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Pamatujme na památky!
Nejen kostely, hrady, zámky, ale i drobné pomníčky v krajině, staleté stromy ale i třeba upravené 
studánky v lesích - to vše jsou památky doby, součást dědictví místa kde žijeme. Bez ohledu na 
to, zda-li je postavili naši pradědové a prabáby, nebo byli-li to předci někoho, kdo už tu dávno ne-
žije, postavili, vybudovali nebo (jen) zasadili je tu lidé, jimž byla tato krajina domovem. A pokud 
chceme, aby ta stejná krajina byla domovem i nám, měli bychom o její dědictví pečovat. 

Právě proto je jednou z hlavních priorit naší strategie péče o přírodní a historické dědictví 
Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek, právě proto je tolik podpořených 
projektů a tolik našich aktivit zaměřeno na obnovu kulturních památek a na jejich znovuoži-
vování. Právě proto Vám v tomto čísle našeho Zpravodaje představujeme projekt „Podejme si 
ruce s kulturním dědictvím“, který do obnovy těchto památek zapojuje i mladé lidi, kteří si tak 
mohou snáze vytvořit pozitivní vztah k místnímu dědictví. A protože má-li mít záchrana pa-
mátek smysl, považujeme za nutné jejich obnovu stavební a technickou propojovat s obnovou 
jejich života. Tak se na vrchu Krasíkově podařilo již poněkolikáté uspořádat v říjnu Slavnosti 
jablek (viz foto), tak se v řadě kostelů podařilo obnovit poutě nebo různé slavnosti a tak se 
i třeba hornickým spolkům ve Stříbře a Plané daří navracet jejich městům zašlou slávu dolo-
vání a tak se letos podařilo obnovit nebo nově vytvořit zas několik tradic. Tyto aktivity nejsou 
dílem jednoho člověka, ale mnoha různých, většinou dobrovolnických, uskupení, jejichž čle-
nům patří poděkování i všechna čest. 

Co nám ale možná trochu chybí jsou příběhy, pověsti, povídačky, báchorky a jiné historky, které 
by těm našim památkám dávaly trochu „lidský rozměr“, protože ty utkví v paměti daleko lépe 
než strohá historická data. Rozhodli jsme se proto začít takové příběhy shromažďovat a postup-
ně vydávat. První na řadě budou ty o kostelech, kaplích, sochách a sousoších... Znáte-li takové, 
budeme rádi, když se na nás obrátíte. Kontakt naleznete na zadní straně Zpravodaje.



je nás vidět...
2. září 2009, Konstantinovy Lázně
seminář pro místní řemeslníky

3. září 2009, Teplá
jednání s MAS Náš region a MAS 21  
o možnostech spolupráce

9. září 2009, Chodová Planá
slavnostní 9. valné shromáždění členů  
MAS k příležitosti oslavy 5 let činnosti 

10. září 2009, Plzeň
prezentace MAS na česko-německé konfe-
renci Venkov a rozvoj drobného podnikání

3. října 2009, Krasíkov
prezentace MAS a podpořených projektů  
na Slavnostech jablek

12. - 13. října 2009, Brno
účast na setkání regionálních koordinátorů 
značení místních výrobků sdružených  
v  Asociaci regionálního značení

16. října 2009, Lažany
prezentace Asociace regionálního značení 
pro místní řemeslníky a sousední MAS

22. - 24. října 2009, Plzeň
prezentace MAS na 5. mezinárodním  
veletrhu cestovního ruchu Plz. kraje

5. listopadu 2009, Konst. Lázně
organizace semináře „Partnerstvím  
a podporou místní ekonomiky k rozvoji 
venkova v Plzeňském kraji“ pro Spolek  
pro obnovu venkova Plzeňského kraje

9. listopadu 2009, Alfrédov
účast na jednání partnerů Celostátní sítě  
pro venkov (CSV) v rámci okresu Tachov

9. listopadu 2009, Chodová Planá
seminář pro příjemce dotací

11. listopadu 2009, Stříbro
seminář pro příjemce dotací

18. - 19. listopadu 2009, Holešov
účast na Národní konferenci Venkov 2009

20. listopadu 2009, Nezdice
účast na 7. setkání MAS Plzeňského kraje

24. - 25. listopadu 2009, Brusel
zastupování NS MAS ČR na jednání Podvýboru 
LEADER Evropské sítě pro rozvoj venkova 
a jednání výboru Evropské asociace  
LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

15. prosince 2009, Stříbro
hostování jednání Výboru Národní sítě míst-
ních akčních skupin ČR

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

Co se děje v MAS?
Na podzim 2009 jsme se zabývali 
řadou činností, z nichž některé Vám 
přiblížíme na následujících řádcích...
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Co udělat  
pro získání dotace?
Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu

Máte nápad anebo chuť opravit 
památku, rozjet či rozšířit podniká-
ní, vytvořit nějakou službu anebo 
Vás trápí něco zcela jiného ve Vašem 
okolí, a nemáte na realizaci dostatek 
finančních prostředků? Co musíte 
všechno udělat proto, abyste  mohli 
získat finanční dotaci z MASky? 

V první řadě musíte realizovat své nápady 
pouze na území naší MAS, Český Západ  - 
Místní partnerství. Pokud bydlíte mimo  
území MASky, či má-li Vaše firma nebo 
sdružení sídlo jinde, nevadí to, jde jen 
o to, aby výsledný projekt byl realizován 
na území naší MAS. Po té vám již stačí 
pravidelně sledovat internetové stránky 
MAS, nebo nemáte-li přístup na internet, 
stačí číst obecní zpravodaje, prohlédnout 
si plakátovací plochu ve vaší obci anebo 
obecní vývěsku. Na všech těchto místech 
informuje MAS o vyhlášení tzv. výzvy. 
Výzva je oznámením o tom, že se rozbíhá 
další kolo rozdělování dotací. V každém 
roce MAS vyhlášuje jednu až tři výzvy. 

V každé výzvě se MAS zaměřuje na jinou 
oblast podpory. Pokud tam ta Vaše právě 
není, stačí počkat do výzvy další anebo 
kontaktovat pracovníky MASky, kteří 
Vám rádi sdělí, do jaké výzvy se máte 
přihlásit, popřípadě Vám pomohou najít 
dotaci z jiného zdroje.  Po vyhlášení výzvy 
se konají informační semináře, na které 
může přijít každý zájemce a informovat 
se, zda jeho nápad má naději na úspěch, 
poradit se jak zpracovat žádost apod. 

Abyste mohli o peníze žádat, musíte 
vyplnit speciální žádost, se kterou Vám 
MAS ráda pomůže a pokud si na ni vůbec 
netroufáte, je schopna Vám doporučit 
někoho, kdo za Vás žádost zpracuje. Po 
celou dobu vyhlášení výzvy jsou pracov-
níci MASky připraveni po předchozí tele-
fonické domluvě Váš záměr konzultovat 
a poradit s případnými nejasnostmi.

Žádosti se následně odevzdávají v pře-
dem určený termín v kanceláři MAS 
v obci Olbramov. Poté jsou žádosti zkont-
rolovány a následuje veřejná obhajoba, 
na které se jednotlivé projekty představí. 
Aby byl výběr projektů k podpoře co 
nejspravedlivější, provádí ho šestičlenná 
Výběrová komise a následně schvaluje 
patnáctičlenný Výbor partnerství. Oba 
orgány jsou složeny z jedné třetiny ze 
zástupců obcí, druhou třetinu tvoří 
zástupci občanských sdružení a třetí 
třetinu pak místní podnikatelé. 

pokračování příště >

7 statečných projektů uspělo ve 4. výzvě
Ačkoliv byla 4. výzva vyhlášena ve zkráceném 
režimu, sešlo se 11. září 2009 v kanceláři 
MAS celkem 7 žádostí o dotaci, které všech-
ny prošly administrativní kontrolou a vzhle-
dem k dostatku finančních prostředků mohly 
být podpořeny všechny předložené projekty 
v plné výši. V říjnu byly projekty zaregistrová-
ny na SZIF a v prosinci u nich byla dokončena 
administrativní kontrola. Nyní všech sedm 
žádostí čeká na oficiální schválení a následný 
podpis Dohody. Co je obsahem podpořených 
projektů se můžete dozvědět v článku na str. 
6. Nejen úspěšní příjemci v rámci 4. výzvy, 
ale i realizátoři projektů podpořených v před-
chozí 3. výzvě se sešli na dvou listopadových 
seminářích, jejichž cílem  bylo připravit je na 
všechna úskalí realizace projektů a zodpově-
dět jejich případné dotazy.

SERIÁL O MAS2. DÍLkde prezentovala svoji činnost, poskytovala 
rychlé konzultace  k projektovým záměrům 
a představovala podpořené projekty v rám-
ci programu LEADER. Novinkou letošního 
ročníku bylo pokračování Slavností jablek do 
nočních hodin a to nultým koňským bálem, 
který se konal ve Dvoře Krasíkov. K tanci 
hrály dvě country kapely, předtančení ve sty-
lu kankánu připravily dívky z tanečního sou-
boru Romance. Vysoká návštěvnost, mnoho 
spokojených účastníků a vydařené počasí  
všechny natěšily na příští ročník.

Prezentace MAS na ITEPu
Tak jako každý rok, i letos se MAS prezen-
tovala na Mezinárodní veletrhu cestovního 
ruchu Plzeňského kraje ITEP v Domu kul-
tury INWEST v Plzni. Tentokrát jsme spolu 
s Městským muzeem Stříbro a Léčebnými 
lázněmi Konstantinovy Lázně, a.s. obsadili 
dva stánky pod hlavičkou „GEOLOCI“.

vštěva místní základní školy, která představi-
la řadu úspěšných projektů, které realizovala 
v posledních letech.

Agentura pro zemědělství a venkov 
sbírala podněty pro činnost  
Celostátní sítě pro venkov
Rovněž počátkem listopadu jsme byli při-
zváni na jednání Agentury pro zemědělství 
a venkov (AZV, dříve Zemědělská agentura - 
ZA), jehož cílem bylo shromáždit podněty pro 
činnost Celostátní sítě pro venkov na okrese 
Tachov v roce 2010. Diskutována byla např. 
možnost uspořádání exkurze na bioplynovou 
stanici, školení k Portálu Farmáře, semináře 
o možnostech prodeje ze dvora, semináře 
o spolupráci myslivců a zemědělců, dvouden-
ního semináře o tradiční venkovské zástavbě 
a pojetí venkovského prostoru. Hlavní navr-
hovanou aktivitou však bylo zpracování kon-
cepce energeticky soběstačného regionu.

Výstupem konference Venkov 2009  
je společné memoradnum obcí, zemědělců 
a místních akčních skupin
Ve dnech 18. - 19. listopadu pořádalo Minis-
terstvo zemědělství a Národní síť MAS ČR, 
spolu se Spolkem pro obnovu venkova ČR 
a Agrární komorou ČR Národní konferenci 
Venkov 2009. Druhý den se účastníci rozdělili 
do tří pracovních skupin, v rámci kterých dis-
kutovali své problémy a zpracovali pět bodů 
pro společné memorandum, které je ke staže-
ní např. na www.nsmascr.cz. Jan Florian zde 
vedl pracovní skupinu Regiony, které se zú-
častnili především zástupci MAS, MZe a SZIF. 

7. setkání MAS Plz. kraje v Nezdicích
Setkání místních akčních skupin se tentokrát 
konalo v MAS Aktivios v malé obci Nezdice 
nedaleko Přeštic. Součástí programu byl mj. 
i návrh naší MAS zavést společné značení 
místních výrobků na území Plzeňského kraje.

Naše MAS oslavila již 5. narozeniny
Koncem března 2009 oslavila MAS Český Zá-
pad - Místní partnerství již pět let od svého 
vzniku. V symbolické datum, ve středu 9. 9. 
2009 od 19 hod.  jsme proto  uspořádali slav-
nostní 9. Valné shromáždění členů MAS, na 
které byli přizváni i všichni příjemci dotací 
a řada spolupracujících organizací. Setkání 
se konalo v restauraci Stará Sladovna v are-
álu rodinného pivovaru Chodovar v Chodové 
Plané. Po úvodní pracovní části, ve které Val-
né shromáždění schválilo zprávu kontrolní 
komise za rok 2008, mohl přijít čas na osla-
vu. Hosty krátce přivítal Jan Volný, starosta 
městyse Chodová Planá, a poté již následo-
val slavnostní proslov člena Programového 
výboru Josefa Kesslera, který jako jeden ze 
zakládajících členů MAS zrekapituloval do-
savadní práci MAS, její úspěchy i slabiny 
a popřál všem mnoho energie do dalších let. 
Předsedkyně MAS, Mirka Válová, slavnost-
ním přípitkem pozdravila všechny přítomné 
a poděkovala za jejich práci a aktivitu v MAS. 
Po celý večer probíhal na nádvoří Staré Sla-
dovny jarmark, na kterém se prezentovali 
místní řemeslníci ve zbrusu nových stylo-
vých stáncích, pro hosty byl připraven raut 
a k poslechu i tanci hrála kapela Dixieland 
Planá pod vedení pana Smrčky. Vedle kultur-
ního programu bylo možné si prohlédnout 
prezentaci vybraných podpořených projektů 
nebo si zakoupit lístky do tomboly, která byla 
složená převážně z místních výrobků. Její vý-
těžek - 2.790 Kč - byl věnován na opravu ne-
dávno vyhořelé budovy fary v Plané. Vzhle-
dem k nádhernému počasí a hojné účasti se 
oslava velmi vydařila, bylo příjemné se na 
chvíli setkat a popovídat si i mimopracovně. 
Děkujeme všem za účast a MAS přejeme do 
dalších let hodně aktivních žadatelů, mnoho 
kvalitních projektů a kvetoucí region.

Slavnosti jablek
Již tradiční podzimní regionální akce, Slav-
nosti jablek, se konala v sobotu 3. října 2009 
na vrchu Krasíkov. Hlavním pořadatelem akce 
je Mikroregion Konstantinolázeňsko, spolu 
s občanskými sdruženími Pomozme si sami 
a Plzeňská dráha, obec Kokašice a také MAS 
Český Západ - Místní partnerství. Brzy ráno 
vyrazil ke Krasíkovu z plzeňského vlakového 
nádraží speciální vlak s poetickým názvem, 
Jablečný expres. Cestujícím, převážně cyklis-
tům, celou cestu zpříjemňovala hudební sku-
pina Poitín. Na nádvoří bývalého hradu Švam-
berk na vrchu Krasíkově již od rána probíhal 
řemeslný jarmark, na kterém se prezentovali 
nejen místní výrobci, ale také řemeslnící z ši-
rokého okolí. Děti si mohly vyzkoušet řadu 
výtvarných činností na tvůrčích dílnách. Kul-
turní program odstartoval  vernisáží výstavy 
Místa v srdci, která byla nainstalována v kap-
li sv. Máří Magdalény. První divadelní před-
stavení na motivy pověsti o hradu Švamberk 
nacvičily přímo na místě děti  ze základních 
škol z Mikroregionu Konstantinolázeňska. 
Po jejich úspěšném vystoupení následoval 
pestrý sled divadelních představení mno-
ha souborů, které se střídaly s koncertem 
dobové hudby hudebního souboru Cavalla 
z Kladrub. Vrcholem bylo slavnostní uvede-
ní knihy Práce jako na kostele, kterou vydala 
MAS Český Západ - Místní partnerství spolu 
s městem Stříbrem. Tak jako každý rok, již 
tradičně probíhala soutěž o nejlepší štrůdl, 
samozřejmostí bylo moštování, prodej jablek 
či jablečného vína. Po celou dobu slavností 
měla MAS svůj stánek v opravené zvonici, 

Účastníci 9. Valného shromáždění členů MAS v Chodové 
Plané naslouchají slavnostnímu proslovu Josefa Kesslera.

Slavnosti jablek na Krasíkově přilákaly jako každý rok davy lidí.

Markéta Frouzová a Kateřina Kvasničková diskutují u stánků 
naší MAS na veletrhu ITEP 2009 v Plzni.

Členové Spolku pro obnovu venkova 
zavítali do Konstantinových Lázní
V listopadu pořádala naše MAS pro Spolek 
pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV 
PK) seminář „Partnerstvím a podporou míst-
ní ekonomiky k rozvoji venkova Plzeňské-
ho kraje“. Po úvodním příspěvku předsedy 
SPOV PK Stanislava Rampase a po prezen-
taci RNDr. Josefa Postráneckého z Minister-
stva pro místní rozvoj představil Jan Florian 
základní principy fungování místního part-
nerství na základě metody LEADER a poté již 
předsedkyně MAS Miroslava Válová předsta-
vila dosavadní aktivity naší MAS. Předseda 
Mikroregionu Konstantinolázeňsko Mgr. Jan 
Soulek shrnul činnost tohoto dobrovolného 
svazku obcí a vyzdvihl nejúspěšnější projekty 
za posledních několik let. Manažer MAS Sv. 
Jana z Nepomuku Michal Arnošt představil 
program Startér, o kterém jsme Vás informo-
vali v předchozím čísle Zpravodaje a závěreč-
ný příspěvek patřil RNDr. Zuzaně Guthové, 
CSc. z MAS Sdružení Růže, která hovořila 
o problematice lokální ekonomiky. Součástí 
doprovodného programu semináře byla i ná-

Markéta Frouzová - nová posila MAS
Od 1. září nastoupila do MAS nová kolegy-
ně, Ing. Markéta Frouzová, která na pozici 
asistentky pro realizaci projektů v rámci pro-
gramu LEADER nahrazuje Ing. Terezu Chvoj-
kovou, která se v MAS podílí již pouze na re-
alizaci projektu „Norských fondů“. Markéta 
Frouzová se bude zabývat především kont-
rolami realizace podpořených projektů, ale 
bude se podílet také na některých projektech 
spolupráce a dalších aktivitách MAS.

Komická situace nastala, když při exkurzi, která byla součástí 
setkání MAS Plzeňského kraje, řidič autobusu oznámil, že ne-
funguje zpátečka  a tudíž se po zastávce v Borovanech nemůže 
otočit a pokračovat dál. Pracovníci MAS se proto rozhodli 
společně autobus vytlačit zpět na křižovatku, aby mohli jet dál.
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Ve středu 2. září 2009 se v Hotelu Jitřen-
ka v Konstantinových Lázní konal seminář 
MAS s místními výrobci, kteří se přihlásili na 
základě našich inzerátů „Hledáme místní vý-
robky“ a vyplnili dotazník, ve kterém uved-
li, že mají chuť na projektu spolupracovat. 
Účast na semináři byla překvapivě veliká, 
takže představení plánů MAS s projektem 
Místní výrobky se setkalo s pozitivními ohla-
sy a zároveň byl dostatečný prostor pro kon-
struktivní diskusi. 

Byla ustanovena pracovní skupina skládají-
cí se ze zástupců MAS, ale především ze zá-
stupců řemeslníků, která bude spolupracovat 
a spolurozhodovat při dalších úkolech v rám-
ci projektu. Hlavním pkolem je především  
vytvoření společného katalogu místních vý-
robků a služeb, který bude distribuován na 
obecní úřady, informační centra atd. Všichni 
přítomní výrobci se také shodli na zájmu pro-
dávat na jarmarcích v regionu, nicméně nará-
žejí na problém špatné propagace jarmarků 
a svých služeb, takže často o konání jarmarků 
vůbec nevědí. Monitorování jarmarků a na-
bídka účasti na nich se stala dalším bodem 
společné práce. Velký zájem byl o konzultace 
MAS a pomoci s nabídkou dotací a také o za-
vedení regionální značky.

Týden po tomto semináři zakoupila MAS, 
tak jak bylo v projektu plánováno, čtyři stylo-
vé dřevěné skládací stánky, aby se místní vý-
robci mohli dobře na jarmarcích prezentovat 
a již 9. září 2009 se v Chodové Plané konal 
první jarmark u příležitosti oslav 5. výročí 
založení MAS. Další jarmark nejen místních 
výrobců se pak uskutečnil v sobotu 3. října 
na vrchu Krasíkov na Slavnostech jablek (viz 
foto).

Jak založit živnost?
Radka Šámalová, asistentka pro příjem projektů

Fyzická nebo právnická osoba, která chce 
živnost provozovat, musí získat živnos-
tenské oprávnění pro danou činnost.  
V České republice existuje několik druhů 
živností, asi nejdůležitější pro nás budou 
živnosti ohlašovací řemeslné a volné. 
Podmínkou provozování řemeslné 
živnosti je výuční list, nebo maturita 
v oboru, příp. diplom v oboru, nebo 
šestiletá praxe v oboru. K založení volné 
živnosti podnikatel nepotřebuje žádnou 
odbornou způsobilost.

Vymezení živnosti
Volná živnost obsahuje činnosti jako 
např.: chov zvířat a jejich výcvik; výroba 
textilií, textilních výrobků, oděvů a oděv-
ních doplňků; zpracování dřeva, výroba 
dřevěných, korkových, proutěných a sla-
měných výrobků; výroba vlákniny, papíru 
a lepenky a zboží z těchto materiálů atd.

Řemeslná živnost obsahuje následující 
příklady činností: mlékárenství, pekař-
ství a cukrářství, pivovarnictví, zpraco-
vání kůží, zpracování kamene, kovářství, 
truhlářství, kadeřnictví, pedikúra, mani-
kúra, kosmetické služby atd. 

Ohlášení živnosti
Ohlášení je možno podat osobně u obec-
ního živnostenského úřadu. Při ohlášení 
předkládáme následující doklady:  
   - ohlášení živnosti na „Jednotném  
     registračním formuláři pro fyzické  
     osoby“ (JFR), který lze získat na  
     živnostenském úřadu, příp. je volně 
     dostupný na internetových stránkách  
     www.mpo.cz); 
   - doklad potvrzující odbornou způsobi- 
      lost podnikatele;  
   - doklad potvrzující právní důvod pro  
      užívání prostor, do nichž fyzická  
      osoba umístila místo podnikání, liší-li  
      se od bydliště ohlašovatele; 
   - doklad o zaplacení správního poplatku  
     (poplatek za ohlášení živnosti při  
     vstupu do živnostenského podnikání  
     ve výši 1.000 Kč za veškeré nahlašo 
     vané živnosti a dále poplatek za přijetí  
     podání kontaktním místem ve výši  
    50 Kč).

Současně je také nutné doložit splnění 
všeobecných podmínek (tyto podmínky 
si zpravidla zjišťuje úřad sám), u řeme-
slných živností navíc také požadovanou 
odbornou způsobilost.

Daňová evidence
Provozování živnosti znamená samo-
zřejmě také vedení daňové evidence 
(účetnictví). O základních povinnostech 
a úskalích Vás budeme informovat  
v dalším čísle našeho Zpravodaje.

Mezitím probíhalo jednání se sousedními 
MAS a především s Asociací regionálních 
značek (ARZ) o zavedení regionálního zna-
čení. ARZ nás přizvala do Brna na dvouden-
ní workshop se zástupci všech regionů, kde 
regionální značení probíhá. Zde jsme měli 
příležitost slyšet zkušenosti přímo od lidí, 
kteří značku již několik let ve svém regionu 
provozují. Pracovníky ARZ jsme poté pozvali 
představit celý systém značení na první se-
tkání naší pracovní skupiny, které se konalo 
v pátek 16. října v Černošíně (viz foto naho-
ře), kam jsme kromě místních výrobců, kte-
rých se tento problém bezprostředně týká, 
přizvali i zástupce sousedních MAS. Bouřlivá 
diskuse, která po semináři nastala ukázala, 
že máme před sebou ještě mnoho práce. 

Místní řemeslníci začínají spolupracovat
Kateřina Kvasničková, koordinátorka projektu Jarmark bez hranic

MAS Český Západ pokračuje v projektu Jarmark bez hranic, který jsme vám 
představili v minulém čísle Zpravodaje. Projekt, podpořený Dispozičním fondem 
Euregia Egrensis, úspěšně pokračuje a posunul se o velký kus dál.

Kniha představuje všech pět sakrálních pamá-
tek, které měly to štěstí, že byly vybrány do 
výše zmíněného projektu a čeká je díky tomu 
kompletní rekonstrukce. Protože v našem 
regionu je chátrajících sakrálních památek 
mnoho a řada z nich našla své zachránce čas-
to v zcela obyčejných lidech, chtěli jsme touto 
knihou tyto nadšence představit a poděkovat 
jim za práci, kterou dělají velmi dobře a úspěš-
ně, ačkoliv se o jejich iniciativě často vůbec 
neví.

V knize naleznete sedm takových příběhů 
sedmi kostelů, které již mají své opatrovníky 
a v mnoha případech i své majitele. Přečíst si 
můžete například příběh kostelů v Křivcích,  
Otíně, Okrouhlém Hradišti, Michalových 
Horách nebo na Šipíně. Všechno jsou to silná 
a inspirativní vyprávění, která popisují dlou-
holetou práci a boj o záchranu kostelů, které 
by bez nadšení a vytrvalosti několika jedinců 
pravděpodobně spadly.

Kromě tohoto emotivního vyprávění obsahu-
je kniha i přehled kostelů s popisem jejich sta-
vebně-historického vývoje, současného stavu 

Na následujícím jednání pracovní skupiny 
projektu, které se konalo v pátek 13. listopa-
du v kanceláři MAS v Olbramově, přítomní  
řemeslníci a pracovníci naší MAS diskutovali 
výhody a nevýhody spolupráce s ARZ a hleda-
li společný marketingový název pro značku, 
která by měla být udělována místním výrob-
kům, stejně jako kritéria pro její udělování. 
O výsledcích dalších jednání Vás budeme in-
formovat v příštím vydání Zpravodaje.

Znovuzrozené kostely
Pavel Vaďura, Česku rozhlas

Od října vysílá Český rozhlas 1 - Ra-
diožurnál v rámci pořadu Křesťanský 
týdeník seriál Znovuzrozené kostely, 
který je inspirován právě příběhy 
obnovených svatostánků z knihy 
Práce jako na kostele. Prvních sedm 
dílů seriálu bylo věnováno kostelům 
z našeho území: Lestkov, Otín, Křivce, 
Domaslav, Boněnov, Michalovy Hory 
a Úterý. Pro zajímavost uvádíme úry-
vek z pořadu o kostele Všech svatých 
v Boněnově. Audiozáznamy pořadu 
připraveného redaktorem Petrem 
Vaďurou najdete na www.leader-ces-
kyzapad.cz v rubrice Norské fondy.

Boněnov patří k nejzapadlejším vesnicím 
Plánska. Přitom je jednou z nejstarších. Ná-
hodný návštěvník však získává dojem, jakoby 
zde válka skončila teprve nedávno. Z obce, 
která se v roce 1930 skládala z 54 usedlos-
tí, zbylo jen torzo. 30 objektů bylo po druhé 
světové válce srovnáno se zemí. Z 268 obyva-
tel jich zde dnes žije necelých 80. Zkázu obce 

Máme u nás práce jako na kostele?
Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu

V rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ  
financovaného tzv. Norským finančním mechanismem vyšla na počátku října  
2009 kniha s názvem Práce jako na kostele. Knihu vydala MAS Český Západ  
ve spolupráci s městem Stříbrem a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem.

a možného budoucího využití, včetně fotogra-
fické dokumentace. Obsáhlá kapitola se věnuje 
návodu pro potencionální zájemce o záchranu 
dalších sakrálních objektů a radí kde začít - od 
prvního jednání s úřady až po možné nové 
duchově-kulturní využití opraveného kostela. 
Tato kapitola by ráda ukázala, jak si poradit 
s dědictvím, které jsme řízením osudu převza-
li a jehož osud nám není lhostejný.

Kniha Práce jako na kostele je také výjimečná 
svoji vizuální podobou, o kterou se zasloužila 
MgA. Štěpánka Bláhovcová, která ji zpraco-
vala v rámci své diplomové práce na Fakultě 
umění a designu v Ústí nad Labem a dokázala 
graficky vystihnout mimořádnost obsahu celé 
publikace. Součástí knihy je dárek, vystři-
hovánka modelu kaple sv. Máří Magdalény. 
Každý čtenář si tak může doma sám postavit 
(zachránit) svůj  kostel.

Kniha byla vydána v nákladu 500 ks a díky vel-
kému zájmu v současné době připravujeme již 
druhé vydání. Kniha je k dostání v kanceláři 
MAS v Olbramově nebo si ji můžete vyžádat 
na e-mailu kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz.

korunuje troska kostela Všech svatých. Do-
nedávna se zdálo, že tato ruina je neopravi-
telná. Ovšem zablýsklo se na lepší časy. Jde-
me se tedy podívat dovnitř, do kostela. Nad 
námi se částečně klene klenba a částečně se 
modrá obloha. V kostele na nás už čeká pan 
Petr Dudarec.

Vy jste se nesmířil s tím, že kostel  
v Boněnově spadne? 
Rozhodně ne. Nechali jsme se inspirovat 
ostatními sdruženími, která fungují déle než 
naše sdružení; jmenuje se Občanské sdruže-
ní pro obnovu tepelského regionu.

Kostel vypadal neopravitelný a především, 
vzhledem k tomu, že je poměrně mladý a 
nemá až takovou historickou hodnotu, se 
zdálo zbytečné s ním cokoli dělat. 
Nám to jedno nebylo, protože takovéto sak-
rální stavby jsou v podstatě dominanty těch 
obcí. A jestliže by se takový kostel zřítil, tak 
tato obec, přestože byla jednou z nejbohat-
ších v tomto kraji - tady byli statkáři, kteří 
měli dost rozsáhlé polnosti, stáda hovězího 
dobytka, a i z jejich financí se budoval tento 
kostel - když by tento kostel tady nebyl, tak 
ta obec ztrácí na zajímavosti; už takto vypadá 
dost vybydleně.

Kostel stál 37 952 zlatých. Kolik bude 
stát ta oprava dnes a kdo to vůbec dá 
dohromady? 
Cílovou částku nemáme vyčíslenou. Samo-
zřejmě, bude to asi dost závratná výše, ale 
momentálně naší prioritou je to zastřešit, 
což by se mělo podařit pravděpodobně na 
jaře příštího roku. Měli jsme to štěstí, že jsme 
v tomto roce získali dotaci od Místní akční 
skupiny Český Západ - Místní partnerství. 
Pak se budou sbírat další finance a bude se 
pokračovat.

Ve zbytcích oken jsou zbytky vitráží... 
Ty vitráže musely být nádherné, údajně také 
na jednotlivých vitrážích se podíleli místní 
obyvatelé.

Ty už ale asi nikdo neobnoví... 
My je chceme obnovit, chceme kostel dát do 
původního stavu. Máme k tomu k dispozici 
jen málo dobových fotografií, které jsme zís-
kali od Sudetských Němců, kteří ještě dnes 
žijí. Takže se budeme přibližovat tomu reálu, 
který tady byl, ale chtěli bychom, aby to vy-
padalo co nejvěrohodněji.

www.leader-ceskyzapad.cz  >
    rubrika Norské fondy
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Při příjmu žádostí, který proběhl v pátek 11. 
září 2009 v kanceláři MAS v Olbramově, se 
tentokrát sešlo celkem sedm žádostí, které 
byly rovnoměrně rozloženy do vyhlášených 
Fichí: Fiche č. 2 - Obnova a kultivace veřej-
ných prostranství jako míst k setkávání, Fiche 
č. 3 - Veřejné budovy jako místa k setkávání, 
Fiche č. 4 - Zdravý životní styl jako téma pro 
cestovní ruch a Fiche č.9 - Podpora vzdělávání 
a informování.

Všech sedm žádostí prošlo úspěšně adminis-
trativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti 
a postoupilo na hodnocení výběrovou komisí. 
Ta zasedla 22. září 2009 na Obecením úřadě ve 
Svojšíně, kde proběhla i veřejná obhajoba pro-
jektů. Výbor partnerství na svém zasedání 24. 
září na Obecním úřadě v Trpístech následně 
všechny předložené žádosti doporučil k podpo-
ře. Stručné představení všech sedmi podpoře-
ných projektů přináší následující řádky.

Projektový cyklus 3
Honza Florian, koordinátor programu LEADER

Co je nutné dodržet pro splněn 
všech podmínek dotačního progra-
mu? Jaká úskalí a kontroly čekají 
realizátora projektu, kterému byla 
přidělena dotace?

Výběr dodavatele
Nejdříve je nutné provést tzv. zadávací 
řízení, tedy výběr dodavatele. U men-
ších zakázek stačí porovnat nabídky tří 
dodavatelů získané e-mailem nebo dle 
ceníku případných dodavatelů, u zaká-
zek nad 500.000 Kč bez DPH je třeba 
získat min. tři písemné nabídky splňu-
jící určité náležitosti. U větších zakázek 
je pak třeba vždy postupovat dle zákona 
o veřejných zakázkách.

Konzultace na počátku realizace
V případě zájmu může MAS kdykoliv 
poskytnout realizátorovi projektu kon-
zultace a poradenství, aby se předešlo 
případným problémům, které by již 
později nešlo řešit (např. nesprávný 
postup při výběru dodavatele, apod.). 
Konzultace zpravidla provádí Koordiná-
tor programu LEADER nebo Asistentka 
pro realizaci projektů.

Kontrola na místě
U všech projektů v průběhu nebo po 
ukončení realizace probíhá kontrola 
na místě, kterou provádí Monitorovací 
komise. Ta je složená z pracovníků MAS 
a zástupců Výběrové komise a cílem její 
kontroly je posouzení souladu skutečné 
realizace projektu se žádostí a zhodno-
cení stavu realizace. Monitorovací ko-
mise může případně pomoci s řešením 
případných problémů a pokud potřebu-
je, může si vyžádat stanovisko nezávis-
lého experta (např. projektanta).

Změny v projektu
Veškeré odchylky od plánovaného 
postupu, změny v údajích o příjemci 
dotace, nebo změny v rozpočtu je třeba 
bezodkladně hlásit na MAS, která je 
posoudí a informuje realizátora projek-
tu o dalším postupu. Zpravidla je třeba 
zpracovat tzv. Hlášení o změnách, ke 
kterému se MAS vyjádří a předá na RO 
SZIF, kde proběhne případné konečné 
schválení změny a pokud je to zapotřebí 
tak i vyhotovení pozměňujícího Dodat-
ku k Dohodě o poskytnutí dotace.

Jak probíhá ukončení projektu a kdo  >
projekt kontroluje před proplacením 
dotace? Jak dlouho celý proces ukon-
čení projektu trvá se dozvíte v dalším 
čísle zpravodaje...

Geologická naučná stezka  
Michalovy Hory
GeoLoci o.p.s., 270.000 Kč
Městečko Michalovy Hory má velmi bohatou 
hornickou minulost, kterou chce veřejnosti 
připomenout a představit nová naučná stez-
ka. Obecně prospěšná společnost GeoLoci, 
která má v regionu MAS na svém kontě jako 
spolutvůrce již celou řadu naučných stezek 
s geologickým námětem (Svojšín, Konstan-
tinovy Lázně, Úterý, Kladruby), tímto reali-
zuje svůj první samostatný projekt. Stezka 
v Michalových Horách vznikne ve spolupráci 
s místním aktivním občanským sdružením 
a bude dlouhá 2 km, na kterých najdete cel-
kem sedm zastávek.

Revitalizace veřejného prostranství
Obec Cebiv, 106.853 Kč
Uprostřed obce Cebiv zůstává zcela neudr-
žovaná část stráně. Nachází se v blízkosti 
obchodu a pošty. Sousední pozemek je vyu-
žíván k odpočinku a v době sněhu k zimním 
radovánkám. Jedná se tedy o frekventované 
místo. Proto má obec zájem o úpravu tohoto 
prostranství. V rámci projektu budou zlikvi-
dovány nežádoucí plevely, plocha zavezená 
zeminou a upravena do kaskád a osázena 
zpevňujícími křovinami a květinami.

Úprava  veřejného prostranství  
pod klášterními zahradami
Město Stříbro, 341.967 Kč
V blízkosti kulturní památky Koubkova branka 
ve Stříbře se nachází nevyhovující a neudržo-
vaný objekt - původně rodinný dům, který je  
vlivem poddolování staticky porušen. Tento 
objekt bude v rámci projektu odstraněn, což 
umožní zatraktivnit tento prostor a spolu s plá-
novanou opravou samotné Koubkovy branky 
a s úpravou městského parku a propojením 
s klášterními zahradami pak vytvořit nové 
a příjemné místo pro volnočasové aktivity.

Konstantinův biograf 
na kolečkách 
Jitka Šimková, občanské sdružení Živá ves

Konstantinův biograf na kolečkách, 
projekt, podpořený v první výzvě progra-
mu LEADER 2007-13, začal svou pouť 
příznačně v Konstantinových Lázních 
16. října 2009. Od té doby má za sebou 
prvních 12 promítání, které navštívilo 
celkem 167 diváků - místních, i lázeň-
ských hostů. V zimním období promítá 
biograf na Malé Scéně v kulturním domě, 
netradičním to útulném prostoru, který 
je v rámci projektu zateplený, čili můžete 
bez obav odložit své kabáty, před před-
stavením se občerstvit a vychutnávat si 
zimní nápoje i během promítání. 

Poslední dvě projekce v roce 2009 byly 
ozvláštněny půlhodinovým předfilmem 
- historicky prvním filmovým zpravo-
dajem „Život na Konstantinolázeňsku“, 
který sklidil u diváků velký úspěch. 

Na jaře konečně vyjedeme s biografem 
ven – na návse a náměstíčka. Plánujeme 
promítat 1x týdně v Konstantinkách a 1x 
týdně kdekoli po okolí, bude-li zájem ze 
strany zastupitelů obce nebo místních 
organizací. Biograf sestává z projekčního 
plátna 4 x 3 metry, promítačky, vozíku 
a 47 barevných židlí s opěrkou, čili je 
postaráno o Vaše pohodlí. 

V srpnu roku 2010 chystáme festiválek 
studentských filmů, zcela otevřený i úpl-
ným amatérům. Hlavní cena v soutěžní 
části bude videokamera, již nyní přijí-
máme do soutěže jakékoli mini-domácí 
filmy!

Těšíme se na Vaši návštěvu na projekcích:

Kurz negativního myšlení
PÁ, 8. 1. 2010, 19:30 
Cesta na měsíc (3D film pro děti) 
NE, 17. 1. 2010, 15:00 
Líbáš jako bůh 
NE, 17. 1. 2010, 18:00 
Karamazovi 
PÁ, 22. 1. 2010, 19:30 
Bílá hříva (anim. 3D film pro děti) 
NE, 31. 1. 2010, 15:00 
Tokio SKA Paradise Orchestra 
NE, 31. 1. 2010, 18:00 
Doba Ledová 3 
NE, 14. 2. 2010, 15:00 
Spirituál kvintet - 45 let českého folku 
NE, 14. 2. 2010, 18:00 
Černá kočka, bílý kocour  
PÁ, 19. 2. 2010, 19:30 
Hannah Montana 
NE, 21. 2. 2010, 15:00 
Vypsaná fixa - před náma jedeme my 
NE, 21. 2. 2010, 18:00 
Annie Hall 
PÁ, 26. 2. 2010, 19:30

Jitka Šimková, Živá ves, o.s.  >
   tel.: 608339099 
   e-mail: pwalks@comp.cz 

Poslední výzva v roce 2009 podpořila 7 projektů
Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu MAS

Na konci srpna 2009 byla vyhlášena 4.výzva k předkládání žádostí o dotace 
v rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkává-
ní“. Vzhledem k tomu, že před vyhlášením výzvy bylo nutné provést úpravy Fichí 
dle aktualizovaných pravidel, které byly ze strany CP SZIF zveřejněny s výraz-
ným zpožděním, byla výzva vyhlášena ve zkráceném termínu. 

Veřejná obhajoba projektů před Výběrovou komisí se konala 
tentokrát na obecním úřadě ve Svojšíně. U stolu v popředí 
sedí členové Výběrové komise Karel Týzl, Mgr. Edita Šajtošo-
vá, Ing. Petr Strankmüller a Karel Petráň. Další dva členové 
komise Jiří Bízek a Ing. Vladislav Moravec jsou mimo foto-
grafii. U stolu v pozadí pak sedí členky občanského sdružení 
Lapeť Miroslava Křížová, Vlasta Andršová a Jolana Dražská, 
které představují projekt Chytré (z)matky.

Jedním z podpořených projektů je i úprava veřejného 
prostranství v centrální části obce Cebiv. V tuto chvíli 
nevzhledný svah by se měl změnit v kultivovanou zelenou 
plochu osázenou květinami a vhodnými křovinami.

Obnova a rozšíření naučné hornické 
stezky ve Stříbře
Hornicko-hist. spolek Stříbro, 171.000 Kč
Hornicko-historický spolek ve Stříbře existu-
je od roku 2002 a od svého vzniku vytrvale 
pracuje na popularizaci a představení hor-
nické minulosti svého města. Podařilo se mu 
mj.  zpřístupnit štolu Prokop veřejnosti a také 
vybudovat hornickou naučnou stezku v údolí 
řeky Mže. Ta za několik let své existence potře-
buje opravit, neboť některé její části již nejsou 
dostatečně bezpečné. V rámci projektu budou 
odstraněny části chodníků a schodnic a nahra-
zeny novými, doplněny zábradlím a zpevněny. 
Částečně bude stezka také prodloužena v nové 
trase a dále budou zakoupeny stroje na údržbu 
zeleně. Do této doby byl spolek závislý na půj-
čování strojů od jednotlivých členů sdružení.

Objekt zvaný „cihlářovna“ bude v rámci projektu města 
Stříbra zbourán a na jeho místě vybudována veřejná zelená 
plocha s odpočinkovými lavičkami a informačními tabulemi.

Hornická naučná stezka ve Stříbře (foto nahoře) zve k ná-
vštěvě již nyní. Začíná u hotelu Branka a vede podél řeky 
Mže až k hornickému skanzenu. Díky realizaci projektu míst-
ního Hornicko-historického spolku by měla být významně 
prodloužena a celkově opravena. Oproti tomu v Michalových 
Horách (foto dole) naučná stezka teprve vzniká. 

Obnova kulturního domu v Horních 
Kozolupech – rekonstrukce topení
Obec Horní Kozolupy, 260.886 Kč
Ve Slavicích, místní části obce Horní Kozolu-
py, využívají místní sdružení kulturní dům 
pro své aktivity. Je to důelžité centrum míst-
ního společenského života, neboť je to jediný 
prostor pro společenské akce v obci. Budova 
prošla rekonstrukcí střechy i vnitřních pro-
stor. Zbývá výměna systému topení. Lokální 
vytápění bude nahrazeno ústředním topením, 
bude pořízen ekologický kotel a další nezbyt-
né vybavení.

Vzdělávací semináře pro Český západ
Centrum pro komunitní práci záp. Čechy, 
132.000 Kč
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro ana-
lýzu místní ekonomiky a pro realizaci projek-
tů, které budou mít pozitivní dopad na místní 
ekonomiku. V rámci dvou seminářů bude cel-
kem proškoleno 24 lidí, kteří se stanou zákla-
dem pracovní skupiny, jenž bude řešit pro-
blematiku lokální ekonomiky. Bude vytvořen 
zásobník námětů a nápadů na realizaci projek-
tů s pozitivním dopadem na region MAS.

Chytré (z)matky
Lapeť o.s., 32.000 Kč
Na území MAS v současné době neexistuje 
žádné mateřské centrum. Občanské sdružení 
Lapeť  by rádo mateřské centrum, jakých je po 
celé republice již mnoho, založilo a provozova-
lo. Projekt umožní nově vznikajícímu centru 
ve Stříbře zahájit činnost uspořádáním série 
vzdělávacích akcí - jazykových kurzů a ruko-
dělných dílen, které budou doplňovat setkává-
ní maminek na rodičovské dovolené.

Občanské sdružení Lapeť chce ve Stříbře nebo v jeho okolí 
založit tzv. mateřské centrum, které by nabízelo volnočasový 
program pro maminky na rodičovské dovolené a případně 
také pro jejich děti. Podobné zařízení zatím na území celé 
MAS nefunguje.

Mateřské centrum ve Stříbře začíná v březnu
Miroslava Vlášková, předsedkyně o.s. Lapeť

Od 8. 3. 2010 v budově ZŠ Mánesova ve Stříbře poběží jazykový kurz němčiny a/nebo angličti-
ny. Kurz je určen hlavně pro rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, avšak to není pod-
mínkou a mohou se přihlásit i ostatní zájemci, kteří tuto „výsadu“ nemají. Pro děti předškol-
kového (1 – 4 roky), případně školkového věku, bude zajištěno hlídání ve vedlejší místnosti 
družiny. Rodiče tudíž nebudou po dobu kurzu úplně odděleni od dětí a budou moci, pokud to 
bude nutné, zajistit potřeby svého dítěte (např. nakojit, přebalit, apod.). Na kurz je možné se 
přihlásit už nyní a to na tel.  603768908, na e-mail: lapet@e-mail.cz nebo písemně na adresu: 
Lapeť, o.s., Javorová 285, 349 01 Černošín. Do přihlášky uveďte, o jaký jazyk byste měli zá-
jem. Přihlášky posílejte do 15. 2. 2009. Organizátor si vyhrazuje právo otevřít kurz v případě 
12 a více zájemců (resp. 6 pro každý jazyk). Účast na kurzu je bezplatná.
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Víkend první, 28. - 30. srpna 2009
MAS Český Západ - Místní partnerství
Je pátek odpoledne. Přípravy na příjezd zá-
stupců z Moravy a severních Čech vrcholí. 
Ještě v hospodě narovnat ubrusy, přidělat 
poslední obrazy, pověsit plátno, nainstalo-
vat projektor a vše je připraveno. Po chvilce 
přijelo první auto se zástupci z Frýdlantu 
a nedlouho po nich i mladý pár z Moravy. 
Všichni byli po dlouhé, únavné cestě hlado-
ví, a tak nejprve byla na programu večeře, ke 
které jsme dostali chutnou rybí polévku pl-
nou exotického koření a ještě chutnější rýži 
s čočkou, mrkví a pečeným kuřetem. Končil 
jeden z posledních letních prosluněných dnů, 
škoda nejíst venku. O zábavu a sbližovaní se 
nejen při společné večeři staral Radek Pet-
rák, kterému nikdo neřekne jinak než Sosák. 
S plnými žaludky jsme se odebrali do místní 
hospody, kde proběhlo představení účastní-
ků celé akce a prezentace sdružení Pomozme 
si sami, doplněná výstavou Místa v srdci. 

Druhý den, kolem deváté hodiny jsme se 
opět sešli na snídani, posilnili se čerstvým 
chlebem, vyslechli si přednášku paní restau-
rátorky Martiny Niubo o technikách opravy 
památek, naložili krumpáče, lopaty, kartáčky 
a vodu a vydali se pěšky čistit a upravovat 
křížky a jejich podstavce a základy do lesa 
mezi Olbramovem a Kořenem. Ti zdatnější 
šli kopat kamenné schody a další dvě skupiny 
šly čistit křížky od mechu a lišejníků a vyse-
kávat keře v jejich okolí. Pracovalo se zhruba 
tři hodiny, všem nám to velice rychle uteklo. 
S pocitem dobře odvedené, prospěšné, práce 

jsme odcházeli na Vysoké Jamné, kde jsme si 
prohlédli náves s nově opraveným křížkem 
a kaplí. Blížil se čas oběda, všem už kruče-
lo v břiše, a tak jsme spěchali do Lestkova, 
kde nás čekal bramborový salát a řízek a po 
něm i další část sobotního programu - akce  
„S prkny na věčné časy“ v místním kostele. 
Každý si mohl zakoupit prkno z nového bed-
nění věže kostela a umělecky se na něm rea-
lizovat. Součástí byla i prodejní výstava paní 
Zajíčkové, která se zabývá malbou na dřevo. 
Výtěžek z celé akce 16.840 Kč bude použit na 
další fáze oprav již velmi zchátralého koste-
la sv. Prokopa v Lestkově. Svou návštěvou 
nás poctil i bývalý ministr spravedlnosti Jiří 
Pospíšil. Poslední část sobotního programu 
proběhla v Konstantinových Lázních, kam 
jsme se všichni přesunuli auty. Po ubytování 
v penzionu V Pohodě se šlo za kulturou a zá-
bavou do místního nového hudebního klubu 
Panteon. 

V neděli se vstávalo již v půl deváté. Program 
byl kvůli brzkému odjezdu účastníků velmi 
nabitý. Nasedli jsme do mikrobusu a ještě 
před snídaní jeli shlédnout opravené křížky 
do Okrouhlého Hradiště a na dalších několik 
míst. Kolem desáté jsme si vychutnali snídani 
na vrchu Krasíkov, shlédli výstavu v nově zre-
konstruované zvonici a pokochali se pohle-
dem do okolí z vyhlídky ve staré části hradu, 
kde jsou stále ještě zbytky obvodových zdí. 
Vše doplnil Sosák poutavým vyprávěním pří-
běhu o posledních pánech ze Švamberka a je-
jich posmrtných osudech. Opět jsme nasedli 
do autobusu a za několik minut jsme již byli 

Pamatujme na památky
Miroslava Válová, koordinátorka projektu

Projekt spolupráce naší MAS s part-
nerskými MAS Mikroregionu Frýd-
lantsko a Kyjovské Slovácko v pohybu 
má dlouhý oficiální název „Podejme si 
ruce s kulturním dědictvím“.  Část pro-
jektu je zaměřena na zapojení mladých 
lidí a především jejich „zlatých českých 
ručiček“ do obnovy památek, možná 
právě proto začali někteří projektu 
říkat „Pacičky“.

Cílem projektu je několik propojených aktivit. 
První z nich je navázání na mapování a opra-
vy drobných památek na Konstantinolázeň-
sku, které si mnozí z Vás pamatují. Tehdy 
procházeli obcemi Mikroregionu Konstanti-
nolázeňsko mladí lidé, Češi i cizinci, a zazna-
menávali a vyhledávali kříže a pomníčky, na 
mnoha místech již jen jejich rozvalené části. 
Toto mapování bylo spojeno i s prvními opra-
vami, na které pak až do dnešních dnů nava-
zuje snaha mikroregionu i jednotlivých obcí 
a neziskových organizací o jejich záchranu. 
V našem projektu se ale nemapují tyto malé 
stavby v krajině, ale stavby větší a to kostely, 
kaple, kapličky, boží muka, sochy a sousoší, 
a to jak památkově chráněné objekty, tak i ty, 
které památkovou ochranu prozatím nemají.
Odlišná je také je rozloha území na kterém se 
mapuje. Tentokrát se jedná nejen o Konstan-
tinolázeňsko, ale i o Plánsko, Stříbrsko a Hra-
cholusky, tedy území celé naší MAS. Mapová-
ním byli pověřeny dvě občanská sdružení a to 
Pomozme si sami (na části MAS spadající pod 
ORP Stříbro) a Úterské občanské sdružení 

Bart (na části MAS spadající pod ORP Nýřany 
a Tachov). Možná, že se některým z Vás bude 
zdát, že již někde takové mapování proběh-
lo, nicméně tentokrát shromažďujeme nejen 
historii jednotlivých objektů, ale především 
jejich současnost, to znamená i jejich připra-
venost na realizaci kompletních i dílčích oprav 
jednotlivých objektů a také o zájem ze strany 
jejich majitelů tyto opravy financovat. To pro-
to, abychom měli přehled o potřebách v území 
získat na tyto opravy dotace, k jejichž získání 
můžeme dopomoci. Zatímco v naší MAS jsou 
mapovány především větší sakrální stavby, na 
území partnerského Frýdlantska a Kyjovské-
ho Slovácka jde o drobné památky v krajině 
jako např. křížky a pomníčky.

Tímto jsme se dostali k druhé aktivitě pro-
jektu a to je pomoc majitelům nebo uživa-
telům těch památek, u kterých je realizace 
oprav nutná. Zpracovatelé mapování, kteří 
každou památku navštívili osobně v terénu, 
měli za úkol zjistit, které objekty potřebují 
zpracovat technickou dokumentaci (např. 
restaurátorský záměr, studii obnovy, static-
ký posudek, apod.), aby mohl jejich majitel 
požádat příslušný stavební úřad nebo orgán 
státní památkové péče o povolení oprav. Na-
vrhnout takové objekty mohli také členové 
koordinační skupiny projektu, tedy pracovní-
ci MAS, kteří mají tento projekt na starosti, 
a v neposlední řadě také pracovníci orgánů 
památkové péče na ORP v Nýřanech, ve Stří-
bře a v Tachově. V těchto dnech probíhá hod-
nocení jednotlivých návrhů a po konečném 
výběru objektů bude vyhlášeno výběrové 
řízení na zpracovatele jednotlivých technic-
kých dokumentací, které budou z velké části 
hrazeny v rámci projektu.

v obci Svojšín, kde na nás čekal tamější sta-
rosta, který se stal po zbylé tři hodiny naším 
průvodcem. Nejprve jsme navštívili židovský 
hřbitov v Řebří, který prošel rozsáhlou ob-
novou díky mladým dobrovolníkům z celého 
světa, kteří hřbitov důkladně vyčistili během 
letních workcampů. Ze hřbitova nás auto-
bus odvezl zpět do Svojšína, kde jsme shlédli 
cestou ke kostelu zrekonstruovanou kašnu. 
V kostele jsme si prohlédli interiéry a dosta-
li se i nahoru do věže, která je nejstarší částí 
kostela. Čas rychle utíkal, a tak zbylo již jen 
několik minut na prohlídku svojšínského 
zámku s výstavou. Všichni jsme potom spě-
chali na oběd do místního hostince. Vlak již 
pomalu houkal ve stanici, a tak se všichni roz-
loučili a vyrazili zpět domů. Zazvonil zvonec 
a prvnímu pracovnímu víkendu byl konec. 
Myslím, že se první akce nad očekávání po-
vedla a splnila svůj účel: seznámit účastníky 
akce, ale i veřejnost s důležitostí zachování 
a obnovy památek, které jsou již často odepi-
sovány jako bezcenné a nevýznamné.  

Pracovní víkendy studentskýma očima
Robert Reiss a Tereza Konečná, členové pracovní skupiny mladých projektu Podejme si ruce s kulturním dědictvím

Zatím celkem tři třídenních soustředění studentů zachraňujících drobné sak-
rální památky byly uspořádány v rámci partnerství „Podejme si ruce“ místních 
akčních skupin Český Západ, Frýdlantsko a Kyjovské Slovácko v pohybu. Ty tak 
zahájily projekt spolupráce, který se snaží o záchranu památek ve zmíněných 
regionech. Do projektu jsou zapojeni především studenti, kteří pod vedením zku-
šených restaurátorů pomáhají s čistěním a opravou drobnějších památek.

Víkend druhý, 25. - 27. září 2009
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Druhé soustředění se odehrávalo v kraji vína, 
burčáku, tance a bohatě zdobených krojů, na 
Kyjovském Slovácku. Program byl tentokrát 
zaměřen na opravu drobných památek, po-
znávání lidové kultury a vinných cyklistic-
kých stezek. 

V pátek dopoledne jsme se vydali se na dlou-
hou cestu na Moravu. Původně jsme měli do-
razit do Vlkoše, ale po nějaké chybě v přese-
dání jsme se dostali až do Brna, odkud jsme 
našli spoj již jen do Kyjova. Nebyl to ale velký 
problém - Anna Čarková, manažerka míst-
ní MAS, pro nás ochotně dojela. V odděle-
né místnosti Vlkošské restaurace na nás již 
všichni ostatní účastníci netrpělivě čekali, 
stejně jako naše večeře. Bydleli jsme v jedné 
z místních búd, což je soukromý vinný sklep 
se zázemím pro spaní a pohoštění. Ještě ten 
večer jsme šli „k sousedům“ ochutnávat bur-
čák, kterého se v této době na Slovácku pije 
více než vody. Ve vyhřáté místnosti se vý-
borně bavilo několik lidí. Byli jsme pozváni 
do sklípku, kde jsme hned okoštovali něko-
lik druhů odkaleného burčáku a zhruba po 

Čištění křížků musí být velmi šetrné, aby se neporušil 
kámen a především reliéf nebo nápis. Proto se často 
používají i klasické zubní kartáčky a čistá voda.

Tyto dvě aktivity doplňuje aktivita třetí, kte-
rému říkáme pracovní víkendy. V roce 2009 
došlo k celkem třem setkáním mladých lidí 
ze všech tří zapojených regionů. Cílem těchto 
setkání bylo předvedení prací na záchraně pa-
mátek a to praktickou ukázkou. Tým mladých 
lidí od nás reprezentovali na všech setkáních 
Tereza Konečná, Kryštof Mantel, Radek Pet-
rák, Marie Válová a Robert Reiss. Jak vnímali 
pracovní víkendy oni se dočtete v reportážích 
na této dvojstránce. Za dobrou prezentaci na-
šeho území jim patří dík.

Poslední avšak neméně zajímavou a důležitou 
aktivitou je vytvoření informačních a propa-
gačních materiálů o tomto projektu. Prvním 
materiálem byl informační leták o  projektu, 
dalším materiálem bude knížka příběhů a po-
věstí vztahující se k některým z mapovaných 
památek, která vyjde na podzim roku 2010. 
V knize bude zhruba 21 pověstí i novodobých 
příběhů a historek ze všech tří zúčastněných 
regionů, doplněných ilustracemi od žáků míst-
ních základních, středních a uměleckých škol. 
Kromě těchto dvou materiálů vyjde také mapa 
(průvodce) po vybraných objektech a sada po-
hlednic nebo plakátů. V současné době byly 
také již zpracovány některé návrhy dárkových 
balících papírů s motivy z některých zachra-
ňovaných památek. Návrhy dělali opět mladí 
i starší lidé, kteří mají vztah k památkám na-
šeho území. Vytištěný je zatím pouze jeden 
návrh, zpracovaný výtvarnicí Janou Sopé a to 
na motiv dřevořezby z kostela sv. Jakuba Vět-
šího z Domaslavi. Dík za tisk prvního návrhu 
patří Kateřině Laiblové z Černošína. O po-
drobnosti z dalšího vývoje nebo pokračování 
všech aktivit se s  Vámi rádi podělíme v někte-
rém z dalších čísel Zpravodaje.

Frýdlantsko a Kyjovské 
Slovácko v pohybu
Ing. Markéta Frouzová

Představujeme partnerské místní akč-
ní skupiny v rámci projektu Podejme si 
ruce s kulturním dědictvím.

MAS Mikroregionu Frýdlantsko
 Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlant-
sko vznikla v roce 2004 jako občanské sdruže-
ní  a sdružuje 18 měst a obcí na území Liberec-
kého kraje. Frýdlantsko je kraj odlehlý a tudíž 
poklidný. Pokud do této oblasti někdo zavítá, 
čekají ho malebná údolíčka s podstávkovými 
domky, neponičená příroda a zajímavé histo-
rické památky, z nichž nejvýznamnější je sa-
motný frýdlantský hrad a zámek. Známé jsou 
například také Lázně Libverda, jež nabízejí 
léčebný nebo wellnesový program uprostřed 
krásné přírody. Lázeňskou kůru je tak možno 
spojit s výlety do Jizerských hor. Kdo si chce 
cestu  usnadnit, může se svést lokálkou až do 
Bílého potoka, odkud  vede řada turistických 
cest do divokých skalnatých severních svahů 

Jizerek  s unikátně zachovalými bučinami, 
k malebným vodopádům Černého potoka 
nebo Štolpichu. 

 Vztah ke krajině a jejím památkám byl i zde 
narušen poválečnými událostmi. Proto je 
obdivuhodné, že se zde mladí lidé aktivně 
zapojují do projektu mapování kulturního dě-
dictví. Doplňují tak práci oficiálních institucí, 
pro které je péče o drobné památky za hrani-
cí povinností a kapacit. Zároveň přinášejí do 
této péče novou kvalitu – osobní vztah lidí ke 
krajině.

www.masif.cz >

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
 Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu“ 
zahrnuje  6 mikroregionů a celkem 43 obcí 
Jihomoravského kraje. Jeho přirozeným his-
torickým i kulturním centrem je odedávna 
město Kyjov se svými 13 tisíci obyvateli, dále 
pak Ždánice a Bzenec. 

 Krajina tohoto koutu naší země je velmi maleb-
ná, mírně zvlněná pahorkatina, lemovaná ře-
kou Moravou. Střídají se zde pole, sady a hlav-

ně stráně posázené vinohrady. Pěstování vína 
a vinařství patří neodmyslitelně k této lokalitě 
a což teprve stále zde žijící tradice folkórni, jako 
například dožínky a další, kdy můžeme spatřo-
vat radost ze života, jež do víru pestrých krojů 
a hudby vtiskly předchozí generace.

To ale není jediné, co zdejší region nabízí, 
vždyť život běží a moderní doba poskytuje 
nové možnosti trávení času. Proto se zde roz-
víjí i řada sportovišť, hřišť, bazénů a koupa-
lišť, cyklistických i běžeckých tratí, to vše čas-
to budované právě s podporou zdejší MAS. 
Přesto se zde více než jinde vtiskuje do ži-
votaběhu zdejších lidí úcta k tradicím a hod-
notám křesťanského vnímání světa.  Těžko 
bychom hledali u nás oblast, kde jsou církev-
ní tradice a prožívání křesťanských svátků 
natolik silně součástí každodenního rytmu 
života. Proto lze doufat, že společný projekt 
„Podejme si ruce s kulturním dědictvím“ zde 
nalezne očekávanou odezvu. Vždyť drobných 
sakrálních památek, kapliček, křížů a božích 
muk se zde uchovalo velké množství. 

www.kyjovskeslovacko.com >
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Telčsko podporuje  
vytápění biomasou
Markéta Frouzová, asistentka pro realizaci proj.

Představujeme inspirativní příklad 
instalace kotlů na biomasu v malých 
venkovských obcích na Telčsku. 

Na Telčsku, podobně jako jinde, se dlou-
hodobě potýkali s jevem, který je dobře 
známým i nám. Vytápění obytných domů 
i veřejných budov menších obcí je větši-
nou řešeno pomocí neekologických kotlů 
na hnědé uhlí, v důsledku toho je v těchto 
obcích zhoršená kvalita ovzduší, na kte-
rou doplácíme všichni. 

Jednou z možností jak tento problém ře-
šit je instalace ekologičtějších zdrojů tep-
la. - např. kotlů na biomasu. Proto v roce 
2006 přišel Mikroregion Telčsko s projek-
tem v rámci programu CBC Phare a SFŽP  
„Podpora rozvoje využívání biomasy na 
Telčsku“. Ten je součástí pilotního projek-
tu Energetické agentury Vysočiny, který 
řeší možnosti dlouhodobého zásobová-
ní obcí biopalivy. Od počátku byl kladen 
velký důraz na zvýšení informovanosti 
obyvatel o obnovitelných zdrojích energie 
a jejich výhodách, aby se předešlo „pato-
vé“ situaci, kdy dodavatelé nechtějí pěs-
tovat energetické rostliny bez zajištěného 
odbytu a odběratelé pak nechtějí pořizo-
vat kotle bez zajištění dodávek paliva.

Do projektu bylo zapojeno celkem 43 obcí. 
V každé byl vytipován vhodný objekt pro 
instalaci ukázkového kotle na biomasu. 
Přednost dostávaly budovy veřejně pří-
stupné a hojně navštěvované  jako školy, 
obecní úřady, kulturní domy, obchody. 
V obcích, kde podobný vhodný objekt 
není, byl kotel umístěn u soukromé oso-
by, která smluvně přislíbila poskytování 
informací a umožnění prohlídky kotle 
ostatním obyvatelům obce i mikroregio-
nu. Všechny obce pak uspořádaly setkání 
s občany, kde si mohli zájemci instalované 
kotle sami prohlédnout a v diskusi se ptát 
na všechny praktické problémy. Nejen 
díky tomuto projektu je v současné době 
je oblast Telčska jedním z regionů s nej-
vyšším poměrem alternativních zdrojů 
vytápění v celé republice. 

Zelená úsporám - MAS může poradit s dotací
Markéta Frouzová, asistentka pro realizaci projektů

Česká republika se dlouhodobě  potýká s problémem znečištěného ovzduší, které 
má zásadní vliv na zdraví nás všech. Polétavý prach, zvýšená produkce sklení-
kových  plynů, vysoká závislost na uhlí - to jsou naše hlavní ekologické dluhy. 
Program  „Zelená úsporám“ je proto vítanou snahou o zlepšení tohoto stavu.

Vytápění biomasou, tepelná čerpadla, 
solární kolektory
V oblasti C podporuje program Zelená úspo-
rám výměnu stávajících neekologických 
zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní pali-
va, elektřina) za účinné nízkoemisní zdroje 
na biomasu a tepelná čerpadla vybraných 
technologií a instalaci solárních kolektorů 
k ohřevu teplé vody, popřípadě přitápění 
v rodinných a bytových domech. Podpora  se 
týká i instalace ekologických zdrojů vytápě-
ní a solárních kolektorů k ohřevu teplé vody 
a přitápění v novostavbách. 

Podmínkou pro získání dotace na zdroj vy-
tápění na biomasu je dosažení předepsané 
účinnosti zdroje a emisních parametrů. Nej-
vyšší částkou (95 000 Kč) podporuje program 
Zelená úsporám instalaci kotlů na biomasu se 
samočinnou dodávkou paliva, nižší částkou 
pak instalaci kotlů na biomasu s ruční dodáv-
kou paliva a s akumulační nádrží (80 000 Kč) 
a instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou 
paliva bez akumulační nádrže (50 000 Kč). 

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čer-
padlo je dosažení předepsaného topného fakto-
ru. Podporované technologie tepelných čerpa-
del jsou země-voda, vzduch-voda a voda-voda.

U solárních kolektorů na přípravu teplé vody 
je podmínkou pro poskytnutí dotace dosaže-
ní vypočteného ročního solárního zisku ale-
spoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy 
kolektoru a celkem 1500 kWh pro instalaci 
na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh 
na jednu bytovou jednotku, která je na sys-
tém napojena. U solárního systému, který 
slouží k přípravě teplé vody a  zároveň k při-
tápění, se požadované hodnoty vypočteného 
ročního solárního zisku pro celou instalaci 
zvyšují 1,3krát. 

Kombinujte
Při kombinaci opatření z různých oblastí je 
možno získat i dotační bonus 20 000 Kč pro ro-
diný nebo 50 000 Kč pro bytový dům. Program 
Zelená úsporám podporuje také zpracování 
projektu a požadovaných hodnocení tepelně 
technických vlastností obytných domů. 

Konzultujte
Máte-li zájem získat bližší informace, podívej-
te se na stránky www.zelenausporam.cz, nebo 
využijte bezplatných konzultací poskytova-
ných naší MAS a obraťte se na Ing. Markétu  
Frouzovou, tel.: 77 44 99 392 nebo e-mail:  
frouzova@leader-ceskyzapad.cz.

Česká republika získala na tento program 
finanční prostředky prodejem tzv. emisních 
kreditů Kjótského protokolu o snižování 
emisí skleníkových plynů. Očekává se, že 
celkově bude rozděleno až 25 miliard korun. 
Podpora v rámci programu Zelená úsporám 
je nastavena tak, aby prostředky mohly být 
čerpány v průběhu celého období od vyhláše-
ní programu do 31. prosince 2012. 

Kdo může žádat o podporu?  
Žadatelem o dotaci mohou být: 
-  fyzické osoby, 
-  společenství vlastníků bytových jednotek,  
-  bytová družstva,  
-  města a obce, 
-  podnikatelské subjekty,  
-  případně další právnické osoby. 

Žádost o podporu z programu může být po-
dána již před začátkem realizace investice, ale 
i zpětně - rozhodující je datum ukončení re-
alizace (datum kolaudace nebo datum ozná-
mení o užívání stavby, ev. datum předávacího 
protokolu od dodavatelské firmy), které ne-
smí být starší než 1. 4. 2009. Podpora se po-
skytuje na zařízení v obytných domech, ni-
koli na objekty rekreační nebo průmyslové.

Zateplování
V oblasti A podporuje program celkové nebo 
dílčí zateplení rodinných nebo bytových domů 
(nepanelové technologie) a to např. výměnou 
nebo úpravou oken, zateplením střechy, za-
teplením vnějších stěn atd. Minimální do-
sažená úspora energie na vytápění musí být 
20%, přičemž platí, že čím vyšší je energetická 
úspora, tím vyšší bude i dotace. V případě cel-
kového zateplení obytné budovy je podmín-
kou pro poskytnutí podpory dosažení ener-
geticky úsporného standardu obytné budovy, 
tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/
m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 
u bytových domů, a zároveň snížení potřeby 
energie na vytápění o 40 %. 

Pasivní domy
Program Zelená úsporám podporuje také vý-
stavbu nových rodinných a bytových domů 
splňujících pasivní energetický standard. 
Podporována je i změna stavby stávajících 
obytných domů na energeticky pasivní domy, 
podmínkou pro přidělení dotace je v obou 
případech dosažení měrné roční potřeby tep-
la nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů, 
respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. 
Dotace se přiděluje jako pevná částka na je-
den rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu 
bytovou jednotku (150 000 Kč). 

půl hodině jsme si ještě nesli plný skleněný 
demižon do „naší“ búdy. Tam se vypilo ještě 
několik skleniček a šlo se spát. 

Ráno pro nás paní majitelka přichystala sní-
dani a po ní jsme odjeli mikrobusem do Milo-
tic, kde jsme na hraběcí cyklostezce opravo-
vali pískovcový kříž, který zde byl vystavěn 
jako památka násilného zabití mladé dívky. 
Setkali jsme se zde také s restaurátorem, kte-
rý nás seznámil s technikami čištění a oprav 
křížků a jiných chátrajících památek. Pak se 
všichni, částečně i k jeho překvapení, pustili 
do práce. Nejprve se z horního patra lešení 
čistila vrchní část kříže. Práce dále pokračo-
vala čištěním spodní části s již nedobře čitel-
nými nápisy a vytesaným obrázkem. Ostatní 
se souběžně věnovali vyřezávání keřů a mla-
dých výhonků starých lip a celkové úpravě 
terénu v okolí křížku. Zpestřením byl televiz-
ní štáb Televize Slovácko, která o nás přijela 
natočit reportáž do jejich regionální zpravo-
dajské relace. Práci jsme splnili a byl čas na 
oběd. V restauraci milotického zámku jsme 
dostali smažený sýr a poté navštívili samot-
ný zámek. Zde jsme v bývalé konírně shlédli 
výstavu krojů jednotlivých obcí Kyjovska, 
prohlédli si zámeckou zahradu, navštívili 
model starého fotoaparátu a pěšky vyrazili 
na autobus, který nás dovezl zpět do Vlko-
še. Po krátkém bloudění jsme našli i vlkošské 
búdy, kde jsme se hodili do gala a vyrazili na 

hody do Kostelce. Zdobené kroje, burčák, ta-
nec, burčák, lidové písně, burčák, dechovka, 
burčák a víno. Tak tohle všechno jsou tradič-
ní hody na Kyjovsku. Nejprve jsme následo-
vali tančící, zpívající a hrající průvod krojova-
ných, poté přihlíželi obřadu povolování hodů 
na kosteleckém obecním úřadu, a pak již byl 
čas na samotnou zábavu, kde se opět tančilo 
v krojích i bez nich a pil burčák a víno. Bylo 
velkým zážitkem vidět tyto slavnosti stále 
živé. Jako bychom se přesunuli o několik de-
setiletí zpět v čase. Hody jsme opustili kolem 
půlnoci.

V neděli ráno nás totiž čekal cyklovýlet po 
moravských vinných stezkách. Sbalili jsme si 
všechny věci, posnídali a vyrazili do Kyjova, 
kde jsme si v infocentru půjčili kola a s prů-
vodci vyrazili na cyklovýlet. Výjížďka byla 
opět zaměřena na drobné památky v kraji-
ně Slovácka a byla zpestřena, jak jinak, než 
ochutnávkou burčáku. Mnozí se shodli, že by 
tímto krajem jezdili ještě klidně několik dní 
a projeli klidně celých 1200 kilometrů těchto 
vinařských stezek. Ale čas je neúprosný a jízd-
ní řád vlaků také, a tak jsme se do Kyjova vrá-
tili již okolo druhé hodiny odpolední, odložili 
kola a svižným krokem se vydali na nádraží. 
Rozloučili jsme se se Slováckem a vyrazili na 
osmihodinovou cestu domů. Přijeli jsme una-
veni, ale plni zážitků z kraje vína.

Víkend třetí, 30. 10. - 1. 11. 2009
MAS Mikroregionu Frýdlantsko
 Náš zatím poslední pracovní víkend se usku-
tečnil v regionu Frýdlatsko. Ubytováni jsme 
byli v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod 
Smrkem. Protože jsme dorazili pozdě večer, 
první dojmy z okolí musely počkat až do dru-
hého dne ráno.  Ovšem co nás zasáhlo jako 
první, byla strašlivá zima, která venku pano-
vala. A přiliš se to nezlepšilo ani po vstupu do 
skanzenu. Na schodech nás přivítaly svíčky, 
ale jinak naprostá tma. Po krkolomné cestě 
do schodů jsme se konečně dostali do vyhřá-
té místnosti, kde už na nás všichni ostatní 
čekali. Světlo poskytovaly pouze svíčky a za 
teplo jsme byli vděční velkým kamnům v ku-
chyni. Po vřelém přivítání, které nás čekalo, 
jsme dostali večeři, při které jsme si vyprá-
věli zážitky z cest, protože nejen my jsme 
byli z daleka. Nakonec jsme si odnesli věci do 
pokojů, do kterých se dalo dostat z kuchyně, 

Z cyklovýletu po památkách Kyjovského Slovácka...

která byla vlastně jedinou vytápěnou míst-
ností na celém podlaží. Snad nikoho nepře-
kvapilo, že jediný záchod zde byla kadibudka, 
ale co všechny překvapilo, bylo, že byla umís-
těna uvnitř domu a to dokonce v patře. Díky 
speciálnímu systému větrání nebylo v obyt-
né části skanzenu nic cítit. Protože jsme byli 
po cestě všichni unavení, šli jsme brzy spát. 

Ráno byl budíček v 8 hodin, nikomu se moc 
vstávat nechtělo, protože ve spacácích bylo 
přece jen teplo. Po těžkém vstávání a vý-
borné snídani jsme se všichni vydali na pro-
hlídku skanzenu a blízkého okolí. Průvodce 
nám dělal pan Vlk, který skanzen provozuje 
a žije v sousedním domě s manželkou a dět-
mi. S manželkou zde žijí již několik let bez 
veškerých vymožeností moderního světa 
jako je topení, elektřina, plyn apod. Jediným 
ústupkem je snad jedině auto, které používají 
pro dobíjení baterií do notebooku a telefonu, 
které používají při domlouvání ubytování 
a prohlídek ve skanzenu. Při procházce po 
okolí, jsme se také dozvěděli něco o tzv. ge-
ocachin a prohlédli si obrovská mraveniště, 
kterých je v okolí požehnaně. Po návratu nás 
čekala oprava křížku, který se nachází na při-
lehlém pozemku. Očistili jsme ho od mechu 
a blízké okolí jsme vysekali a očistili od listí. 
Při práci jsme se všichni zahřáli a strávili tak 
dvě příjemné hodinky, po kterých se někteří 
z nás šli ještě podívat na rybníčky, které zde 
vytvořil pan Vlk. Po obědě jsme všichni rela-
xovali a celkově se celé odpoledne neslo v od-
počinkovém duchu. Na pořadu bylo pečení 
štrůdlu a vzhledem k tomu, že byl keltský 
svátek ,,Samhein“ neboli Halloween, dostali 
jsme na vyřezání pár dýní.

 V neděli jsme si všichni přispali, nasnídali se 
a postupně se všichni rozjeli k domovu. Čímž 
pro tento rok skončila série tří pracovních ví-
kendů v rámci projetku „Podejme si ruce“.

Žijící skanzen 

Tip na výlet k partnerům Hrad a zámek Frýdlant 
Původně středověký hrad, později částečně 
přebudovaný na renesanční zámek. V něm 
bylo již v roce 1800 vybudováno vůbec první 
hradní muzeum ve střední Evropě. Histo-
rii hradu významně poznamenal Albrecht 
z Valdštejna, výrazná osobnost třicetileté 
války. Hrad má jako jeden z mála u nás fun-
gující padací most a také jeden z nejdelších 
prohlídkových okruhů. 

Ratíškovická šlapadla a muzeum ve vagónu
Netradičně umístěné muzeum můžeme najít 
v obci Ratíškovice (MAS Kyjovské Slovácko 
v pohybu). Sídlí přímo na kolejích ve zreno-
vovaném historickém železničním voze, kde 
nabízí návštěvníkům stálou expozici historie 
těžby hnědého dřevěného uhlí, železniční tratě 
okresu Hodonín i dobové fotografie. Hlavním 
lákadlem je však možnost zapůjčení železnič-
ního šlapadla – drezíny, kterou se můžete sami 
projet až k nedalekému Baťovu kanálu. 
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Jiří Čechura 
- narozen v Dolanech u Plzně 
- učitel přírodopisu a chemie 
- od roku 1961 učil na ZŠ v Kladrubech,  
  kde se později stal i ředitelem školy 
- kladrubský patriot, amatérský historik 
- na fotografii se starostkou Kladrub  
  Mgr. Svatavou Štěrbovou po převzetí  
  ocenění pro Kladrubský dub za 3. místo  
  v souteži Strom roku 2009

Strom roku a Kladrubský dub
Soutěž „Strom roku“, jejímž cílem je 
upozorňovat na památné stromy u nás,  
je vyhlašována Nadací partnerství.  Klad-
rubský dub s obvodem kmenu téměř 7,5 
metru patří mezi nejmohutnější stromy 
v celém kraji. Říká se o něm, že pamatuje 
Jana Žižku, jelikož stojí na místě odkud 
husité v roce 1421 pod vedením Jana 
Žižky dobývali kladrubský klášter. Prav-
děpodobnější ovšem je, že byl vysazen 
jako součást aleje lemující.silnici, která 
se začala používat někdy mezi roky 1486 
- 1500. Dub je součástí naučné stezky 
a v posledních letech se starali o jeho 
stanoviště mladí ochránci přírody z klad-
rubské základní školy. 

Co chtějí (dát) stříbrští občané městu?
Od samého počátku je naší snahou pozvednu-
tí kulturnosti našeho města. Snažíme se toho 
dosáhnout několika směry. Tím hlavním je 
pořádání vlastních kulturních, sportovních 
a společenských akcí a podpora ostatních 
organizátorů, kteří nás osloví. Obnovujeme 
tradice – část našich členů tvoří Privilegova-
ný městský střelecký sbor (Stříbrští Ostro-
střelci). Věnujeme se opomíjeným památkám 
ve Stříbře ať přímo, např. formou veřejné 
sbírky na opravu kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie nebo nepřímo pořádáním akcí pro 
veřejnost v jejich blízkosti. V našem zorném 
poli je také vzhled města – hlavně jeho zeleň 
na veřejných prostranstvích. Sázíme stromy, 
a pokud uznáme za vhodné, vyjadřujeme se 
k jejich kácení. 

Proč jste založili občanské sdružení?
Původní impuls ke vzniku byl nedostatek 
kulturních akcí ve Stříbře. Chtěli jsme udělat 
něco sami a po svém. Založení občanského 
sdružení byl jen logickým prostředkem k to-
muto cíli.

Kdo je členem vašeho sdružení a kolik 
máte nyní členů? 
Já osobně nepočítám lidi, kteří jsou nebo 
nejsou členem sdružení. Mnohem důležitější 
je, že někdo přijde s myšlenkou a někdo při-
loží ruku k dílu. Existuje základ, který drží 
sdružení na nohou organizačně a je dalších 
mnoho osob, které pomáhají s tím či oním, 
podle toho, co je jim blízké. Pokud bych měl 
odpovědět statisticky, tak věkově spadáme 
někam mezi 20 až 50 let a většinu tvoří muži. 
V poslední době se ale okolo nás začínají to-
čit i naši potomci, tak uvidíme, jak to do bu-
doucna zamíchá kartami.

STROM – Stříbrští občané městu
Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu MAS

Občanské sdružení STROM neboli STŘíbrští Občané Městu  
vzniklo v roce 2003. Jeho hlavním cílem bylo a je rozvoj  
kulturnosti města Stříbra. O současné činnosti a plánech jsme  
si povídali s předsedou sdružení Tomášem Möllerem.

Jak to vypadá s opravou kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře, 
na který jste dokonce pořádali veřejnou 
sbírku?
Kostel je z nejhoršího venku. Má opravenou 
střechu a zajištěnou statiku. Ještě budou 
nutné další investice, ale ty už budou v pod-
statě směřovat „jen“ na vylepšení vzhledu. 
Doufáme, že vlastníkovi – Městu Stříbru se 
podaří získat další prostředky a bude v opra-
vách postupně pokračovat.

Jaké akce již máte za sebou?
V oblasti kultury jsme pořádali řadu výstav 
a uměleckých workshopů s řezbáři, kera-
miky a malíři u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, spolupořádali jsme také několik roč-
níků hudebních festivalů Hudba jednoho 
města, Pískovna a Divočák fest nebo Večery 
předmájové, což jsou koncerty folkových ka-
pel u zmíněného kostela. Poslední dva roky 
jsme také pomáhali organizačně zajistit 
Stříbrské městské slavnosti. Pravidelně po-
řádáme turnaje v pétanque na hřišti, které 
jsme sami vystavěli v Klášterních zahradách 
a také  Vánoční volejbalové turnaje amatér-
ských smíšených družstev. Podílíme se také 
na výsadbách stromů.

Vloni jsme začali s tradicí  Adventu v lese, což 
je předvánoční procházka svíčkami nasví-
cenou křížovou cestou na vrch Ronšperk se 
zpíváním koled. 

Naši Ostrostřelci také účinkují při mnoha 
kulturních a společenských akcích nejen ve 
Stříbře a Čechách, ale i v zahraničí.

Co plánujete pro rok 2010?
Plány pro příští rok jsou velké. Po dvouleté 
pauze, kdy byl kostel Nanebevzetí Panny 
Marie nepřístupný a oplocen, bychom rádi 
pokračovali v akcích, které jsme byli nuceni 
přerušit jako např.: Večer předmájový, Work-
shop, Den otevřených památek apod. V plá-
nu máme i představení stanu, který bychom 
měli v nejbližších dnech zakoupit z dotace 
MAS Český Západ a další dvě nové, pravi-
delné akce, které bych ale zatím ještě nechtěl 
prozrazovat.

Zmínil jste dotaci na stan,kterou jste 
získali z programu LEADER 2007-13.  
V jakém stavu je realizace podpořeného 
projektu “Sejdeme se ve stanu”?
Dotaci jsme získali, ale zatím bohužel jen na 
papíře. Celou částku dotace si musíme sami 
předfinancovat, a to je pro neziskovku naší 
velikosti téměř nadlidský úkol. Zkoušeli jsme 
oslovit i některé podnikatele, ale nemožnost 
garantovat jim přesný termín, ve kterém 
bychom jim vrátili půjčené peníze, je vždy 
spolehlivě odradila. Přesto věříme, že se nám 
prostředky podaří sehnat, a stan do konce  
zimy pořídíme. Je to náš velký sen o který se 
snažíme již několik let a který by nám pomo-
hl při realizaci mnoha našich akcí.

Jak funguje vaše spolupráce s městem?
Musím říci, že spolupráce s Městem Stříbrem 
se od poslední změny jejího vedení hodně 
zlepšila a nikdo nám už neháže klacky pod 
nohy, tak jako dříve. Myslím, že jsme si za 
dobu svého fungování získali i určitý respekt 
a nikdo už nezpochybňuje naši činnost. 

http://strom.stribro.net >

Máte radost z umístění Kladrubského 
dubu?
Samozřejmě mne to velice těší.  Mám z toho 
radost kvůli tomu stromu, protože si to oprav-
du zaslouží . K tomu dubu mám již dlouho 
osobní vztah a určitě nejsem sám. Vždyť na 
tom, že se podařilo sehnat tolik hlasů má zá-
sluhu spousta lidí, kteří sami rozšiřovali pod-
pisové archy. Byla to často mravenčí práce 
s vysvětlováním podrobností, třeba při pou-
ti, během koncertů Kladrubské léto, někteří 
sbírali i v hospodách. Podporovali nás lidé na 
úřadech a ve školách. Všem moc děkuji.

Napsal jste několik knih o historii 
Kladrub a okolí. Jak jste se dostal k této 
problematice?
V době, kdy jsem byl ředitelem školy, jsem 
začal vydávat informační zpravodaj. Snažil 
jsem se, aby to nebyly pouze nudné informa-
ce, a tak jsem začal obsah časopisu zpestřovat 
články o bohaté kladrubské historii. V té době 
mi také tehdejší předseda MNV poskytl jako 
inspiraci různé staré knihy, listiny a městské 
zápisy. Spousta jich ležela dosud neprobáda-
ná a zapomenutá. Dokonce se tam objevilo 
i několik pergamenových svitků. Tak jsem je 
oprášil a začal jsem se učit švabach, abych je 
mohl číst. A to ve mně probudilo zájem o his-
torii, který mne drží dodnes. Některé z  těch 
příběhů, které jsem takto postupně objevo-
val, jsem popsal v knize „Kladrubský klášter 
v pověstech, legendách a vyprávěních“.

Vaším zájmem je ovšem i příroda.
Jsem učitel přírodopisu. Ale kromě nor-
málního školního vyučování jsem dlouhá 
léta vedl přírodovědný kroužek. Na to mám 
spoustu hezkých vzpomínek. Ten kroužek 
trval asi 16 let a prošly jím asi tři generace 
dětí. Podnikali jsme toho moc. Zúčastňovali 
jsme se přírodovědných soutěží, jezdili jsme 
pod stan, na výlety. Děti tím opravdu žily. 
Samy přicházely se spoustou nápadů. V rám-
ci mapování soupisu stromů jsme tenkrát 
„objevili“ i ten soutěžní kladrubský dub.  Stal 
se naším oblíbeným místem, pečovali jsme 
o něj. Proto jsem také navrhl, aby byl do sou-
těže přihlášen tento strom, ačkoli byli i jiní, 
na pohled možná líbivější kandidáti. Je  tady 
rozhodující vztah. Pak samy děti přišly s ná-
padem vybudovat kolem Kladrub i naučnou 
stezku, navrhly trasu i jednotlivá zastavení. 
Stezka se zrealizovala v roce 1988.

Mají dnes ještě děti zájem o přírodu  
a historii?
Podle mne méně než dříve. V dobách, kdy 
jsem vedl kroužek, tím děti skutečně žily. 
A vlastně se dodnes scházíme. Třeba před vá-
noci se sejdeme, jdeme společně na procház-
ku, sypeme ptáčkům do krmítek, která jsme 
kdysi společně vyráběli, a vzpomínáme na 
všechno, co jsme spolu prožili. Ale i dnes mne 
občas překvapí, jak jsou některé děti mimo-
řádně nadané, šikovné a plné zájmu.  Vždyť 
v každé generaci to tak musí být.

Jiří Čechura: I dnes mě zájem dětí občas překvapí.
Markéta Frouzová, asistentka pro realizaci projektů

Tentokrát jsme se na rozhovor vydali za kladrubským patriotem a aktivním 
občanem Jiřím Čechurou - nejen o kladrubském dubu, který letos získal 3. místo 
v soutěži Strom roku, ale i o dobrovolnických aktivitách amatérského historika 
a bývalého učitele a ředitele kladrubské školy.

Jak vnímáte přínos podpořených projektů 
a co pro Vás znamená členství v MAS?
Nedokážu tuto otázku posoudit z hlediska 
naší obce, protože naše obec zatím neměla 
možnost přímo využít nějaký program, ale  
přesto se naší obce některé projekty dotýkají. 
Např. cyklostezky, které mají samozřejmě do-
pad na mnohem širší okolí. Konkrétní přínos 
zatím pro naši obec z členství nevyplynul, ale 
přínosem jsou zkušenosti ostatních obcí, kte-
ré již získaly např. dotace nebo jinou pomoc.

Co jako místostarostka hodnotíte jako 
úspěchy ve vaší obci nebo naopak v čem 
jsou ještě nenaplněné možnosti?
Pro naši malinkou obec je úspěchem v pod-
statě všechno, co se podaří zrealizovat. Po-
dařilo se nám získat dotaci na vybudování 

dětského hřiště a oplocení sportovního are-
álu, dále dotaci na opravu kapličky a opravili 
jsme autobusovou čekárnu. V současné době 
máme rozpracovaný územní plán, který bude 
velkým přínosem pro obec a největší bolestí, 
na které se také pracuje je obecní vodárna, 
kterou je nutno rekonstruovat s nemalými 
náklady. Bez dotací by tyto akce nebylo mož-
né realizovat.

Proč jste přijala funkci  místostarostky, 
a proč se angažujete v programovém 
výboru MAS?
Po pravdě řečeno, nebylo vyhnutí, protože 
v našem pětičlenném zastupitelstvu má kaž-
dý člen nějakou funkci. A funkce v programo-
vém výboru MAS vyplynula z mého zájmu 
o větší informovanost o programech.

Ing. Jarmila Krblichová 
- vystudovala vysokou školu ekonomického  
  zamření 
- celý pracovní život se pohybovala  
   v různých oblastech ekonomiky 
- nyní je v důchodu a její celodenní  
   náplní jsou dva vnoučci 
- pracuje také jako místostarostka  
  Újezda nade Mží a zastupuje obec  
   v orgánech MAS, kde je členkou  
   Programového výboru 
- ráda jezdí na kole a v zimě na běžkách

Stříbrští ostrostřelci se stali nedílnou součástí akcí jak ve 
městě Stříbře, tak i v širším okolí.

Předvánoční akce Advent v lese se vloni setkala s velkým 
zájmem veřejnosti (foto nahoře), proto se sdružení STROM 
rozhodlo v akci pokračovat a založilo tak novou tradici. Dole 
fotografie z letošního ročníku.                   Foto: Stanislav Cetl

Úspěchem je všechno, co se podaří zrealizovat
Markéta Frouzová, asistentka pro realizaci projektů

Místostarostka Újezda nade Mží a členka Programového výboru MAS Ing. Jarmila Krbli-
chová shrnuje úspěchy své obce a hodnotí svá očekávání od práce a členství v naší MAS.

Zpravodaj MAS Český Západ - Místní partnerství
Číslo 7, vyšlo v prosinci 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.

Příspěvky posílejte na kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
nebo poštou na Olbramov 5, 349 01 pošta Stříbro. 

Kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se aktivity STRO-
Mu točí od začátku. Je místem nebo kulisou řady kulturních 
akcí. Ačkoliv v centru Stříbra, o kostele neví ani řada míst-
ních. Nachází se v parku nedaleko benzínové pumpy Agip. 
                                                                         Foto: Gabriela Veselá
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S trochou problémů dojel až z Prahy speciální 
jeřáb, který svým 53 metrů dlouhým rame-
nem vyzdvihl 10 tun těžkou novou kopuli až 
nahoru na věž.

Ve čtvrtek vyzdvižení kopule předcházelo 
požehnání kostelu i nové střeše. To pan farář 
Šašek z Plané s několika modlitbami popřál 
tomuto dílu mnoho zdaru do dalších let. Paní 
Válová z občanského sdružení Pomozme si 
sami spolu s dětmi ozdobila věž a Klárka Še-
bestová z Lestkova přednesla kratičkou po-
vídku ke kostelu.

Před zvedáním kopule věže bylo do schránky, 
která pak našla místo pod křížem na vrcholu 
věže, uloženo poselství pro další generace. To 
tvořila především pamětní listina, kterou na-
psala kronikářka paní Nejedlá z Domaslavi, 
listiny z Plzeňského biskupství, Národního 
památkového ústavu, Lestkovské listy, fo-
tografie, listiny sdružení Pomozme si sami 
a MAS Český Západ a Tachovský deník.

Velikánský jeřáb vyzvedl na věž novou stře-
chu a pak i pracovníky firmy, kteří uložili  
schránku s dokumenty a upevnili pozlace-
ný kříž. Všemožné komplikace, které práci 
provázely, způsobily, že kříž se na věž dostal 
s posledními paprsky sluníčka, které jej krás-
ně ozářily.

Kostel se tak dočkal po mnoha letech další 
krásy a věříme, že se v práci bude dále pokra-
čovat.

Sláva v Lestkově - zdvihání nové kopule kostela
Jiří Kořínek, Lestkov

V pátek 30. října 2009 vyvrcholila desetiletá snaha o záchranu kostela sv. Prokopa 
v Lestkově. Dlouhá léta jednání, proseb, vyplňování žádostí o příspěvky a o dotace 
nakonec slavila svůj úspěch. Kostel, který před lety skoro každý odsuzoval k záni-
ku, se najednou pyšní nádhernou novou kopulí věže a pozlaceným křížem.

Budova fary v Plané se  
vzpamatovává z požáru
Jaroslav Šašek, farář

Poděkování všem, kteří přispěli ať už 
fyzicky, materiálně nebo finančně na 
záchranu fary v Plané, jejíž střecha 
i část patra shořela 3. 9. 2009.

Milí přátelé, v tyto dny naší nouze poznává-
me vaši nelhostejnou přítomnost. Někteří 
z vás pomohli přímo na místě fyzicky, někteří  
finančně - zasláním peněžních prostředků na 
naše konto (č. ú. 1500920/8030), nebo jste 
pomohli modlitbou a spoluúčastí, či někteří 
ještě sílu k pomoci shromažďujete…  Solida-
rita a nabízená pomoc byla nad očekávání.

Vyhoření naší fary v Plané je docela strašná 
rána. Nebyly však ztraceny mobilní věci z in-
ventáře farnosti, spisy, matriky apod., ovšem 
zničení střechy a (po zalití vodou) též přes 

Právě v rámci příprav vznikal i strategický 
plán rozvoje mikroregionu, ve kterém již byly  
zakotveny opravy drobných památek v kraji-
ně a záchrana barokního dědictví regionu 
tj. soch a sousoší. Trvalo celé čtyři roky, než 
bylo celé území mikroregionu zmapováno 
a to se mapovaly jen drobné památky. Mapo-
vání probíhalo  pomocí mezinárodních tábo-
rů, tak zvaných workcampů. Všechny čtyři 
ročníky mapování byly podpořeny dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mapová-

ní byla  prováděna mikroregionem ve spolu-
práci s organizací Inex – SDA, které zajišťuje 
mezinárodní účast studentů a se sdružením 
Pomozme si sami, které naopak zajišťovalo 
účast místních mladých lidí a organizaci ce-
lého pobytu. Rokem 2000 také počínají sa-
motné opravy drobných památek, vždy jako 
součást mapování. Od roku 2004 jsou pak 
každoročně opravovány památky pomocí 
grantů a dotačních titulů. Jsou to projekty 
poměrně málo finančně náročné, ale dove-
dou přinést příjemné překvapení poutníkovi 
kráčejícím krajinou.

I v letošním roce tomu nebylo jinak. Letos  
poprvé byl Ministerstvem pro místní rozvoj 
vyhlášen nový dotační program na záchranu 
drobných památek. Mikroregion Konstanti-
nolázeňsko, který si podal žádost do tohoto 
dotačního titulu, byl úspěšný, a tak se v letoš-
ním roce opravuje dalších osm památek v ob-
cích Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, 
Lestkov a městě Bezdružice. A tak opět při-
bude několik krásných zastaveních v obcících 
i ve volné krajině. 

Oprava takového křížku neznamená jen jej 
očistit, odkopat zem a vyřezat nálety dřevin, 
ale znamená to také se pokusit zjistit proč tam 
byl postaven a jakou událost má poutníkovi 
připomenout. Zkuste se i Vy se do tohoto pro-
cesu zapojit a spolu s námi pátrejte kdo to byl 

Lestkovský kostel
Klára Šebestová, Lestkov

Povídka, kterou přednesla Klára 
Šebestové, při příležitosti znovu-
zdvižení kopule kostela sv. Prokopa.

Lestkovský kostel si získal naše srdce 
jako ošklivé zatoulané kotě. Je ve vesnici, 
která se nevyznačuje žádnou krásou 
nebo nijak úžasnou atmosférou, přesto 
má náš kostel něco do sebe. Je zničený 
snad nejvíc ze všech. Spousta lidí ho 
odepsala hned, jak se na něj podívala, 
ale my máme nutkání ho neustále bránit 
a nezatracovat. My opravdu věříme, že se 
podaří tento kostel zachránit a až se to 
opravdu stane, všichni si už budou muset 
uvědomit, že to jde a stojí to za to. 

Kostel sice už nemá střechu nad lodí, ale 
má novou nad sakristií a nyní přišla ta 
chvíle, kdy děláme další důležitý krok. 
Náš kostel dostane i novou kopuli na 
věži. Zkuste se jednou projít po scho-
dech, které vedly do věže a nebo na chór 
a uvidíte ty stovky a tisíce nohou, které 
po těch schodech museli projít. Prohléd-
něte si to, co zbylo z vitráží a uvidíte 
převážně ruce, které tam Bůh ví proč 
zůstaly. Až si tohle všechno projdete, 
možná že i vám začne připadat, že ten 
kostel nemůže být na odpis, protože ho 
drží pohromadě snad vzpomínky na lidi, 
kteří ho postavili a starali se o něj. Mož-
ná začnete mít nutkání přidat svoje ruce 
i nohy k dílu... pokračovat.

Ve sbírce na obnovu kopule kostela sv. Prokopa v Lestkově 
přispěla asi třicítka lidí. Projekt mohl být realizován díky 
dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou Římskoka-
tolické farnosti Planá pomohla získat naše místní akční 
skupina.                                                                Foto: J. Kořínek
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Pomozme si sami
veřejná sbírka na  
obnovu památek  
Konstantinolázeňska

Občanské sdružení Pomozme si sami 
pořádá již několik let veřejnou sbírku  
na obnovu památek Konstantinolázeňska. 
Na základě rozhodnutí valné hromady 
sdružení je výtěžek sbírky každoročně  
využit pro záchranu některého z kostelů, 
kapliček, božích muk,soch nebo křížků  
na Konstantinolázeňsku. V letech 2008  
až 2009 vynesla sbírka celkem 66.210 Kč,  
které byly použity na obnovu kostelů 
sv. Vavřince ve Slavicích a sv. Prokopa  
v Lestkově. 

Číslo sbírkového účtu, vedeného u GE 
Money Bank, je 160475312/0600.

 Mapování a opravy drobných památek  
na Konstantinolázeňsku
Miroslava Válová, poradkyně Mikroregionu Konstantinolázeňsko

V roce 2000 byl odstartován dlouhodobý proces mapování a oprav drobných pa-
mátek v krajině Konstantinolázeňska. Když se podíváte na datum vzniku Mikro-
regionu, zjistíte že data jsou totožná, jen s tím rozdílem, že vzniku mikroregionu 
předcházel rok příprav. 

Opravený kovový křížek opět zdobí cestu u Strahova nedale-
ho Horních Kozolup. Jeho opravu provedl Jiří Karban.

Pomník Hanse Kudlicha ve Vrbici u Bezdružic se podařilo 
opravit. Víte, kdo to vlastně byl Hans Kudlich a proč byl 
pomník ve Vrbici postaven? Pomozte nám pátrat...

Hans Kudlich a proč mu byl postaven pomník 
ve Vrbici u Bezdružic. Jakékoliv informace 
o historii tohoto pomníčku prosím posílejte  
e-mailem na adresu olbramov@mikroregion-
kl.cz nebo volejte na tel. 724183671.

poloviny stropů a dalších částí činí škodu vel-
mi vysokou. Záchranné práce se rozběhly vel-
mi rychle, již je zastřešeno 80% střechy a po-
kud s nějakým dotačním titulem uspějeme, 
tak bude možné střechu dokončit a přikročit 
také k vnitřní sanaci. Vstřícností a spoluprá-
cí mnohých byly „vyběhány“ potřebné papíry 
a podařilo se získat dotaci Ministerstva kul-
tury ČR z programu regenerace městského 
památkového fondu. Celková částka za opra-
vy objektu v roce 2009 činila (a je zaplacena) 
4.887.144 Kč, přičemž 70% je financováno 
z dotace, Město Planá pomohlo dvaceti pro-
centy a tak naše spoluúčast je sice pouze 
desetiprocentní, ale i tak činí 488.715 Kč. 

Na tento podíl přispěla i MAS Český Západ 
- Místní partnerství z výtěžku tomboly na 
slavnostním 9. Valném shromáždění členů 
MAS částkou ve výši 2.790 Kč. Tato spolu-
účast byla a je vítána. Vězte, že se do konce 
roku 2009 sešlo za účelem této pomoci na 
našem farním účtu od jednotlivých osob, far-
ností a sdružení na 418.466,- Kč (přes 80% 
toho, co jsme měli dát). Nikdo to nečekal, 
mluvit o zázraku není příliš od věci. Snad jej 
dobrý Bůh dělá v lidských srdcích…

Farní budova by mohla brzy opět sloužit své-
mu účelu – setkávání věřících, duchovním 
obnovám, setkání občanů partnerských měst 
Planá – Tirschenreuth, charitní pomoci, vý-
uce atd. 

Děkujeme vám a těšíme se z další spolupráce. 
Pán Bůh vám odplatí a požehná vám! Ještě 
díky těm, kteří se solidárně zúčastňují, ač 
jsou odjinud a nikoli z naší farnosti. Radost-
ného dárce miluje Bůh. 

Uvítáme i informace ze Stříbrského regionu a Mikroregionu 
Hracholusky, jejichž zástupce jsme opakovaně (bohužel 
zatám marně) oslovovali s prosbou o příspěvek do této rubriky.



Projekt: Rekonstrukce kaple Nejsv. Trojice 
Dotační program: LEADER 2007-13 
Výše dotace: 874 tis. Kč, 90% 
Odbobí realizace: září 2008 - červenec 2009

Realizátor 
Obec Čerňovice 
Ing. Roman Reiser, starosta 
e-mail: starosta@cernovice.info

region dobrá praxe

V okolí kaple ještě proběhla na bázi dobrovol-
nické práce úprava prostranství - zarovnání 
terénu, jeho odvodnění a instalace laviček 
a hracích prvků pro děti. 

V zrekonstruované kapli obec postupně zři-
zuje stálou expozici dobových fotografií, do-
kumentů a předmětů, které shromáždila od 
pamětníků a původních obyvatel. Vznikne 
tak jedinečný a tolik potřebný prostor pro 
prezentaci společné minulosti a současnosti 
původních a současných obyvatel obce Čer-
ňovice potřebný nejen pro obyvatele ale i ná-
vštěvníky našeho regionu. 

Obec Čerňovice oslavila v roce 2009 již 790 
let od svého založení. Při této příležitosti se 
díky podpoře z Programu rozvoje venkova 
může obec pochlubit nově rekonstruovanou 
kaplí, která je opravdovou investicí do našeho 
společného kulturního dědictví. Slavnostní 
zvonění zvonu z roku 1892 z nově rekonstru-
ované věže zahájilo oslavy tohoto významné-
ho výročí. Zvon, který se unikátně dochoval 
a přežil všechna temná období naší historie, 
tak zazněl poprvé po padesáti letech.
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Odbahnění rybníka v Krtíně
V obci Skapce, tedy přesněji v její části Krtín, 
se nachází rybník. Ačkoli je tento rybník dů-
ležitým krajinným prvkem a je dokonce sou-
částí  biocentra ÚSES „Krtínský rybník“,  byl 
již od roku 2005 vypuštěn. Jeho stav byl totiž 
do nedávna možno nazývat havarijním. Hráz 
silně prosakovala, výpustné zařízení bylo po-
škozeno, celá plocha byla masivně zanesena 
bahnem a zarůstala mokřadními rostlinami. 
To mělo bezprostřední vliv i na každodenní 
život obyvatel, neboť takto zanesený rybník 
nebyl schopen pojmout přirozeně přitékající 
vodu, hladina se pak vzdouvala a způsobova-
la zaplavení obecní studny a přilehlých ne-
movitostí.

Proto bylo potřeba najít peníze na řešení. 
S přibývajícím časem hrozil jednak zánik při-
rozeného biocentra rybníka a zároveň bylo 
nutno vyřešit problém vzestupující vody. 
Finanční zdroje nakonec přišly z Operačního 
programu životního prostředí, který poskytl 
částku přesahující 5 mil. Kč. Nejprve musel 
být vyvezen sediment ze dna, jelikož obsa-
hoval větší množství nebezpečných látek. 
Práce pokračovaly opravami hráze a výpustě. 
Pročistila se i tůňka pod hrází a upravil brod. 
Dnes se v Krtíně mohou těšit z vydařeného 
díla.

Obec, která postupně rekonstruovala a zve-
lebovala centrální část obce se po obnově 
návesního rybníka, rekonstrukci bývalé ty-
pizované prodejny potravin z dob reálného 
socialismu na typický vesnický objekt se sed-
lovou střechou rozhodla dokončit revitalizaci 
návsi kompletní opravou kaple Nejsv. Trojice 
tak, aby obec Čerňovice měla moderní, ale 
vesnický ráz uchovávající si typickou oválnou 
náves.

Obec Čerňovice proto podala žádost o dotaci 
do 1.výzvy programu LEADER 2007-13 vy-
hlášenou MAS Český Západ – Místní part-
nerství  v srpnu 2008. Cílem projektu byla 
kompletní rekonstrukce a záchrana kaple.  
Realizace projektu začala v říjnu 2008 těžbou 
dřeva na konstrukce krovu (z vlastního lesa 
v majetku obce) a naplno se rozběhla na jaře 
2009 pokládkou nové střešní krytiny, vý-
měnou oken a opravou vnějších a vnitřních 
omítek. V květnu 2009 byla rekonstrukce 
úspěšně dokončena. Do báně věže byly podle 
starých zvyklostí uloženy mince, fotografie 
a informace z dnešního života v obci. Původ-
ní báň, mistrovské dílo tehdejších klempířů 
poškozené zubem času, bude vystavena v in-
teriéru kaple.

Výměna zdroje vytápění a zateplení 
Mateřské školy v Bezdružicích
Úspěšně si vedli také v Bezdružicích, kde se 
podařilo získat dotaci nejdříve na výměnu 
zdroje vytápění a pak i na zateplení Mateřské 
školy. 

Původní zdroj tepla na spalování hnědého 
uhlí byl nahrazen moderním, ekologickým 
a energeticky úsporným systémem vytápění 
s dvěma kondenzačními kotli na spalování 
zemního plynu, současně s výměnou všech 
otopných těles a instalace termoregulačních 
ventilů. Celkový rozpočet projektu realizo-
vaného v období 2008-9 přesahoval 2,3 mil. 
Kč, přičemž 1,6 mil. Kč činila dotace z OPŽP 
a cca 250 tis. Kč přispěla Nadace Alcoa.

V Bezdružicích se rozhodli pokračovat v ces-
tě energetických úspor a následně budovu 
školky zateplit. První pokus o získání dota-
ce nebyl úspěšný, ale ve 3. kole výzvy OPŽP 
v roce 2008 upravená žádost úspěšně prošla 
schvalovacím procesem. Tentokrát se jednalo 
o komplexní zateplení budovy mateřské ško-
ly  vč. výměny oken. Celkové náklady dosáhly 
téměř 7 mil. Kč a OPŽP přispěl částkou pře-
vyšující 4,7 mil. Kč. Realizace projektu pro-
běhla v roce 2009.

 Důležitým centrem obce je kulturní dům. Ten byl 
vybudován v roce 1985 z bývalé závodní jídelny,  
posléze byl restituován a v roce 2005 opět odkou-
pen obcí. V jedné jeho části se nalézá místní hos-
půdka, většinu však zabírá společenský sál. Přiro-
zeně sem tedy směřují všechny důležité události ve 
vsi, které vyžadují střechu nad hlavou.

 Jelikož se objekt nacházel ve velmi špatném sta-
vu bylo nutno podniknout  několik významných 
kroků k jeho obnově. V roce 2006 za podpory pro-
gramu LEADER+ byla vyměněna okna, opraveno 
topení a fasáda a v nevyužívané části domu byla 

vybudována nová hasičská zbrojnice. V letošním 
roce pokračovaly opravy výměnou střešní krytiny 
a nákupem nového vnitřního vybavení. Při opra-
vě střechy byla zároveň vybudována terasa před 
vchodem, která umožní za hezkého počasí poseze-
ní venku. Terasa také tvoří přirozený předěl mezi 
děním uvnitř hospůdky a návsí. 

 V kulturním domě se během roku pořádají nejrůz-
nější  společenské akce, jako např. taneční zábavy, 
prvomájová posezení, diskotéky pro mladé a nej-
různější akce pro děti. 

Nová střecha kulturního domu a posezení ve Zhoři
Markéta Frouzová, asistentka pro realizaci projektů

Na komunikaci, která od pradávna spojuje Kladruby s Horšovským Týnem se 
nalézá obec Zhoř. V berní rule z roku 1654 - 1655 je Zhoř uvedena jako jedna 
z největších a nejbohatších obcí Kladrubska. Dnes zde žije 160 obyvatel.

Oprava ZŠ v Líšťanech
Věnceslava Šulová, starostka obce Líšťany

Letos jsme se v Líšťanech zaměřili 
na naši Základní školu, která se 
otvírala v roce 1973. Do této doby 
se zde vybudovala jídelna a proved-
lo se zde několik nejdůležitějších 
oprav. 

Požádali jsme Plzeňský kraj o dotaci 
z programu „Rekonstrukce a opravy 
nemovitého majetku základních škol 
a mateřských škol zřizovaných obcemi 
Plzeňského kraje v roce 2009“, kde jsme 
uspěli a získali dotaci ve výši 400.000 Kč. 
Obec přispěla ze svého rozpočtu částkou 
410.000 Kč a za tyto finanční prostředky 
byla provedena výměna střešní krytiny 
na celé budově školy. Ještě jsme v tomto 
kalendářním roce provedli výměnu oken 
v celé budově, zakoupili nový výškově 
nastavitelný žákovský nábytek a novou 
počítačovou techniku. 

V naší škole máme pouze 1. stupeň (1. až 
3. ročník) a bohužel se v současné době 
potýkáme, jako nejeden obecní úřad, 
s malým počtem žáků. V letošním roce 
máme pouze osm žáčků, kteří mají k dis-
pozici v odpoledních hodinách školní 
družinu a mohou navštěvovat několik 
zájmových kroužků.

Paní ředitelka s paní učitelkou se škole 
plně věnují a proto je nám velice líto, že 
rodiče raději svá dítka vozí do jiných škol 
v okolí. Budeme doufat, že se to v příš-
tích letech zlepší, jelikož můj názor je, že 
vesnice bez školy je jako ryba bez vody. 

  

 

Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice  
v Čerňovicích
Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu MAS

Dominantou návsi v obci Čerňovice na severním Plzeňsku je kaple Nejsvětější 
Trojice z roku 1936, která byla celou řadu let v havarijním stavu.

Projekt: Kulturní dům - výměna střešní  
krytiny + vnitřní vybavení 
Dotační program: LEADER 2007-13 
Výše dotace: 636 tis. Kč, 90% 
Odbobí realizace: duben - říjen 2009

Realizátor 
Obec Zhoř 
Stanislav Novák, starosta 
e-mail: obec.zhor@worldonline.cz
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Postupné kroky ke zlepšování životního prostředí
Markéta Frouzová, asistentka pro realizaci projektů

Následující projekty úspěšně požádaly podporu z Operačního programu Životní 
prostředí. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životní-
ho prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Jak je vidět, 
o zlepšování životního prostředí je zájem i v našem regionu.

Základní škola v Líšťanech před a po opravě střechy 
a výměně oken.

Chcete také získat dotaci pro svůj projekt?
konzultujte svůj záměr s pracovníky MAS!
další výzva k předkládání žádostí o dotace 
bude vyhlášena již v průběhu března 2010!



Představení dětí z Fuchsmühle....
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FOTOHÁDANKA

Na obrázku je jediná rozhledna  
v tachovském okrese. Byla postavena  
v roce 1908 na základech starší rozhledny, 
která musela být kvůli své zchátralosti 
stržena. Vyhlídková věž měří 16 m a ne 
po celou dobu své existence sloužila své-
mu účelu. Nějakou dobu byla nosičem 
atén pro  televizní vyslání a vstup na ní 
byl zakázán. V devadesátých letech 20. 
stol. byla rozhledna zrekonstruována 
a nyní  se z ní opět můžete kochat krás-
ným výhledem do širokého okolí.

Pokud jste poznali o jakou rozhlednu  
se jedná, napište nám název místa, kde 
se nachází do 31. 3. 2010 na adresu 
MAS Český Západ – Místní partnerství, 
Olbramov 5, 349 01 Černošín nebo na 
mail: kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz.  
Ze správných odpovědí opět vylosujeme 
tři výherce, které odměníme věcnými 
cenami. 

Správná odpověď z minulého čísla je: 
zámek na fotografii se nachází  
v obci Cebiv. Vylosovali jsme tyto tři 
výherce a odměnili je knihou „Práce 
jako na kostele“, kterou naše MAS právě 
vydala. Erika Tahovská, Tachov. Václav 
Procházka, Horní Kozolupy. Drahomíra 
Kadlecová, Bezdružice. Blahopřejeme!

Kde najdete ověřování 
Radka Šámalová, asistentka pro příjem projektů

Tentokrát uvádíme přehled míst, 
kde se provádí tzv. legalizace 
(úřední ověřování podpisů) a vi-
dimace (úřední ověřování kopií 
dokumentů). Ověření na úřadě nebo 
na České poště stojí 30 Kč za podpis 
nebo stránku dokumentu (většina 
neziskových organizací je při ověřo-
vání na úřadech od tohoto poplatku 
osvobozena), u notářů mohou být 
sazby různé. Uvádíme také pře-
hled pracovišť CzechPoint, kde lze 
navíc získat výpisy např. z katastru 
nemovitostí, obchodního a živnos-
tenského rejstříku, rejstříku trestů, 
apod. 

Ověřování na úřadech
OÚ Benešovice  
MěÚ Bezdružice (CzechPoint) 
OÚ Cebiv 
MěÚ Černošín (CzechPoint) 
OÚ Erpužice 
ÚMě Chodová Planá (CzechPoint) 
MěÚ Kladruby (CzechPoint) 
OÚ Kokašice 
OÚ Konstantinovy Lázně (CzechPoint) 
OÚ Kostelec (CzechPoint) 
OÚ Kšice (CzechPoint)* 
OÚ Líšťany (CzechPoint) 
MěÚ Nýřany (CzechPoint)** 
OÚ Pernarec (CzechPoint) 
MěÚ Planá (CzechPoint) 
OÚ Pňovany (CzechPoint)* 
OÚ Skapce (CzechPoint)* 
MěÚ Stříbro (CzechPoint) 
OÚ Svojšín (CzechPoint) 
MěÚ Tachov (CzechPoint)** 
OÚ Trpísty 
OÚ Záchlumí 
OÚ Zhoř

Ověřování na poště
Konstantinovy Lázně 
Nýřany** 
Planá 
Stříbro 
Tachov**

Ověřování u notáře
JUDr. M. Kuželková, Nýřany** 
Mgr. V. Müllerová, Stříbro (CzechPoint) 
Mgr. M. Pavlíková, Tachov**

*) pouze CzechPoint, ověřování neprovádí 
**) mimo území MAS

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

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

Nová publikace: 
Bezdružice
Kniha byla vydána v říjnu  
roku 2009 Nakladatelstvím  
Českého lesa při příležitosti  
oslav 550 let od povýšení  
Bezdružic na městečko.  
Texty a výběr dokumentů jsou dílem 
PhDr. Markéty Novotné ze Státního 
okresního archivu Tachov. Knihu můžete  
zakoupit v podatelně Městského úřadu 
Bezdružice za 340,- Kč.

Nihondžin no me  
de mita Olbramov  
aneb Olbramov  
japonskýma očima
Josef „Pepáš“ Gohori, japanolog a překladatel

Na letošní Vendelínské pouti vystoupil 
japonský hudebník Yusuke Seya. A pro-
tože dorazil i s celou rodinou a přáteli, 
požádali jsme je, aby pro nás napsali 
své dojmy a pocity z Olbramova.

Děti (Yutsuki - 8 let, Mikaze - 4 roky,  
Ken - 3 roky, Hiyori - 1,5 roku)
Moc se nám líbilo divadlo venku pod širým 
nebem a taky loutkové divadlo. A závody na 
koních taky. I procházka, na které jsme sbíraly 
lesní borůvky, byla moc prima. 

Masako
Vesnička dýchající klidnou atmosféru, 
a k tomu velice zvláštní, ale zároveň velice pří-
jemná a každému otevřená Vendelínská pouť. 
Během vystoupení divadelních spolků sice 
člověk nerozuměl, o čem se mluví, ale nebylo 
těžké se do představení vžít, a tak mě to ve-
lice bavilo. Překrásná byla hra o soli v podání 
dětí z Fuchsmühle, kdy se mezi herce zapojil 
i rybník a krajina. A loutkové divadlo...to mě 
zcela okouzlilo jemnými a dokonalými pohyby 
loutek. Jsem ráda, že jsme z Čech viděli nejen 
Prahu, ale i Olbramov s jeho kouzelnou atmo-
sférou.

Kuniko
Olbramov je pro mě prostorem otveřeným 
pro každého, místem, kde se člověk cítí moc 
příjemně. Je to možná tím, že se tu sešli lidé, 
kteří sem přijít chtěli a vytvořili tu atmosféru, 
kdy je vřele uvítan i člověk z cizí země, jenž 
nerozumí ani slovo, a přesto zcela přirozeně 
splyne s ostatními jako starý známý. A stejně 
tak i Vendelínská pouť. Jak by všechny spojo-
val pocit: “Přišli jsme sem, abychom se všichni 
bavili.“ Celá víska jak by se spojila dohromady, 
přetékajíc otevřenou a živoucí energií. Ať již 
divadlo či závody na koních... Měla jsem vel-
kou radost, že i japonské děti, strženy veselou 
atmosférou plnou smíchu, splynuly s ostatní-
mi a vesele skotačily. Myslím si, že hlavně díky 
tomu, že naše cesta vedla nejprve do Olbra-
mova, si děti rychle zvykly na české prostředí. 
Učarovala mi Mirka Válová rozverně tančící 
až dlouho do noci. Chtěla bych se stejně jako 
Mirka jednou stát, vnoučata - nevnoučata, 
tančící a skotačící babičkou! 

Yusuke
Bylo to poprvé, co jsem zpíval a hrál před 
obecenstvem, které mluví jinou řečí. A je moc 
dobře, že to „poprvé“ bylo právě v Olbramově 
a právě na Vendelínskou pouť. Během pouti 
byla každá chvilka bohatá na zážitky a z lidí, 
kteří se sem sešli, vyzařovala radost. Po kaž-
dém divadle, i po po každé mé písni, vždy za-
zněl vřelý potlesk. Z toho jsem měl obrovskou 
radost a hrál a zpíval ostošest! Rozdíl v řeči ne-
byl náhle ničím. Radost a štěstí z toho, že sdí-
líme stejný čas. A cítil jsem, že se tento pocit 
jistě podařilo všem přímo sdělit. I místo kde 
žiju, bych chtěl přetvořit v prostor, kde je mož-
né cítit a prožívat to co v Olbramově. Děkuju 
za krásnou inspiraci!

Yusuke Seya: Live in Olbramov 
Muzika z příliš hlučné (japonské) samoty
Dům kde bydlí, si postavil sám na místě za-
niklé vesnice uprostřed japonských hor. I rýži 
a zeleninu si pěstuje sám. Na horské samotě 
však kolem něj skotačí jeho rodina – žena 
a tři roztomilé dcerky. Právě o nich, o práci na 
poli, o řece, co teče před domem, o stromech 
či květech, o tom zpívá Yusuke Seya, japonský 
písničkář, který letos zavítal na Vendelínský 
divadelní jarmark v Olbramově.

V sobotní podvečer se Yusuke postavil s ky-
tarou a harmonikou vůbec poprvé před české 
publikum. Jeho texty, kombinující civilní vý-
raz s křehkou poetikou, si jistě zaslouží pozor-
nost, ale zde český posluchač nutně naráží na 
jazykovou bariéru. Olbramovský koncert byl 
ale důkazem, že hudba si poradí i bez ohledu 
na rozdíly v řeči. Diváci se pohupovali v ryt-
mu Yusukeho melodií a pocity a nálady vetka-
né do písní si našly k uším posluchačů cestu 
japonština nejaponština. Podle nadšených 
reakcí publika i několika tančících párů může 
Yusuke jistě s úsměvem říci, že „moji Olbra-
movští mi rozumějí.“ 

srdečně Vás zveme na  

IV. bál Mikroregionu Konstantinolázeňsko 
s podtitulem „CEBIVŠTÍ PEPÍCI“ ve stylu 30. let

 

26. 3. 2010 od 19 hod. v Cebivi

Kromě hudby a tance zažijete také dražbu, dámskou volenku a tombolu  
a prohlédnete si výstavu k 10. výročí založení Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

Vlakové a autobusové taxi zajištěno.

Bližší informace: Miroslava Válová, tel. 724183671.

Přijeďte do Újezda nade Mží na Křepelčí hody!
Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu MAS

Obec Újezd nade Mží se nachází nedaleko města Touškova a přehrady Hracholus-
ky. Dominantou této obce je rozsáhlý hospodářský dvůr, v jehož areálu se nachází 
i zdejší panské sídlo – zámek. 

Zámek bývalápůvodně renesanční tvrzí, z níž 
se dnes dochovaly sklepy a část obvodových 
zdí. Po požáru koncem 18. století se na mís-
tě tvrze postavil menší barokní zámek, který 
byl v roce 1817 zcela klasicistně přestavěn.

V roce 1993 zámek koupila rodina Slepič-
kova, která se věnuje ekologickému země-
dělství a areál postupně rekonstruuje a ob-
novuje. V roce 2009 jej poprvé zpřístupnila 
veřejnosti. 

Pokud zámek navštívíte, můžete se těšit na 
mnoho zajímavých a rozmanitých atrakcí. 
Dětem se jistě bude líbit procházka Zoostez-

kou domácích zvířat, kde si mohou prohléd-
nout mimo jiné pštrosy, kamerunské kozy 
a ovce, kachny, slepice, holuby a řadu dalších 
zvířat chovaných na zámeckém statku. Na 
konci této stezky vyrůstá keltské oppidum, 
které bude taktéž brzy zpřístupněno pro ná-
vštěvníky.

Jak se dříve žilo se dozvíte v expozici umístě-
né v interiéru chaloupky u zámku, kde ved-
le představení každodenního života našich 
předků najdete výstavu výrobků z přírodních 
materiálů. 

Na konci svého výletu si můžete nakoupit 
„ze dvora“ produkty ekologického zeměděl-
ství nebo si v obci prohlédnout krásný 550 
let starý dub, jehož obvod kmene je 750 cm. 
Strom naleznete u cesty z Újezda k přehradní 
hrázi Hracholusky.

Křepelčí hody - 3. dubna 2010
Na velikonoční sobotu, 3. dubna 2010, se na 
zámeckém statku koná akce Křepelčí hody. 
Začátek je naplánován na 11 hod. a pro ná-
vštěvníky je připraven bohatý program: ote-
vření Zoostezky, staročeský jarmark s ukáz-
kami řemeslné práce, hudební i taneční 
vystoupení, divadlo nejen pro děti, prohlídka 
zastaralé zemědělské techniky a dalších do-
bových předmětů, bohatá tombola, jejíž sou-
částí budou i výrobky z ekologického země-
dělství Jana Slepičky. 

Zámecký statek Újezd nade Mží  >
   Jana Bouzková, kontaktní osoba 
   tel. 723 123 437 
   e-mail: Jana.Bouzkova14@seznam.cz 
   www. zamekujezd.cz



hledáme
Pověsti a Příběhy
z našeho kraje

Znáte nějakou zajímavou pověst, legendu, pohádku,  
povídačku nebo jinou historku z našeho regionu?

Slyšeli jste nějaký zajímavý příběh i z doby nedávno minulé?

Napište nám je! Vybrané z nich otiskneme  
v připravované knize pověstí a příběhů z našeho regionu!

Nenechte zmizet stopy historie kolem nás!

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

Miroslava Válová 
e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz 
tel.: 77 44 99 395 

adresa pro zaslání poštou 
MAS Český Západ – Místní partnerství 
Olbramov 5 
349 01 pošta Stříbro


