i mše v kostele sv. Jakuba Většího v Domasla-
vi (viz foto). 

Celý projekt probíhá ve spolupráci o.s. Do-
maslav s německou dobrovolnickou organi-
zací ASF. 

www.domaslav.cz >
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region dobrá praxe

časné době probíhá realizace tohoto pro-
jektu - nákup sportovních bryček, postrojů 
a vybavení na koně... Nastartování prvního 
zkušebního provozu je plánováno na letošní 
podzim.

Záměrem a smyslem celého projektu je na-
bídnout návštěvníkům Konstantinolázeňska 
novou možnost zajímavě strávit svůj volný 
čas aktivní relaxací při vyjížďce do okolní 
malebné přírody. Této činnosti se v ten stejný 
okamžik může díky využití jak jednotlivých 
koní, tak bryčky, zúčastnit celá skupina osob 
bez ohledu na tělesná či věková omezení. 
Všichni zájemci o tuto aktivitu u nás budou 
pro vyjížďku kompletně vybaveni a budou 
mít možnost využít převlékáren včetně sprch 
a toalet.

V neposlední řadě bychom rádi do budoucna 
organizovali různá setkání a klání jezdeckých 
klubů a majitelů koní z okolí a i k tomu by 
mělo být využíváno vybavení a zázemí naše-
ho projektu.
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region úspěchy

ROP zvelebuje region
Kateřina Kvasničková, Karel Týzl, Jan Soulek

ROP je zkratka pro „regionální ope-
rační program“, který je společný pro 
Plzeňský a Jihočeský kraj v rámci 
tzv. „regionu soudržnosti“ Jihozápad 
a z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj podporuje především 
infrastrukturní projekty v těchto dvou 
krajích. Představíme Vám některé 
z nich, realizované na území naší MAS.

Přestupní terminál v Konst. Lázních
Od března do konce května 2009 byl v Kon-
stantinových Lázních realizován projekt „Pře-
stupní autobusový - vlakový terminál Kon-
stantinovy Lázně“.  Celý areál byl přestavěn 
tak, aby vyhovoval požadavkům lázeňského 
města. Bylo vybudováno nové parkoviště 
s 39 parkovacími místy, včetně místa pro au-
tobus a zdravotně postižené, krytá zastávka 
autobusu s odpovídajícím nástupištěm, nové 
osvětlení, odvedení dešťové vody, osazení 
městského mobiliáře a vysázení zeleně. Sa-
mozřejmostí je bezbariérovost celého areálu.
Umístěním cyklostojanu a informačního pa-
nelu pamatuje obec i na cykloturisty, kteří si 
zde mohou odpočinout, načerpat další síly 
a získat informace o okolí. Terminál, který 
spojil a zvelebil autobusové a vlakové ná-
draží  v „Konstantinkách“ do reprezentativ-
ní a funkční podoby, byl slavnostně otevřen 
v pátek 29. května 2009. Celkové náklady 
stavební části činily přes 5 mil. Kč a společ-
ně s náklady souvisejícími (projektová do-
kumentace, žádost o dotaci, výběrové řízení 
apod.) představují celkovou částku  přes 5,5 
mil. Kč,  z čehož 2,6 mil. Kč poskytla EU. 

Kočárová základna 
pod Krasíkovem
Libuše Sittová

Na úpatí vrchu Krasíkov se rozklá-
dá rozsáhlý areál, ve kterém místní 
rodinná firma postupně buduje další 
zajímavou atrakci našeho regionu. 
Jedním z prvních kroků bylo i vytvoře-
ní jezdecké stáje Krasíkov.

Myšlenku založení základny jezdeckých spor-
tů a kočárové stanice na Dvoře Krasíkově 
jsme se rozhodli realizovat na základě toho, 
že tato aktivita v našem okolí chybí a domní-
váme se, že bude pro návštěvníky Konstan-
tinolázeňska lákavá a zajímavá. S pomocí 
zástupců MAS Český Západ jsme zpracovali 
projekt k žádosti o dotaci z programu LEA-
DER a zatím úspěšně jsme prošli jeho přije-
tím a hodnocením.

V lednu roku 2009 jsme již dovezli tři kobyly 
plemene českomoravského belgika. V sou-

Rekonstrukce komunikací v centrální 
části Bezdružic
 Projekt „Rekonstrukce místních komunika-
cí v centrální části města“ s rozpočtem přes 
18,5 mil. Kč je největším projektem realizo-
vaným místní samosprávou v Bezdružicích 
v posledních minimálně deseti letech. Pří-
prava projektu sahá již do roku 2004, kdy 
byly zahájeny práce na vyhotovení projek-
tové dokumentace. Od samotného počátku 
bylo zřejmé, že celkové náklady na realizaci 
projektu budou pro rozpočet obce příliš vel-
kým soustem. Velkou výzvou k zahájení re-
alizace projektu bylo vyhlášení Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad. 
V rámci 2. výzvy byla v březnu roku 2008 po-
dána žádost a na konci června loňského roku 
jsme byli velmi potěšeni zprávou o úspěchu 
našeho projektu. Smlouva o poskytnutí do-
tace byla uzavřena počátkem srpna, následně 
bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, 
podepsána smlouva o dílo a zahájeny sta-
vební práce. V roce 2008 byla realizována 1. 
etapa projektu, která zahrnovala kompletní 
rekonstrukci ulic Fučíkova a Poštovní. Slav-
nostní ukončení 1. etapy se uskutečnilo 7. 
listopadu. 2. etapa projektu byla zahájena 
počátkem února letošního roku a dokončena 
bude v průběhu prázdninových měsíců.  Pro-
jekt řeší rekonstrukce místních komunikací 
včetně chodníků a veřejného osvětlení v uli-
cích Revolučních Gard, Švermova, Fučíkova, 
Poštovní, Krátká a Ulička. Celkem se jedná 
o necelý jeden kilometr místních komunikací. 
Rekonstrukce Fučíkovy ulice si vyžádala ne-
jen plánovanou přeložku vodovodního řadu 
v délce 75 metrů, ale i nečekanou přeložku 
kanalizace v místě zcela nového napojení 
Fučíkovy a Plzeňské ulice. Úpravy vodovod-
ního a kanalizačního potrubí byly provedeny 
ve všech projektem dotčených ulicích. Popr-
vé jsme v Bezdružicích měli možnost vidět 
použití bezvýkopové sanace kanalizačního 
potrubí. Touto moderní a časově i finančně 
úspornou technologií bylo sanováno celkem 
240 metrů kanalizace v částech ulic Švermo-
va, Revolučních Gard a Fučíkova.

V roce 2006 naši školu oslovil zřizovatel 
Obec Konstantinovy Lázně, zda bychom se 
nechtěli zapojit do projektu „Mladé nápady 
pro Český Západ“ dotovaného z podprogra-
mu Podpora obnovy venkova Ministerstva 
pro místní rozvoj. Ve spolupráci s pracovníky 
MAS Český Západ - Místní partnerství jsme 
vypracovali projekt s názvem „Učebna v pří-
rodě“, na jehož přípravě se podíleli i žáci naší 
školy, kteří jej úspěšně prezentovali na veřej-
ném setkání před výběrovou komisí MAS. 
Díky tomu se podařilo na školní zahradě 
upravit terén a postavit zastřešenou pergolu, 
která slouží nejen pro výuku, ale i jako místo 
pro slavnostní akce školy, besedy, pro relaxa-
ci a hry dětí ze školní družiny. 

Projekt: Základna pro rozvoj jezdeckých 
sportů a kočárová stanice 
Dotační program: LEADER 2007-13 
Výše dotace: 246 tis. Kč, 56% 
Odbobí realizace: březen - září 2009

Realizátor 
Beva Invest s.r.o. 
Libuše Sittová, projektová manažerka 
e-mail: info@bevainvest.cz

Úspěšné projekty  
z Programu rozvoje 
venkova zdvojnásobily 
alokaci naší MAS
Honza Florian

Kromě programu LEADER 2007-13 
využívá MAS Český Západ - Místní 
partnerství pro své členy a další 
zájemce o dotace i řady jiných fi-
nančních zdrojů. V posledních dvou 
letech je hlavním z nich Program 
rozvoje venkova (PRV), především 
jeho I. a III. Osa. Od roku 2007 se 
naše MAS podílela na zpracování 
zhruba 30 žádostí o dotaci, z nichž 
více než 20 uspělo a přineslo do 
regionu kolem 17,5 mil. Kč, což je 
částka vyšší než rozpočet programu 
LEADER ve stejném období. 

Největší úspěchy slavila naše MAS 
ve druhém a v pátém kole, která byla 
zaměřena na zlepšení kvality života 
na venkově, tedy především projekty 
obcí a neziskových organizací na rozvoj 
občanské vybvenosti nebo záchranu pa-
mátek. Do každého kola připravila MAS 
přes 10 žádostí „na klíč“ a řadu dalších 
konzultovala. Celkem se v obou kolech 
podařilo do regionu získat přes 14,6 mil. 
Kč. 

O poznání menší zájem zaznamenala 
MAS v I. ose PRV, která je zaměřena na 
rozvoj produkčního zemědělství a podni-
kání na venkově. Zde se v rámci 1., 3., 4., 
6. a 7. kola podílela především konzulta-
cemi na zpracování celkem osmi žádostí, 
z nichž čtyři uspěly, na vyhodnocení 
poslední z nich nyní čekáme. Díky těmto 
úspěšným projektům přinesla MAS do 
regionu další téměř tři miliony Kč.

Přehled jednotlivých úspěšných pro-
jektů, na kterých se podílela naše MAS 
naleznete na www.leader-ceskyzapad.
cz, úplný seznam pak na www.szif.cz. 
Další možnost jak získat dotace na 
obnovu místních komunikací, úpravu 
veřejných prostranství nebo záchra-
nu kulturního dědictví v obcích do 
500 obyvatel bude opět letos v říjnu. 
Příjem žádostí bude probíhat od 6. 
do 26. října 2009 na RO SZIF v Čes-
kých Budějovicích. Přípravu žádosti 
o dotaci je však nutné zahájit již 
v průběhu září. V případě zájmu si 
prosím domluvte konzultaci:

Honza Florian  >
   e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz 
   tel.: 77 44 99 396

Inspirováni možností získat takto do rozpoč-
tu školy další nemalé finanční prostředky na 
akce, které máme v plánu, seznámili jsme se 
podrobněji s podmínkami programu Podpora 
obnovy venkova Ministerstva pro místní roz-
voj a v letech 2008 a 2009 se nám ve spolu-
práci s Mikroregionem Konstantinolázeňsko 
a zřizovatelem -  Obcí Konstantinovy Lázně 
podařilo získat další finanční prostředky na 
vybavení školní zahrady novými hracími prv-
ky, kreslící tabulí, hracím domkem, lavičkami, 
stoly a lavicemi, stávající i nové prolézačky 
byly opatřeny dopadovými zónami, vybudo-
váno bylo i zbrusu nové hřiště na míčové hry 
a rekonstruováno rozběžiště pro skok daleký, 
osazena byla nová vstupní vrátka do zahrady. 
Celkem jsme získali z dotačních programů již 
190 500,- Kč, což je pro rozpočet malotřídní 
školy nezanedbatelná částka.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat 
především svému zřizovateli – Obci Kon-
stantinovy Lázně za ochotu pomoci s admi-
nistrací projektů, se získáním nezbytných 
dokladů a podkladů pro zpracování žádostí, 
za spolupráci a pomoc při realizaci. Poděko-
vat chceme také pracovníkům Mikroregionu 
Konstantinolázeňsko a MAS Český Západ 
– Místní partnerství, kteří nám s prvním 
projekty pomáhali, radili a byli vždy ochotni 
odpovědět na naše případné dotazy. 

Jak na to? 
Každý dotační titul má své podmínky 
a nezbytné náležitosti, které je třeba při 
podávání žádostí splnit, a které jsou při 
vyhlašování tohoto programu zveřejňo-
vány. Dotační titul Podpora zapojení dětí 
a mládeže do komunitního života v obci 
z prostředků Ministerstva pro místní roz-
voj podporuje především akce s výstupy 
sloužícími dětem a mládeži, na jejichž vý-
běru, přípravě, respektive realizaci se děti 
a mládež prokazatelně podílejí, a které 
jsou zaměřené na:

 -  obnovu a údržbu venkovské  
    zástavby a občanské vybavenosti, 
 -  úpravu veřejných prostranství, 
 -  obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
 -  rekonstrukci nebo vybudování  
    zařízení pro volnočasové aktivity.

Dotace je poskytována až do výše 70% 
skutečně vynaložených uznatelných ná-
kladů akce, dolní limit na jednu akci činí 
50.000,- Kč, horní limit je 300.000,- Kč. 

Jelikož příjemcem dotace nemůže být 
škola samotná, ale obec, je potřebná 
a nezbytná spolupráce obou subjektů 
a především ochota zřizovatele celou akci 
předfinancovat, spolufinancovat a ad-
ministrovat. Škola by se měla podílet na 
plánování, přípravě a realizaci projektu 
především zapojením dětí – v rámci vyu-
čování i mimoškolních a zájmových akti-
vit. Pomoci může i se zdokumentováním 
celé akce, propagací, kontrolou dodržová-
ní podmínek a drobnými pracemi.

Jak malá konstantinolázeňská škola k dotaci přišla...
Alena Káĺavská, ředitelka ZŠ Konstantinovy Lázně

Mladé nápady pro Český Západ odstartovaly v roce 2006 aktivitu žáků i vedení 
základní školy v Konstantinových Lázních, od té doby se škole podařilo uspět při 
získání dotace již po několikáté. Inspirujte se jejich nápady i Vy...
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různé typy okovů, hydraulický a mechanic-
ký výklopník, důlní nakladače různých typů, 
vrtací soustavy a mnoho dalších již historic-
kých exponátů doplňuje funkční důlní loko-
motiva a replika štoly, kde je možno názor-
ně zhlédnout použití zmíněné techniky při 
těžbě. Dále se v areálu nachází i vstup do tzv. 
průzkumné štoly (bývalého skladiště důlních 
trhavin) ve které se návštěvník seznámí se 
způsoby těžby v období středověku, ale i ke 
konci 20. století. 

Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné 
štoly Prokop. V současné době je štola Pro-
kop přístupná pro návštěvníky v délce 500 m, 
celková délka štoly po úplném zpřístupnění 
bude 700m.

Hornický skanzen ve Stříbře je otevřený od 
začátku května do konce října každou středu 
v 15 a 16 hod. a v sobotu od 9 do 13 hod. vždy 
v celou hodinu. V ostatní dny jej můžete na-
vštívit jen po předchozí telefonické domluvě.

www.hornickyspolekstribro.cz >
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Zámek Luhov
Mezi obcemi Líšťany a Čerňovice na sever-
ním Plzeňsku najdete zámek Luhov (viz foto 
nahoře). Barokní zámek byl postaven kolem 
roku 1780 na místě původní tvrze. Pozůstat-
ky této tvrze z 13. století s vodním příkopem 
je možné dodnes v zámeckém reálu nalézt. 

Současní majitelé zpřístupnili část zámku, 
kde si můžete prohlédnout rozsáhlou sbír-
ku historických bicyklů Františka Babického 
z Rokycan. Kromě této expozice je možné 
v zámku navštívit černou kuchyni, zámeckou 
kapli Bolestné Panny Marie nebo renesanční 
sýpku. Prohlídka je možná o víkendech od 
června do konce září od 10 do 16 hod.

www.zamekluhov.ic.cz >

FOTOHÁDANKA

Zámek na fotografii byl původně tvrzí 
z roku 1543. V roce 1657 tvrz vyhořela 
a zůstala pustá. V roce 1712 ji koupili 
Löwensteinové a přestavěli ji v pozdně 
renesančním stylu na zámek čtvercové-
ho půdorysu. Později prošel rozsáhlou 
barokní přestavbou. Objekt zámku byl 
do roku 1998 využíván jako kuchy-
ně a jídelna zemědělského podniku. 
V současné době je zámek v majetku 
soukromé osoby, je veřejnosti nepří-
stupný a ve špatném technickém stavu. 
Pokud jste objekt poznali, napište 
nám ve které obci se nachází a to do 
31. října 2009, na adresu MAS Český 
Západ - Místní partnerství, Olbra-
mov 5, 349 58 pošta Černošín nebo 
na e-mail: kvasnickova@leader-ces-
kyzapad.cz. Ze správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce, které odmě-
níme věcnými cenami.

Historie objektu se začala psát v roce 1908, 
kdy bylo v rámci nejrůznějších akcí v rámci 
celé monarchie připomínáno 60. výročí vlády 
císaře Františka Josefa I. Podnět ke zřízení 
rozhledny na holém kopci východně od měs-
ta, bývalém městském popravišti, vzešel ze 
strany místního  Ozeleňovacího a okrašlova-
cího spolku.

 Na zasedání dne 2. prosince 1908 obecní 
zastupitelstvo mj. rozhodlo „….o zhotovení 
pamětní listiny pro rozhlednu, která má být 
zřízena na někdejším Šibeničním vrchu“. Za-
stupitelstvo rovněž určilo, že na zbudování 
rozhledny jakožto městského majetku uvolní 
10.000 korun za podmínky, že se výše uvede-
ný spolek stane na příštích 20 let nájemcem 
stavby a městu bude platit takový nájem, aby 
se vložený kapitál zúročil 3%, přičemž objekt 
bude amortizován 1%.  Závěrečné vyúčtování 
za dohotovení rozhledny nakonec představo-
vala částka 10.313,23 korun. Městské zastu-
pitelstvo obměnilo své původní stanovisko 
tak, že odhlédne od zúročení této investice 
a ta bude každoročně umořována vstupným 
vybraným Ozeleňovacím a okrašlovacím 
spolkem. 

První návštěvníci zdolali jejích 73 kamenných 
schodů v létě 1909.  V roce 1911 pak byla ces-
ta vedoucí z městského parku k rozhledně 
osázena péčí Ozeleňovacího a okrašlovacího 
spolku třešňovými stromy.  V průběhu roku 
1932 byla staviteli Schwarzmeierovi zadána 
realizace přístavby (přístavku) rozhledny a 5. 
září téhož roku mu bylo za odvedenou práci 
zaplaceno 8.444 Kč.

 Rozhledna je od svého vzniku vděčným ob-
jektem zájmu zejména výrobců pohlednic, 
neboť tvoří dominantu východního městské-
ho panoramatu. Zároveň představuje proti-
váhu zámeckému návrší při západním okraji 
města a v neposlední řadě je oceňovaným 
krajinotvorným prvkem. Rozhledna je volně 
přístupná veřejnosti a je z ní krásný výhled 
na město Planá, Český les a Slavkovský les. 

Letošním oslavám předcházel týdenní vý-
tvarný workshop, na který přijeli výtvarníci 
z celé ČR. Jejich úkolem bylo vytipovat ně-
kolik zajímavých míst na Bohušově vrchu 
a vytvořit zde výtvarné objekty s dočasnou 
životností, které souvisí s vybraným místem 
nebo jej vhodným způsobem ozvláštní. 

Kde najdete knihovny
Radka Šámalová

V nové rubrice „Kde najdete...“ 
budeme pravidelně uveřejňovat 
seznamy a přehledy různých míst, 
které by pro Vás měly být záro-
veň pozvánkou k jejich návštěvě. 
Tentokrát jsou to městské a obecní 
knihovny, příště to mohou být třeba 
sportoviště nebo farnosti...

Obecní a městské knihovny jsou místem, 
kam si chodí lidé půjčit knížky, ale také 
přečíst časopisy nebo surfovat na inter-
netu. Knihovny dnes nejsou jen regály 
plné knih, ale místem, kde může člověk 
získat různé informace. Proto jsme se 
rozhodli tímto číslem počínaje distribu-
ovat Zpravodaj v menším počtu také do 
místních knihoven na území naší MAS, 
jejichž seznam naleznete dále. Věříme, 
že jsme na žádnou nezapomněli. Pokud 
i přesto není Vaše knihovna v seznamu, 
dejte nám o ní prosím vědět!

Knihovny na Konstantinolázeňsku
Bezdružice  
Cebiv  
Černošín  
 Horní Kozolupy  
Konstantinovy Lázně  
 Lestkov 
 Olbramov  
Strahov (Horní Kozolupy) 
Záchlumí 

Knihovny na Stříbrsku
 Benešovice  
Brod (Kladruby) 
Erpužice  
 Kladruby  
Kostelec  
Kšice  
Ošelín  
Stříbro 
 Svojšín  
Sytno 
Trpísty  
 Vrbice (Kladruby)

Knihovny na Plánsku
Chodová Planá 
Planá

Knihovny na Hracholuskách
Křelovice 
Líšťany 
Pernarec

Zapomněli jsme na Vás?  
Dejte nám o sobě vědět...

Kateřina Kvasničková  >
    e-mail: kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
   tel.: 77 44 99 397

Nová publikace:
Kaple a kapličky
Na podzim roku 2008 vydal  
Plzeňský kraj publikaci  
„Kaple a kapličky na Ta- 
chovsku a Stříbrsku“, jejímž  
autorem je Zdeněk Procházka. 

Katalog kaplí a kapliček se opírá přede-
vším o terénní výzkum, který proběhl 
v letech 2007 – 2008. V soupisu jsou 
pouze stavby dochované a stojící, kromě 
pohřebních kaplí stojící na hřbitovech, 
kaplí uvnitř klášterů, špitálů a zámků 
a velkých poutních kaplí. Texty katalo-
gu jsou zaměřeny především na popis 
stavební podoby kaplí a historii objektů, 
která je u mnoha těchto staveb nezná-
má nebo je velice složitě dohledatelná. 
V katalogu je uvedeno celkem 139 
kaplí a kapliček. Brožura je neprodejná, 
v případě zájmu ze strany odborníků 
a pracovníků v oblasti památkové péče 
je možné ji poskytnout po předchozí 
domluvě na Odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje. 

Zámek Luhov a v hornický skanzen ve Stříbře
Kateřina Kvasničková

V našem prvním tipu na výlet Vás pozveme na zámek, o kterém jste možná ani 
nevěděli, že existuje a také do stříbrské královské dědičné štoly Prokop, která je 
díky píli místního Hornicko-historiského spolku pokaždé, když jí navštívíme zase 
o několik metrů delší...

Expozice historických bicyklů na zámku v Luhově. 
foto: www.zamekluhov.ic.cz

Stříbský hornický skanzen
V hornickém skanzenu s venkovní expozi-
cí důlní techniky můžete shlédnout různou 
důlní techniku používanou dříve jak ve stří-
brském revíru, tak i v ostatních revírech celé 
České republiky. Důlní vozy, vrtací kladiva, 

Královská dědičná štola Prokop ve Stříbře je přístupná až 
do konce října každou středu a sobotu.

STO LET PLÁNSKÉ ROZHLEDNY
Blanka Borůvková, redakčně upraveno

V sobotu 15. 8. 2009 se na Bohušově vrchu v Plané konaly oslavy sta let místní rozhled-
ny.  Jaká je ale její historie a proč vlastně obnovovat tradiční výletní místo v Plané?

V průběhu sobotního odpoledne obyvatelé 
Plané i její návštěvníci procházeli Bohušův 
vrch cestami, u kterých jakoby náhodou po-
tkávali jednotlivé výtvarné objekty, které je 
přivedly až na rozhlednu. Zde probíhal po 
celé odpoledne kulturní program. Pro děti 
bylo připraveno divadelní představení „Aby 
to čert vzal“ a také rakvičkové divadlo Milana 
Formana „Učené prase“. Nejen pro děti, ale 
i pro dospělé pak hrál Kratochvilný automat 
oblíbené filmy na přání a program doplňova-
la berounská kapela Ponožky pana Semtam-
ťuka. 

Děti ve výtvarném ateliéru pod širým nebem 
vyráběly z různých materiálů model rozhled-
ny, které pak byly vystaveny na úpatí věže.

Nechyběly ani slavnostní fanfáry z ochozu 
rozhledny v podání česko-německého or-
chestru, které uvedly slavnostní slovo staros-
ty Plané. Večer pak zakončilo pouliční diva-
delní představení na motivy legendy o Sv. Jiří 
s názvem Draceana. 

Věříme, že úspěšná oslava dala vznik nové tra-
dici i impuls k obnově místa. MAS Český Zá-
pad - Místní partnerství v roce 2009 poskytla 
dotaci ve výši 446 tisíc Kč na obnovu přístupo-
vé komunikace a vybudování altánu.

SLAVNOSTI JABLEK   
Krasíkov, 3. října 2009, 11-17 hod.

- výtvarná, hudební a dramatická dílna pro děti 
- tradiční jarmark, lidová řemesla 
- hudební a divadelní vystoupení 
- moštování a ochutnávky jablečných a regionálních specialit 
- představení knihy „Práce jako na kostele“ 
- cyklovlak s bufetovým vozem a kapelou Plzeň - Bezdružice a zpět 
        Plzeň 8:45, Pňovany 9:25, Trpísty 9:38, Cebiv 9:49, Kokašice 10:00, Konstaninovy Lázně 10:00, Bezdružice 10:10

- tradiční soutěž o nejhezčí a nejchutnější štrůdl registrace do 14 hod. 



nenechejte 
zmizet
stopy historie 
kolem nás...

Máte ve svém okolí kostel, zámek, 

kapličku, křížek, sousoší, boží muka, 

pomník, pomníček nebo nějaký 

jiný pozůstatek dob minulých 

a trápí Vás jeho stav? Uvažujete 

o jeho opravě? Chtěli by jste, 

aby ho někdo opravil? 

Dejte nám vědět!

Vámi navržené památky navštívíme, 

zaevidujeme a pro vybrané z nich

necháme zpracovat potřebnou 

dokumentaci nezbytnou 

k případné opravě.

Slyšeli jste nebo znáte zajímavý 

příběh, pověst či legendu o nějaké 

památce z Vašeho okolí? 

Napište nám ji!

Sebrané příběhy k jednotlivým 

památkám se stanou součástí knihy

pověstí z našeho regionu.

Pomozte nám zachránit kulturní

dědictví našeho regionu a staňte

se spoluautory knihy pověstí!

Nenechejte zmizet stopy historie
kolem nás!

Český Západ - Místní partnerství, o.s.
Olbramov 5, 349 01 pošta Stříbro

www.leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová / t 77 44 99 395 / e valova@leader-ceskyzapad.cz

Jan Florian / t 77 44 99 396 / e florian@leader-ceskyzapad.cz


