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Spolupracovat a spolu pracovat
Minulé èíslo Zpravodaje pøineslo informace o spoleèné cestì, na kterou se
poèátkem roku 2003 vydaly obce, neziskové organizace a podnikatelské
subjekty Konstantinolázeòska, Støíbrska a Plánska. Jako každá cesta, i tato
mùže být dlouhá a spletitá, ale mùžeme na ní také potkat poutníky, kteøí
dokáží cestu poradit, znají zkratky nebo vìdí co na pouti vyzkoušet a co radìji ne. Aèkoliv my jsme na pouti již tøetím rokem, v porovnání se starými
poutníky se máme ještì mnoho co uèit, abychom našli správnou cestu. Tìmi
pomyslnými zkušenými poutníky jsou podobná uskupení obcí, neziskových
organizací a podnikatelù ze starých èlenských státù Evropské unie. Jaké
výhody mùže pøinést spolupráce s nimi, jsme se snažili pøedstavit v tomto
vydání Zpravodaje.
Odnedávna platí, že nejlepší škola je pouèení se ze zkušeností druhých. Pøedávání zkušeností patøí k nutnému pøedpokladu jakékoliv spolupráce,
k jedné ze základních forem partnerství. Výsledkem úspìšné spolupráce,
tedy pøedevším výmìnì zkušeností a vzájemné inspirace, mùže být i úspìšná spoleèná práce, tedy napøíklad spoleèný postup pøi øešení spoleèného
problému, nebo vývoj spoleèného produktu. Snažíme-li se o všestranný
rozvoj našeho regionu, je tøeba využívat tìchto možností partnerství, a to
nejen na místní úrovni, ale i v rámci Evropy. Vždy• i pohádkový hloupý
Honza se vrací ze svìta zkušený.
Z tìchto dùvodu se naše MAS snaží udržovat kontakt s jinými regiony mimo
jiné i úèastí na rùzných konferencích a v minulých letech zapoèala spolupráci se dvìma zahranièními MAS z Itálie a Irska. Doufejme, že jejich špatné
i dobré zkušenosti a námìty budou inspirací pro nás pro všechny.

výzva / projekty mládeže 16

Spolufinancováno Evropskou unií Evropským zemìdìlským orientaèním
a záruèním fondem - EAGGF,
podopatøení typu Leader+.
Z tohoto fondu byly spolufinancovány
také projekty prezentované v tomto
zpravodaji (není-li uvedeno jinak).

Mikroregion Konstantinolázeòsko I Støíbrský region I Planá

Co jsme si pøivezli z cest
Honza Florian / MAS Èeský Západ - Místní partnerství
Když jsme pro minulé èíslo pøipravovali rubriku "je nás vidìt", uvìdomili jsme si, kolika akcí se nám podaøilo za poslední rok zúèastnit a tedy i kolik zkušeností a inspirace jsme za tuto dobu získali. Úèast na tìchto akcích je nejen pøínosem pro naši
MAS z hlediska pøíjmu zkušeností, ale také možností prezentovat naši spoleènou
práci a informovat o jejích výsledcích, což je dùležité nejen pro navazování spolupráce s dalšími subjekty, ale také pro úspìšnost pøi získávání finanèních prostøedkù v dalších letech.

je nás vidìt / i v zimì
2. - 5. listopadu 2005, Teplá
Úèast MAS na Evropské konferenci
o venkovu LEADER.
3. listopadu 2005, celý region
Exkurze úèastníkù výše uvedené
konference do naší MAS, pøedstavení
úspìšných projektù a zahájení projektu Práce jako na kostele.
21. listopadu 2005, Plzeò
Prezentace MAS na semináøi pro
zemìdìlské subjekty z Plz. kraje.
25. listop. 2005, Budapeš• - Maïarsko
Prezentace MAS na mezinárodní
konferenci CELODIN ODL.
9. prosince 2005, Praha - MZe
Úèast na semináøi pro MAS, podpoøených v rámci programu Leader+.
20. prosince 2005, Èernošín
Veøejné projednávání priorit Plz. kraje
a pøípravy Regionálního operaèního
programu v rámci projektu BAK.
2. února 2006, Chodová Planá
Úèast MAS na pøedstavení projektu
Èeské centrály cestovního ruchu
s názvem „Mediální podpora domácího
cestovního ruchu v ÈR“.
14. - 18. února 2006, Grosseto - Itálie
Úèast MAS na semináøi Evropské
observatoøe Leader+ na téma
"Zhodnocení místní produkce"
v partnerské MAS FAR Maremma.
18. - 22. února 2006, Mnichov
Prezentace Mikroregionu Konstantinolázeòsko a MAS na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu C-B-R 2006
na stánku Plzeòského kraje.
24. února 2006, Konstantinovy Láznì
Veøejné pøedstavení projektù, pøedložených v rámci 2. výzvy Leader+.
27. února 2006, Praha - MMR
Prezentace projektu „Mladé nápady
pro Èeský Západ“ v rámci veøejného
slyšení žadatelù o dotaci z prostøedkù
Ministerstva pro místní rozvoj.
28. února 2006, Plzeòský kraj
Úèast na setkání MAS Plzeòského kraje.
2. bøezna 2006, MAS Podralsko
Úèast na pracovním setkání MAS,
podpoøených v rámci Leader+.

Protože bychom rádi co nejvíce využili získaných zkušeností a pøedali je všem
èlenùm MAS, pøipravili jsme tento èlánek, který by je mìl ve struènosti pøedstavit
pøínos vybraných akcí, kterých jsme se zúèastnili.
Veletrh evropské spolupráce Leader+ / 27. - 28. èervna 2005 / Brusel, Belgie
Evropská observatoø LEADER+ poøádala v èervnu veletrh spolupráce s podtitulem
Rozvoj venkova prostøednictvím mezinárodních sítí a partnerství. Na setkání tzv.
místních akèních skupin z celé Evropy byli pøizváni i zástupci nových èlenských státù
Evropské unie, sešlo se zde cca 500 úèastníkù. Cílem jednání bylo nalézt možné
partnery a zesílit mezinárodní spolupráci, navrhnout námìty na projekty. Každý
úèastník mìl pomìrnì širokou možnost výbìru témat, které ho zajímaly a které se
týkaly jeho regionu (mladí lidé a ženy na venkovì, historické dìdictví, pomoc a spolupráce s malými a støedními podnikateli, obnovitelné zdroje energie, apod.). Souèástí paralelních jednání byly vìtšinou konkrétní prezentace projektù realizovaných v rámci daného tématu, po nichž následovala moderovaná diskuze. Úèastníci
konference mìli rovnìž široké možnosti probírat spolu své projektové zámìry
a další spolupráci. Tak byly pro naši MAS dohodnuty podmínky prezentaèní cesty do
Toskánska. Z Èeské republiky se setkání kromì naší MAS zúèastnili zástupci místních akèních skupin CHANCE IN NATURE, Posázaví a Sdružení Rùže.
Prezentaèní cesta do Toskánska / 20. - 26. dubna 2005 / Suvereto a okolí, Itálie
Tato cesta byla pøipravena neziskovými organizacemi Mikroregionu Konstantinolázeòsko, které k úèasti pøizvali i zástupce místních obcí a podnikatelských subjektù.
Týdenní prezentace se tak úèastnilo cca 20 zástupcù tìchto subjektù z území celé
MAS. Jako cíl cesty byla vybrána oblast Toskánska, se kterou byly navázány kontakty již døíve a která je v mnohých ohledech podobná našemu regionu. Jedná se o venkovskou oblast s malými vesnièkami a mìsty, která sice díky poloze u moøe má významné pøíjmy z cestovního ruchu, ale pøesto se snaží využívat i dalších možností
rozvoje pøedevším agroturistiky a podpory místní produkce pøedevším vína, olivového oleje a sýrù.
Bìhem prezentace byla uspoøádána výstava fotografií z našeho regionu, ukázky tradièních øemesel i ochutnávky piva
a domácího chleba se škvarky. V nedalekém kostele byly vystaveny exponáty
z bezdružické Galerie skla a šaty èeské
módní návrháøky Tatiany Kovaøíkové,
akci provázela i vystoupení èeské skupiny The Shower i kytaristy Jana Prokopa.
Prezentace nezahrnovala jen výstavu,
ale i øadu pracovních jednání napøíklad
se zástupci místních neziskových organizací (které se ale do znaèné míry liší od
našich), setkání s místními podnikateli
v oblasti agroturistiky a výrobci místních
vín a olivového oleje nebo setkání se
zástupci místní samosprávy i pracovníky
v cestovním ruchu, bìhem kterého bylo
mìstem Follonica nabídnuto partnerství
obci Konst. Láznì. Probìhlo také setkání
se zástupci MAS FAR Maremma a MAS
Etruria. S první jmenovanou byly navázány kontakty a pøislíbena úèast na mezinárodním projektu The Taste Trails /
Stezky chuti (viz strana 4).

10. bøezna 2006, Støíbro - SOŠ
Pøednáška o MAS v rámci školení
pro zaèínající zemìdìlce.

Tato prezentace byla prvním vìtším mezinárodním kontaktem naší MAS a pøinesla
seznámení s potenciálními zahranièními partnery a otevøené možnosti spolupráce
napøíklad na vzájemné turistické výmìnì. Celá akce byla financována z vlastních
zdrojù úèastníkù za podpory partnerù a sponzorù.

3. dubna 2006, Koberovy
Prezentace MAS na setkání MAS,
které byly podpoøeny Ministerstvem
míst. rozvoje v rámci programu POV.

Regionální veletrh Aliance obcí Steinwald / 17. - 18. záøí 2005 / Wiesau, Nìmecko
Mikroregion Konstantinolázeòsko navázal kontakty s Aliancí obcí Steinwald již
døíve a spoleènì se podíleli na zpracování projektu Spoleèné cyklotrasy. Proto bylo

02

Èeský Západ

Oulujärvi

námìty na spolupráci

staré èlenské státy Evropské unie
ostatní státy
Karhuseutu
MAS, se kterými již byla zahájena spolupráce
MAS, které nabízejí spolupráci

South Kerry

IRD Duhallow
West Cork

Plattendasctie Kempen
InitiAktivKreis Tirschenreuth

Belgie
Èeský Západ - Místní partnerství

Landl

Eferding
Hausruck

Azione Ossola Piemonte

Garfagnana Ambiente e Sviluppo
FAR Maremma

Mare e Monti

Uvádíme seznam MAS ze starých zemí
Evropské unie, které projevily zájem
spolupracovat s naší MAS, pøípadnì
nás zaujaly jejich námìty na spolupráci. Všechny zde uvedené MAS jsou
vyznaèeny v mapce vlevo. U každé
MAS jsou uvedena témata možné
spolupráce. V pøípadì zájmu o navázání bližšího kontaktu s nìkterou
z uvedených MAS, kontaktujte prosím
kanceláø naší MAS na tel. 374692021.

Le Macine

MAS Parc Naturel
aktivní dovolená na venkovì
MAS Plattendasctie Kempen
projekt ProEUregion, jehož cílem je
propagace již existujících místních
produktù, vzájemná prezentace mezi
regiony, vytváøení stezek a propagaèních materiálù; dalším možností spolupráce je využití cyklotras a cyklostezek
pøi rozvoji místního turismu
Finsko

Valle del Grocchio

MAS Karhuseutu
projekty mládeže, poulièní divadlo
MAS Oulujärvi
témìø samozøejmé úèastnit se partnerského projektu prvního regionálního veletrhu, který tento bavorský mikroregion poøádal za podpory programu Interreg IIIA.
Dvoudenního veletrhu, který se konal v areálu místní støední školy, se úèastnilo
zhruba sto místních výrobcù a prodejcù, ale i místní instituce a neziskové organizace. Ve stánku Aliance, ve kterém se prezentoval i Mikroregion Konstantinolázeòsko
a naše MAS, se po dvou hodinách støídali zástupci všech èlenských obcí Aliance,
které jsme tak mìli možnost seznámit s naším regionem a s možnostmi spolupráce.
Hlavním pøínosem veletrhu ale bylo zjištìní kolik regionálních výrobcù se v tak
relativnì malém regionu najde, jak širokou paletu výrobkù a služeb dokážou nabídnout a také zjištìní jaký je zájem veøejnosti. To pøineslo námìt k uspoøádání
obdobného regionálního veletrhu i na èeské stranì.

Mladé nápady pro Èeský Západ
> viz Výzva k pøedkládání projektových zámìrù na zadní stranì obálky

Mezinár. konference Studenti pro
venkov / 19. - 22. øíjna 2005 / Vlašim
Obèanské sdruž. Podblanickem pùsobí v regionu MAS Posázaví a semináøe
"Studenti pro venkov"poøádá již ponìkolikáté. Na konferenci, na které
mladí lidé z celé Evropy prezentovali
své nápady pro rozvoj venkova, pøedávali si zkušenosti a navazovali nové
kontakty, jsme pøedstavili iniciativu
"Zasaïte si své koøeny"(viz minulé
vydání Zpravodaje, str. 9). Výsledkem
tak bylo navázání pøátelství s mládežnickou skupinou z irské MAS IRD Duhallow i nabídky na spolupráci z Nizozemí. Podobná konference by se
mìla konat i letos, úèast na ní vèas
nabídneme všem mladým lidem z regionu.

Evropská konference o venkovu LEADER / 2. -.5. listopadu 2005 / Klášter Teplá
Naše MAS se podílela na zajištìní doprovodného programu jedné z nejvýznamnìjších konferencí o programu LEADER v Èeské republice. Odpoledne 3. listopadu
se vìtšina zahranièních úèastníkù vydala na exkurzi do naší MAS, kde navštívili
kostely v nìkolika místních obcích, kde v každém byl pøipraven odlišný program. Cílem bylo pøedstavit stav místních církevních památek a oficiálnì zahájit tak projekt
"Práce jako na kostele" (viz též minulé vydání Zpravodaje). Exkurze, zakonèená staroèeským posezením v hostinci v Okrouhlém Hradišti se setkala s velkým uznáním
návštìvníkù a mìla pøínos pøedevším pro navázání neformálních vztahù nejen s zástupci zahranièních MAS, ale i Evropské observatoøe LEADER a dalších orgánù.

Místní partnerství

Irsko
MAS South Kerry
GeoPark
MAS West Cork
regionální známka kvality
álie
It
Itálie
MAS Azione Ossola Piemonte
regionální stezky vzpomínek a pamìtí
MAS Garfagnana Ambiente e Sviluppo
využití biomasy
MAS Le Macine
rozvoj turismu ve venkovských oblastech v okolí velkých turistických cílù
pod heslem „product around product“
– tedy turistický produkt okolo již
existujícího produktu
MAS Mare e Monti
využití místních železnièních tratí
v rozvoji regionu, na projektu
spolupracuje také španìlská MAS
Serpanda Suroeste
MAS Valle del Grocchio
agroturistika
Rakousko
MAS Eferding
pøírodní dìdictví, zelenina a turismus
MAS Landl
turismus – „zdraví a kultura“
MAS Hausruck
GeoPark, krajinná výstava
Španìlsko
MAS Valle de Amora
rozvoj venkovské turistiky
Region Soria
mykoturistika
íce na www.leaderplus.org
> vvíce
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fungující spolupráce
Na základì zde uvedených akcí byla
navázána spolupráce s italskou a irskou
MAS a zapoèata práce na konkrétních
mezinárodních projektech. Od roku
2003 funguje také partnerství Mikroregionu Konstantinolázeòsko s Aliancí
obcí Steinwald.
MAS FAR Maremma, Toskánsko
Spolupráce byla navázána již v r. 2004,
kdy tøi èlenky naší MAS podnikly
týdenní studijní cestu do Toskánska.
Rok poté probìhla týdenní prezentace
v obci Suvereto a jednání s jednotlivými
možnými partnery (viz str. 2). Èlenové
MAS FAR Maremma od té doby již
nìkolikrát navštívili naší MAS a prezentovali zde své produkty – pøedevším
víno, olivový olej a sýry a turistickou
nabídku regionu. Spolupráce s MAS
FAR Maremma funguje zejména mezi
jednotlivými podnikatelskými subjekty
na výmìnì produktù a vzájemné
propagaci turistické nabídky. Do budoucna bychom se rádi zamìøili i na
výmìnu zkušeností podnikatelù v cestovním ruchu a jejich vzdìlávání.
V r. 2005 byla zahájena spolupráce na
mezinárodním projektu The Taste
Trails / Stezky chuti. Cílem je v jednotlivých regionech propojit místní produkty a služby v cestovním ruchu a vytvoøit jejich ucelenou nabídku, s využitím dobøe fungujícího modelu Stezek
vína z Toskánska. Na projektu dále
spolupracuje nìkolik evropských MAS.
MAS IRD Duhallow / Irsko
Kontakt se zástupci MAS IRD Duhallow
byl navázán pøi jejich návštìvì Èeské
republiky v èervnu roku 2005, kdy pro
nì byla pøipravena pùldenní exkurze
po území naší MAS. Bìhem jejich návštìvy byla navržena spolupráce na
mezinárodním projektu Imagining
of rural identities in enlarged Europe
- IRIDE / Zobrazování venkovského
charakteru v rozšíøené Evropì, jehož
cílem by mìla být dokumentace vztahu pøedevším místních mladých lidí
k jejich regionu. Realizace projektu
v naší MAS se ujalo obèanské sdružení
Pomozme si sami, které jej zahrnulo
do svého pro-jektu Místa v srdci. Na
projektu dále spolupracují MAS z rùzných míst Evropy. V kvìtnu tohoto
roku se uskuteèní studijní cesta do této
irské MAS a sousední MAS South Kerry.
Spolupracujete také?
Pokud má Vaše obec nebo organizace
již nìjaké partnerství se zahranièním
subjektem, budeme rádi, když nás
o tom budete informovat. Rádi Vám
také pomùžeme, pokud budete mít
zájem zahranièního partnera nalézt.
kontakt / Honza Florian
tel.: +420 374692021
florian@leader-ceskyzapad.cz

Úèast na samotné konferenci pak mìla význam zejména pro sjednocení názorù
novì vzniklých MAS v rámci Èeské republiky a pro stanovení spoleèných priorit pro
pøíští plánovací období Evropské unie v letech 2007 - 2013.
Èesko-nìmecká konference Spoleèné cyklotrasy / 25. listopadu 2005 / Chod. Planá
V rámci již zmínìného projektu Spoleèné cyklotrasy, realizovaného za podpory
programu Interreg IIIA ÈR-Bavorsko byla Mikroregionem Konstantinolázeòsko
uspoøádána slavnostní konference, které se zúèastnili i zástupci Støíbrského
regionu a Plzeòského a Karlovarského kraje, ale také zemský rada bavorského
okresu Tirschenreuth a zástupci Aliance obcí Steinwald.
Bìhem konference byly pøedstaveny nejen výsledky projektù znaèení cyklotras
v jednotlivých regionech, ale také již zmínìný Regionální veletrh Aliance obcí Steinwald a projekt GeoParku, který bude pokrývat území celé naší MAS. V závìru konference vystoupil zemský rada okresu Tirschenreuth pan Karl Haberkorn, který je
souèasnì pøedsedou místní MAS InitiAktivKreis Tirschenreuth a nabídl pøímou spolupráci s naší MAS pøedevším na projektu GeoParku, ale i na dalších.
Semináø evropské observatoøe Leader+ / 14. - 18. února 2006 / Grosseto,
Grosseto, Itálie
Hlavním cílem semináøe, který se konal na území partnerské MAS FAR Maremma,
bylo pøedstavit úspìšné projekty, zamìøené na Zvyšování kvality místní produkce
a následnì zprostøedkovat navázání kontaktù a mezinárodní spolupráce v rámci
MAS.
Z pøedstavených projektù se jako
nejzajímavìjší jevil portugalský projekt
RECIPROCO (viz foto), který propojuje
místní výrobce zeleniny s konzumenty.
Farmáøi na základì pùlroèních smluv
pravidelnì dodávají svoji zeleninu pøímo konzumentùm a mají tak zajištìný
pravidelný odbyt. Konzumenti mají naopak záruku pùvodu zeleniny, která je
také levnìjší než v bìžném obchodì.
Pøímá vazba mezi výrobcem a zákazníkem pøináší nejen ekonomické úspory,
ale další osobní vazby.
Zajímavou zkušeností bylo také pøedstavení nìkolika sdružení místních
podnikatelù s názvem Stezky vína, jejichž spoleèným cílem je propagovat místní
výrobky pod spoleènou regionální znaèkou, úèastnit se na veletrzích i zajiš•ovat
export. Sdružení budou v rámci projektu Stezky chuti rozšíøena i o další podnikatele
- výrobce olivových olejù a sýrù. Dùležité je, že místní podnikatelé nepoci•ují ve
sdružování obavy z konkurence, ale naopak vidí další možnosti rozšíøení spoleèných
trhù.
Neménì dùležitou byla možnost porovnání zkušeností s realizací programu Leader
s pracovníky rùzných evropských MAS a také široká nabídka možností spolupráce
(viz sloupec vpravo). Zájem ze strany starých èlenských státù EU byl opravdu velký.
Dlužno pøipomenout, že zástupce naší MAS byl na semináøi jediným reprezentantem Èeské republiky. Bìhem semináøe byla také sjednána možnost poznávací cesty
do dvou irských MAS, která se uskuteèní letos v kvìtnu. Poslední den semináøe také
probìhlo první pracovní jednání v rámci mezinárodního projektu Zobrazování venkovského charakteru v rozšíøené Evropì, kterého se úèastní také naše MAS.

Materiály o iniciativì
LEADER k dispozici
V kanceláøi MAS jsou Vám k dipozici poslední tøi
èísla èasopisu Evropské observatoøe Leader+
(v èeštinì), který pøináší informace o inspirativních projektech, realizovaných s podporou programu LEADER+ po celé Evropì.. Dále jsou zde
zpravodaje nìkterých èeských MAS i jejich propagaèní materiály.
V pøípadì zájmu volejte na tel.: 374692021.

> viz také www.leaderplus.org
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Svojšín / obec a sdružení
obec Svojšín
Karel Petráò - starosta
tel.: 724 183 674
obec@svojsin.cz
Sdružení za obnovu vesnice
Marie Kulhánková
tel.: 728 867 643
posta@sdruzeni-svojsin.net
Leader+ / 2005-6
projekt Rekonstrukce zámku
ve Svojšínì - 1. etapa - Letohrádek
dotace:

Svojšín / spoleèné dílo obce a neziskovek
Karel Petráò / starosta obce Svojšín
V obci Svojšín pùsobí nìkolik obèanských spolkù a sdružení. Jedním z nich je i Sdružení za obnovu vesnice
vesnice. Toto sdružení vzniklo v roce 1999 jako vyústìní pøedešlých
aktivit obèanù, snažících se o obnovu venkova, venkovského prostoru, tradic a kulturních hodnot. Nyní, ve spolupráci s obcí, a dalšími místními obèany, spoluvytváøí
podobu obce, podílí se na opravách zámku a organizuje místní kulturní akce.

2.044.000 Kè

Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce èásti zámku, zvané Letohrádek. Toto køídlo patøí k nejmladším
èástem zámku. V novì zrekonstruovaných prostorech bude následnì vybudována turistická ubytovna. V rámci
projektu vznikne také pracovní místo
správce objektu. Vzhledem k velikosti
zámku a jeho stavu je tento projekt
pouze první etapou z dlouhodobého
zámìru celkové rekonstrukce.

zaèátky nejsou vždy snadné
Ne vždy a všude byly a jsou úøady jakékoliv svobodné aktivitì obèanù naklonìny.
Nebylo tomu jinak ani v naší obci. Své místo na slunci si muselo Sdružení za obnovu
vesnice vydobýt pøes trnité pole nedùvìry, zatracování, ba dokonce pohrdání.
Nabízená ruka ke spolupráci s obcí byla kategoricky odmítnuta jako nepotøebná,
zbyteèná. Toto sdružení však žilo dál svým aktivním životem a díky obmìnì vedení
v obci po roce 2002 dnes mùžeme konstatovat, že spolupráce funguje, rozvíjí se
a pøináší své ovoce.
spolupráce nejen v obci, ale i v rámci regionu
Sdružení je rovnìž zapojeno do MAS Èeský Západ - Místní partnerství a podílí se na
mnohých projektech a aktivitách jak v obci èi regionu, tak spoluprácí s ostatními
neziskovými organizacemi v okolí (napø. STROM Støíbro, Pomozme si sami
Olbramov a další).
aktivity v obci
Sdružení poøádá mnoho tradièních
akcí v obci jako je napø. Masopust,
Neckyjáda, pracuje s mládeží a podílí se na organizování volnoèasových
aktivit. Velkou pozornost však vìnuje i historii obce a všemu co s ní souvisí. Na zámku ve Svojšínì je instalována výstava o historii obce (fotografie, zajímavosti, písemnosti, ...).
V létì je tato výstava trvale otevøena
právì díky ochotì èlenù vìnovat se
zájemcùm z øad turistù i ostatních
obèanù.
V letošním roce budou realizovány projekty ve spolupráci s obcí, jako napø. projekt
"Kapka GeoParku" v rámci vznikajícího Èesko-Bavorského GeoParku (viz str. 14) nauèná stezka ke spilitovým skálám ve Svojšínì. Zde bude navíc využita i spolupráce
s další neziskovou organizací Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA, prostøednictvím mezinárodního dobrovolnického workcampu.
V rámci MAS Èeský Západ - Místní partnerství v letošním roce obec Svojšín uspìla
v žádosti o podporu z programu Leader+ na opravu èásti zámku, kde navíc vznikne
ubytovna v rámci podpory turistického ruchu v tomto regionu. Sdružení za obnovu
vesnice nabídlo obci pomoc pøi realizaci této akce a svou dobrovolnou prací
pomohlo ušetøit cca 90.000 Kè, které tak mohou být investovány na odbornou práci.
Neménì hodnotným pøínosem této spolupráce je však samotná úèast obèanù na
spoleèném díle, tvorbì spoleèných hodnot a vytváøení vztahu k historii a odkazu
minulosti.

Místní partnerství

pou• sv. Petra a Pavla
Zveme Vás na tradièní petropavlovskou
pou• do Svojšína.
1. a 2. èervence 2006
program
mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
bohatý kulturní program na návsi
Chodovarka
historické tance
country music
Poitín - kelt music - kostel
sportovní odpoledne na fotbal. høišti
> www.svojsin.cz

hippoturistika
& agroturistika
Zájemci o spolupráci na projektech
hippoturistiky nebo agroturistiky,
dejte nám o sobì a svých aktivitách
vìdìt, rádi s Vámi navážeme spolupráci a pouèíme se z Vašich zkušeností.
Miroslava Válová I tel. 724 183 671
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Dùležitá je aktivní úèast od zaèátku...
Ve Svojšínì se velmi daøí spolupráci obcí s obèany a místními neziskovými organizacemi, což je jedním z tajemství úspìchu nejen v soutìži Vesnice roku, ale i v rùzných
menších èi vìtších projektech. O životì i práci v obci jsme si povídali se svojšínským
starostou Karlem Petránìm.
Jakým zpùsobem se Vám daøí zapojovat obèany do aktivit v obci?
Pøedevším jejich aktivní úèastí na všech akcích od samého zaèátku, to znamená, že
vše zaèíná veøejným setkáním pokud možno pøímo na místì, kde se snažíme zámìr
pøedstavit, vysvìtlit návaznost na místní program obnovy vesnice. Obèany zveme
nejen obecním rozhlasem a plakáty, ale pøedevším osobním pozváním. Také se snažíme do všeho zapojovat školu, tedy dìti a mládež. To napøíklad byla výstavba høištì, která probíhala od zaèátku za asistence dìtí. Stejnì tak dìti pomáhají pøi výsadbì zelenì a úpravách veøejných prostranství.

Entente Florale Europe
Ing. Drahomíra Kolmanová
Obec Svojšín vloni získala Zelenou stuhu za péèi o zeleò a citlivý pøístup
k životnímu prostøedí v celorepublikovém kole soutìže Vesnice roku. V letošním roce se tak spolu s dalšími jedenácti evropskými vesnicemi se zúèastní
soutìže Entente Florale Europe /
Kvetoucí sídla Evropy.
Soutìž Entente Florale Europe je každoroènì poøádána
Evropskou zahradní
a krajináøskou asociací (AEFP), které
letos pøedsedá Irsko,
pøedsedou mezinárodní poroty, která
bude soutìžící vesnice a mìsta hodnotit, se ale stal brit Terry Whimill.
Do Svojšína a do Plznì, která byla
vybrána jako zástupce mìst, pøijede
porota ve dnech 24. a 25. èervna 2006.
Obì sídla proto už zahájila pøípravy,
informování místních obyvatel a podnícení stávajících i nových aktivit. Nejdùležitìjší ale bude práce pøímo na
místì. Jistì zesílí i spolupráce radnic
s místními obyvateli – také ta je významnou souèástí bodového hodnocení
poroty a zanechává za sebou cenné
stopy do budoucna, zejména radost
ze spoleèné práce a jejího výsledku,
a také novì navázané vztahy.
Soutìž podporuje vìdomí osobní odpovìdnosti každého z nás za prostøedí,
ve kterém žijeme. Oceòuje osobní zájem lidí o místo, ke kterému mají silný
vztah a které ovlivòují svým každodenním pùsobením. Chválí dobrou práci
a napomáhá šíøit její pøíklad.
Za dobu pìtileté úèasti Èeské republiky v této soutìži se daøí velmi dobøe
reprezentovat jméno naší zemì a to
i díky spolupráci se Spoleèností pro
zahradní a krajináøskou tvorbu Entente Florale ÈR, Ministerstva životního
prostøedí ÈR, Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR a Spolku pro obnovu venkova. V loòském roce se našemu reprezentantu - obci Píseèné na Litomyšlsku podaøilo poprvé v historii získat zlaté
ocenìní. Držme Svojšínu i Plzni palce.
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Jak se mùžou právì dìti zapojit do tìchto aktivit?
V ideálním pøípadì se dìti mohou tvoøivì podílet již od zaèátku, napøíklad namalováním svých pøedstav. Pokud se pak jedná už o samotnou realizaci, mohou pomoci
napø. pøi zmínìné výsadbì.
Výsledkem je pak dlouhodobý vztah dìtí k obci…
Pøesnì tak. To je dùvod, proè se je snažíme zapojovat. Jestliže se na akci podílejí od
samého zaèátku, pøedpokládáme, že budou k výsledku mít kladný vztah a aktivní
pøístup do budoucna.
Aktivit, které se v obci dìjí je opravdu hodnì. Leží všechny na jedné osobì, nebo jde
spíš o spolupráci týmu?
Samozøejmì na zaèátku každé akce stojí nìkdo, kdo ji vymyslí a je jakýmsi spouštìcím mechanismem. A pak už je na ostatních, aby tu myšlenku spoleènì realizovali, ale hlavnì aby ji vzali za svou. V poslední dobì to tedy není o jednom èlovìku, ale
skuteènì se zapojuje více a více obèanù, což považuji za úspìch.
Které aktivity mùže udìlat obec a které neziskovka? Jak se mohou jejich èinnosti
propojovat nebo doplòovat?
Ve Svojšínì naštìstí existují rùzné spolky, které se každý svou mìrou podílejí na
aktivitách. Napøíklad naši zahrádkáøi, kteøí provozují moštárnu, podílejí se na všech
akcích pøi úpravì a výsadbì zelenì a pøedevším následné údržbì, což je pro obec
velmi dùležité. Dále je to sportovní družstvo, kde hrají muži okresní pøebor a byl založen i oddíl žákù. V neposlední øadì Sdružení za obnovu vesnice (viz pøedchozí
strana – pozn. red.), kde je spolupráce s obcí asi nejvìtší a velmi dobøe funguje vzájemná podpora. Obec vìtšinou pomùže materiálnì a èlenové sdružení svou dobrovolnou prací. Stále více lidí si uvìdomuje, že smysl tìchto sdružení je spoleèný cíl
a fakt, že spoleènou silou dosáhnou daleko víc, než samotný jedinec a tak se poèet
èlenù spolkù v poslední dobì rozrùstá.
Jak se k takovým aktivitám stavìjí bývalí obyvatelé?
Bývalí nìmeètí obyvatelé, kteøí sem jezdí na návštìvy, nebo napøíklad na pou•, vnímají zmìny, které zde nastávají velmi vstøícnì, což dokazují i rùzné jejich èlánky
v nìmecky píšícím tisku. Zlepšila se i samotná komunikace s bývalými obyvateli
obce. S tím souvisí i udìlení Èestného obèanství svojšínské hrabìnce Barbaøe von
Wulfen za knihu Urny plné medu, která vypráví o jejím dìtství ve Svojšínì.
Jednou z nových zajímavostí ve Svojšínì je také pøipravovaná nauèná stezka ke
spilitovým skalám, která vzniká v rámci GeoParku. Co Vy, jako starosta, od tohoto
projektu oèekáváte, jak by mohl být GeoPark pro Svojšín pøínosný, nebo naopak jak
by mohl být Svojšín pøínosný pro GeoPark?
Pøedevším si myslím, že ten pøínos bude oboustranný. Minimálnì by se mìlo jednat
o zvýšení nabídky v cestovním ruchu, pøilákání turistù, ale také pøínos pro místní
obèany, kteøí si tak všimnou zajímavých lokalit, které obklopují jejich domov
a mnohdy si jejich pøítomnost a výjimeènost ani neuvìdomují. Ve Svojšínì je to
napøíklad údolí øeky Mže, které skýtá nepøeberné množství výbìžkù a pøírodních
zajímavostí. Nauèná stezka by je propojila a byla lákadlem nejen pro turisty, ale
i pro návštìvníky našich obèanù, rodinné pøíslušníky atd.
Poslední otázka je možná trochu z jiného soudku. Souvisí totiž z hlavním tématem
tohoto vydání Zpravodaje. Tím je mezinárodní spolupráce. Dovedete si pøedstavit
konrkténí projekt spolupráce, který by mìl pøínos pro Vaši obec?
Já si myslím, že my už v souèasné dobì využíváme mezinárodní spolupráce a to napøíklad v rámci již zmínìného Èesko-Bavorského GeoParku. Samozøejmì, že se soustøedíme pøedevším na tu svoji lokalitu, ale vnímáme ji jako souèást celého pøeshranièního projektu. Díky tomu doufáme, že k nám budou jezdit návštìvníci i z Bavorska. Další podobou té spolupráce je právì pøispìní Evropské unie, resp. ekonomicky
silnìjších státù Evropy, na naše aktivity. Mezinárodní spolupráce probíhá již nìkolik
let také poøádáním mezinárodních workcampù v naší obci, kde zahranièní studenti
pomáhají pøi rùzných akcích a projektech (napø. obnova židovského høbitova nebo
úpravy zámku a zámeckého areálu).

Èeský Západ

Martin Sumega
soukromý podnikatel
tel.: 608 244 230
martin.sumega@tiscali.cz
Leader+ / 2005
projekt Lanové centrum Dolní Polžice
dotace:
vlastní podíl:

627.275 Kè
627.275 Kè

Adrenalin v Dolních Polžicích
Eva Fichtlová a Martin Sumega / soukromí podnikatelé
Když se øekne lanové centrum, vìtšina lidí neví co si pod tímto názvem pøedstavit
a upøímnì øeèeno pøed rokem a rokem a pùl jsme to nevìdìli ani my.
Vše zaèalo èlánkem ve sportovním èasopise o novém adrenalinovém sportu na
lanech. Zdálo se nám to velmi zajímavé a pøišlo nám, že se to hodí do našeho prostøedí. Hned jsme si zjistili, zda by bylo možné u nás takovou vìc postavit, kolik stojí
a jestli lanové centrum mùžeme provozovat. Zdálo se, že vše mùže jít a tak jsme se
pustili do práce. Potøebovali jsme peníze, takže první byl pùjèka od banky, projekt
lanového centra, stavební povolení atd. A tak naše zimní dovolená byla ve znamení
obcházení úøadù a bank a èekání na rozhodnutí. Pak následovalo zbourání starého
domu, který stál na vhodném pozemku. Nakonec se vše zdárnì provedlo a v èervnu
roku 2005 se zaèalo stavìt.
Pomalu nás to lanové centrum úplnì
pohltilo. Na zahradì jsme si nechali
natáhnout nízká lana, abychom mohli
zaèít trénovat a byli pøipraveni na zahájení. Mezitím jsme museli pracovat
v restauraci a po veèerech studovat
teorii, u které jsme èasto usínali - ale
když se vám nìco líbí a jste tím
nadšeni, tak to prostì jde.
Pøišel den otevøení a hned jsme
pøivítali skupinku mladých cyklistù z
Karlových Varù. Moc se jim to líbilo,
protože pro mladé kluky je zdolávání
pøekážek ve výšce osmi metrù ten správný adrenalinový zážitek a pro nás to bylo
povzbuzení, že jsme udìlali správnou vìc. Postupnì jsme odkrývali, proè je lanové
centrum v souèasné dobì tak oblíbená aktivita. Pro dìti je to dobrodružství, pro
sportovce dobrý trénink na èerstvém vzduchu, pro pøepracované podnikatele vybití
negativní energie, a pro rùzné kolektivy spoleèná odpoèinková zábava a urèitì
spousta dalších vìcí. I náš instruktor si pøidal nìco k tomu, aby se všichni bavili.
Myslím, že bìhem krátké doby se o Lanovém centru v Dolních Polžicích zaèalo mluvit na okrese i v kraji, a je to pøínos pro zviditelnìní našeho malého regionu. Máme
krásnou krajinu, èistý vzduch, zajímavé památky, cyklotrasy a teï je jen na nás, co
dál našim návštìvníkùm nabídneme. A tak pøeji hodnì štìstí dalším nadšencùm
nìèeho nového.
Tento lanový pøíbìh má ještì jednu èást a tou je dotace EU. Tato èást je trochu
nudná, zapeklitá a nemá zatím konce, protože ta už tolik nezávisí na nás. Ale pevnì
doufáme, že i tam lana uspìjí a my s nimi. Je to prostì adrenalin. Dalším zájemcùm,
kteøí by rádi využili možnosti èerpat z prostøedkù EU, rádi poskytneme další informace a zkušenosti.

Místní partnerství

vzniká sdružení
místních podnikatelù
v cestovním ruchu
Podnikatelé z Konstantinových Lázní,
Støíbra i z dalších obcí se v tomto roce
již dvakrát sešli v salonku Hotelu Jitøenka v Konstantinových Lázních. Diskutovali o možnostech spoleèné propagace
regionu i spolupráce. „Èasto ani nevíme,
co který z nás dìlá. Pokud se budeme
informovat o naší nabídce, budeme si
moci vzájemnì doporuèovat zákazníky
a naše nabídka se tak rozšíøí,“ uvádìli
podnikatelé dùvody, proè je dobré spolupracovat. Bavili se i o založení turistického infocentra a vymìòovali si také
zkušenosti se státními a evropskými
dotacemi. Shodli se na potøebì založit
sdružení místních podnikatelù v cestovním ruchu které by mohlo lépe reprezentovat jejich zájmy a koordinovat
jejich aktivity.
První z aktivit sdružení podnikatelù
bude spolupráce na projektu Stezky
chuti (viz strana 11) a vydání propagaèních materiálù regionu.
Podrobnìjší informace naleznete
na www.leader-ceskyzapad.cz pod
odkazem Priority / Cestovní ruch /
e-mailu
Propagace a marketing, na e-mailu
podnikatele@leader-ceskyzapad.cz
nebo na tel. 374692021.
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bilance Leader+
V rámci podopatøení Leader+ bylo na
území MAS Èeský Západ - Místní partnerství rozdìleno témìø 12 milionù
Kè na 18 projektù mezi 17 žadatelù.
Pouze 4 projekty neuspìly v ani jedné
ze dvou výzev a zùstaly nepodpoøeny.
Na následujících tøech grafech je zøejmé rozložení finanèních prostøedkù
mezi jednotlivé typy žadatelù, fiche
i výzvy.
neziskovky 22%
mikroregion 4%
obce

60%

podniky

14%

pøedstavujeme úspìšné projekty
z 2. výzvy v rámci programu Leader+
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o sedmi projektech, podpoøených v prvním kole realizace programu Leader+ (resp. Operaèního programu Rozvoj venkova
a multifunkèní zemìdìlství, podopatøení 2.1.4. Rozvoj venkova – podopatøení typu
LEADER+), financovaného Evropskou unií z prostøedkù Evropského zemìdìlského
orientaèního a záruèního fondu. Zároveò byla ve zpravodaji otištìna výzva k pøedkládání žádostí o dotace pro druhé kolo. Toto kolo bylo uzavøeno 5. 12. 2005 a bylo
v nìm pøedloženo celkem 14 žádostí. Narozdíl od minulého kola jsme se tentokrát
rozhodli (po vzoru MAS Posázaví – i toto je forma spolupráce a pøedávání zkušeností mezi MAS) požádat pøedkladatele všech žádostí, aby své projekty pøedstavili na
veøejném slyšení, které se konalo dne 24. 2. 2006 v Konstantinových Lázních. Po
veøejném slyšení a dokonèení administrativních kontrol žádostí vybrala Výbìrová
komise MAS celkem 12 projektù, které podpoøila celkovou èástkou 6,2 milionù Kè.
Tyto projekty budou na území Mikroregionu Konstantinolázeòsko, Støíbrského regionu a mìsta Planá realizovány nejpozdìji do konce èervna 2007. Jejich seznam
i krátkou anotaci Vám pøinášíme na následujících stránkách.
Poznejte Èeský Západ / fiche 1
RECEPTT / obèanské sdružení
projekt / Prezentace regionu Èeský Západ

480.000 Kè

fiche 1

9,5%

fiche 2

79,1%

Zlepšete Èeský Západ / fiche 2

fiche 3

11,4%

Obec Olbramov
projekt / Pastevectví jako forma péèe o krajinu

187.000 Kè

Obec Konstantinovy Láznì
projekt / Park pro radost - 1. etapa "Høištì pro radost"

461.000 Kè

Obec Kostelec
projekt / Revitalizace veøejných prostor - obec Kostelec

722.000 Kè

výzva 1

48%

Obec Bezdružice
1.150.000 Kè
projekt / Zlepšení živ. prostøedí v obci Bezdružice modernizací top. systému v KD

výzva 2

52%

Obec Záchlumí
projekt / Cesta do školy

850.000 Kè

Obec Zhoø
projekt / Obnova kulturního domu ve Zhoøi

633.190 Kè

V porovnání s pøedpoklady byla posílena fiche 2, kde se v obou výzvách
sešlo nejvíce žádostí. To je dùkazem,
že region Èeský Západ potøebuje
pøedevším investovat do veøejných
prostranství, budov a další infrastruktury.

Øímskokatolická farnost Konstantinovy Láznì
projekt / Záchrana kostela Nanebevzetí P. Marie v Bezdružicích
Mgr. Ilona Daòková / soukromá osoba
projekt / Jezdecká škola pro dìti Zhoø

1.017.987 Kè
50.745 Kè

Navštivte Èeský Západ / fiche 3
Plzeòská dráha / obèanské sdružení
300.000 Kè
projekt / Návrat do tøicátých let minulého století na trati Pòovany - Bezdružice
Josef Petroviè / soukromý podnikatel - Kokašice
projekt / Zajeï si na ryby

148.000 Kè

Obec Konstantinovy Láznì
projekt / Mobilní vybavení pro konání kulturních akcí

284.900 Kè

Podrobnìjší informace o jednotlivých podpoøených projektech se dozvíte na následujících stránkách, nebo pøímo od jednotlivých úspìšných žadatelù.

workcamp Krasíkov
17. - 30. èervence 2006
mezinárodní dobrovolnický tábor
na vrchu Krasíkovì
aktivity I úpravy prostranství,
vyklízení krypty a vyèištìní sklepu
u hradu
komunikaèní jazyk I angliètina
kontakt I info@pomozmesisami.net

Prezentace regionu Èeský Západ
Cílem projektu je najít a zviditelnit zajímavá místa regionu Èeský Západ. Projekt
by mìl propojit prezentaci místních podnikatelù, obcí i neziskových organizací
a vytvoøit nejen grafickou, ale i obsahovou podobu spoleèným propagaèním
materiálùm. Pøi tom by mìla být využita
pøedevším spolupráce místních podnikatelù a také zkušenosti s partnerské MAS
FAR Maremma v Itálii, kde již nìkolik le
fungují tzv. Stezky vína, které by se v rámci tohoto projektu mohly jako Stezky chuti objevit i u nás. Bìhem projektu bude
pøipraven nový turistický víkendový balíèek, v rámci kterého bude návštìvníkùm
regionu zprostøedkováno ubytování, ale také možnost podílet se na opravách místních památek apod.
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Pastevectví jako forma péèe o krajinu /
Olbramov
Obsahem projektu je zajištìní péèe o pozemky, vyjmuté z bìžné zemìdìlské praxe, v katastrálním území obce Olbramov,
pøedevším v místní èásti Koøen. Jedná se
o významné krajinné prvky, biokoridory,
biocentra a jiné pozemky se zvláštním
režimem obhospodaøování. Tato místa
budou spásaná ovcemi, které jsou kromì
koz a ruèní skliznì sena v povolených termínech jediným pøípustným zemìdìlským využitím tìchto pozemkù. Obec Olbramov, stejnì jako mnoho jiných, získala výše popsané pozemky v rámci pozemkových úprav a je povinna je urèeným zpùsobem udržovat. Krajina, obhospodaøovaná
tímto zpùsobem, bude lépe prostupná jak pro turisty,tak pro místní obèany. Tento
zpùsob péèe zachovává druhovou pestrost bylinných porostù a dále pak zaruèuje
pøežití chránìných druhù rostlin , hmyzu a zvìøe.
Park pro radost - 1. etapa "Høištì pro
radost" / Konstantinovy Láznì
Projekt pøímo navazuje na komunitní plánování úprav veøejných prostranství v obci Konstantinovy Láznì, které probìhlo
v r. 2003. Jedním z jeho výstupù byl orientaèní návrh využití volného prostranství
v centru obce jako víceúèelového parku
s herní plochou a multifunkèním høištìm.
Projekt také navazuje na aktivity místní základní a mateøské školy, která se dlouhodobì snaží o úpravy zelených ploch pro sportovní vyžití dìtí. Cílem je zapojit veøejnost, a pøedevším dìti, do detailnìjšího naplánování podoby budoucího parku
a zlepšit tak kvalitu místního prostøedí. Hlavními výstupy projektu bude multifunkèní høištì s pøírodním povrchem (basketbal, nohejbal, apod.), høištì na pétanque,
vybavení mìstským mobiliáøem, chodníèek s pøírodním povrchem a výsadba zelenì. Vše se bude realizovat na ploše souèasnì témìø nevyužívané louky za
mateøskou školou v Konstantinových Lázních. Pøedpokládá se, že další èásti parku,
pøedevším klidová zóna, budou realizovány v návaznosti v dalších dvou až tøech
etapách bìhem následujících pìti let. Tím nalezne tato èást obce nalezne zcela novou tváø i využití.
Revitalizace veøejných prostor / Kostelec
Zdevastovaná plocha bývalého høbitova
bude s obèanskou pomocí upravena na
Meditaèní zahradu, což poslouží i jako
modelový projekt pro obdobné aktivity.
Veøejnì prospìšný projekt bude mít celou øadu dalších pozitivních pøínosù, zejména na zlepšení kvality života místních
obyvatel, vytvoøení pøitažlivých prostor
pro návštìvníky a navázání na minulost.
Starý høbitov byl lokalizován v dostateèné vzdálenosti od Kostelce na pokraji lesa. Zbytky pomníkù na starém høbitovì jsou dnes zcela opuštìné, zarostlé v neudržované zeleni. Souèasný pohled na starý opuštìný, devastovaný høbitov z dálky
vyvolává pocit zarostlé demolice. Navazující etapy budou øešit další úpravy veøejných prostranství obce a okolní krajiny vèetnì propojovacích cest.
Zlepšení životního prostøedí v obci
Bezdružice modernizací topného
systému v Kulturním domì
Projekt øeší zmìnu zpùsobu vytápìní objektu KD v Bezdružicích. Ten je jediným
plnì funkèním zaøízením tohoto typu
v rámci celého území Mikroregionu Konstantinolázeòsko. Stávající topný systém,
dva kotle na tuhá paliva, je na konci životnosti. Navíc se jedná o systém energeticky
nehospodárný, provoznì drahý (kotle na
koks) a významnì zneèiš•ující životní prostøedí v obci. Realizací projektu bude stávající topný systém spalující tuhá paliva nahrazen moderním, ekologicky šetrným a energeticky hospodárným systémem na
spalování zemního plynu. Stávající systém vytápìní na tuhá paliva umožòoval pouze vytápìní celého objektu, což v mnoha pøípadech bylo zbyteèné a zároveò nehospodárné. Na stávající systém ústøedního vytápìní budou pøipojeny dva kotle na spalování zemního plynu s pøíslušnou regulací. Pro vytápìní sálu pøi konání kulturních,
spoleèenských èi jiných akcí budou sloužit dva teplovzdušné agregáty na spalování
zemního plynu. Tyto agregáty budou instalovány pøímo v sále a budou využívány

Místní partnerství

Ve vztahu k regionu
jsme si všichni rovni...
Ing. Josef Kessler zastupuje ve Výbìrové komisi MAS a ve Výboru partnerství
místní podnikatelské subjekty. Sám
pùsobí v akciové spoleènosti Zámek
Bezdružice. Spolu s pražskou firmou
Bayton, a.s. tato spoleènost provozuje
bezdružický zámek, který je se svou
galerií souèasného èeského skláøského
umìní jedním z hlavních turistických
magnetù regionu. Obì firmy spolupracují s místními subjekty, napøíklad
pøi opravách zámku se snažily maximum
možných prací zadávat místním øemeslníkùm. Spolupráce dobøe funguje
také s obcí Bezdružice, kde je spoleènost
èastým sponzorem nebo spoluorganizátorem kulturních akcí, nebo s obèanským sdružením Pomozme si sami,
kterému poskytlo zázemí pro výstavu
zrestaurovaných obrazù z kostela
sv. Vavøince ve Slavicích. Bezdružický
zámek je tak dobrým pøíkladem zapojení podnikatele do místního rozvoje
a spolupráce v regionu.
Jak vnímáte jako podnikatel aktivity
neziskovek a obcí? Jakou roli mohou
tyto organizace a jejich projekty hrát
pro podnikatele?
Já to nevidím tak, že bychom se mìli
pøísnì dìlit na neziskové organizace,
obce nebo podnikatele. Dá se øíct, že
ve vztahu k regionu jsme si všichni
rovni. Náš zájem na rozvoji regionu,
rozvoji obce, na tom, aby tam lidé žili
spokojenì, je totožný pro všechny typy
organizací, které se na území MAS vyskytují. Podnikatelé jenom možná
o nìco víc poèítají, o nìco víc musí
hledìt do budoucna, za hranice volebního období. Z toho hlediska je pro
nás samozøejmì dùležité znát i strategické zámìry ostatních institucí v regionu, abychom se mohli do nich zapojovat.
Myslíte si, že pøedložené projekty vystihují to, co Èeský Západ potøebuje?
Podle mne všechny tyto projekty mají
pøedevším doplòkový charakter. Starost o rozvoj regionu, o rozvoj mikroregionu je pøedevším úloha obcí, kraje
a státu. Velmi cenné je ale podpoøení
místních aktivit prostøedky Evropské
unie – to totiž opravdu probouzí aktivitu lidí a iniciativu. Hlavní pøínos je
v tom, že se znovu zaèíná na této bázi
utváøet vztah obèanù k obci, který byl
zejména zde, v Západních Èechách, za
pøedchozího režimu totálnì potlaèen.
> pokraèování na další stranì
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Co je silnou stránkou podpoøených
projektù?
Tak napøíklad projekt cyklostezek by
nemìl mnoho smyslu, kdyby se do nìj
pustila sama jedna obec. Ale koordinované úsilí prostøednictvím mikroregionù nebo MAS má velikou cenu. Leader
tak vytváøí ideální podmínky pro iniciativu v obci, ale zároveò pro iniciativu
pøekraèující hranici obcí, kterou lze
uplatòovat v celém regionu.
Jaký jste mìl pocit z veøejné obhajoby?
Výborný, právì tam totiž mohly pøijít
na øadu otázky a témata, která pøekraèovala stanovená hodnotící kritéria.
Jako podnikatel jsem tak mìl možnost se více vyptávat také na finanèní
stránku a na kvalitu rozpoètu projektu.
To si myslím, že je dùležité pro obì
strany – pro Výbìrovou komisi, ale
i pro pøedkladatele.
Myslíte si, že je mezi pøedkladateli žádostí konkurence? Nebo je to taky tak
trochu partnerství?
Spíš bych to nazval zdravým patriotismem. Napøíklad jako starosta jedné
obce mù-žu pøát starostovi sousední
obce, aby se mu daøilo, ale samozøejmì budu mít zájem, aby se právì ten
mùj projekt dostal tøeba o bod výš. Ale
když toto probíhá veøejnì, je to spíš
projevem zdravého soutìžení, než že
by nìkdo nìkomu nepøál. Zatím jsme
se myslím nesetkali s žádnými postranními úmysly. Naopak podle mne existuje v MAS duch takové „vstøícné kooperativnosti“, který se promítá i ve
vztahu k jednotlivým projektùm.
V èem vidíte hlavní pozitiva inicativy
Leader?
Všichni se uèíme spolupracovat, sbíráme zkušenosti doslova za pochodu,
museli jsme se nauèit nová pravidla
a na jejich základì posuzovat kvalitu
projektù, rozhodovat o tom, co by
mìlo dostat pøednost a co mùže poèkat. Je to dobrá metoda jak se mùže
obèanská spoleènost realizovat zpùsobem a prostøedky, které pøedchozí
režim vùbec neumožòoval. Samozøejmì, že napøíklad v „Akci Z“ se zrodila
spousta dobrých vìcí, ale to bylo daleko víc nadirigované. Tady se najednou
otvírá prostor pro iniciativu, nápady,
pro prosazování projektù, které tøeba
ještì pøedbíhají dobu, ale na které
za pár let, až budeme dál, taky dojde.
S tím souvisí i pøenos zkušeností ze
zahranièí. Myslíte si, že mezinárodní
spolupráce mùže mít takový pøínos?
Urèitì. Napøíklad nabídka, abychom
se pøijeli podívat do Irska, je pro nás
nesmírnì cenná. Porovnám-li ekonomickou situaci Irska pøed patnácti lety
a dnes, vidím ten obrovský kus cesty,
který Irská republika a spoleènost urazila. To pøeci nemohlo být jen na základì øeknìme dobré vlády, tam musela hrát obrovskou roli také samosprávná iniciativa a obèanská aktivita.
Zeptat se a pouèit se, jak tyto základní
èlánky obèanské spoleènosti fungovaly
a fungují je pro nás cenná zkušenost.
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výhradnì pøed zahájením akcí a v jejich prùbìhu. Zcela samostatnì bude øešeno
vytápìní klubovny, nebo• tento prostor je využíván pøevážnì samostatnì. Projekt
logicky navazuje na již realizovanou postupnou plynofikaci obce.
Cesta do školy / Záchlumí
Obec Záchlumí je zøizovatelem Základní
a mateøské školy v obci, do jejíhož 1. až 5.
roèníku dochází celkem 17 žákù. Školku
navštìvuje 25 dìtí. Obcí prochází silnice
III. tøídy, která zároveò slouží i jako místní
komunikace. Bohužel pøi ní není vybudován žádný chodník a dìti musí pøi cestì do
školy, za dalšími mimoškolními aktivitami, ale i na autobusovou zastávku, chodit
po silnici nebo pøi krajnici, což je velmi
nebezpeèné. V rámci projektu proto bude vybudován bezpeèný chodník, který bude spojovat základní školu, mateøskou
školku, jídelnu a autobusovou zastávku a zajistí dìtem bezpeèí i pøi docházení do
zájmových kroužkù, nebo za místními øemeslníky, kteøí v rámci projektu dìtem
umožní poznávat jejich práci. Projekt je tak pøíkladem spolupráce mezi obcí, školou
a místními podnikateli - øemeslníky.
Obnova kulturního domu ve Zhoøi
Obec Zhoø je malá obec se 170 obyvateli.
V obci je kulturní dùm s kapacitou cca
100 až 120 osob. Toto zaøízení bylo poøízené v rámci tehdejší akce „Z“. Po roce
1990 bylo pronajímáno na pohostinství
a byl na nìj vznesen restituèní nárok. Námitky obce nebyly brány v úvahu a v roce
2004 muselo být zaøízení na restituci vydáno. Restituentka dále zaøízení pronajímala na restauraci, ale koncem roku 2004 se rozhodla zaøízení prodat, do hry se
opìt dostala obec, která dnem 1. 3. 2005 kulturní dùm pøevzala do svého majetku.
V objektu ale byla prasklá voda, ústøední topení a rùzné jiné závady. Zaøízení bylo
provizornì uvedeno do provozu, ale je nyní tøeba jej opravit tak, aby opìt bylo
dùstojným kulturním zaøízením v obci. V nevyužívané èásti objektu se místní hasièi
rozhodli poøídit novou hasièskou zbrojnici. Veškeré práce vykonávají hasièi zdarma
ve svém volném èase a obec jim hradí jen nìkterý materiál, protože i ten získávají
pomocí sponzorských darù od rùzných podnikatelù z okolí.
Záchrana kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Bezdružicích
Projekt je zamìøen na opravu fasády kostela Panny Marie v Bezdružicích. Spolu
s konstantinolázeòským kostelem je tento kostel jedním z mála v regionu, který
je pravidelnì užíván k bohoslužebným
úèelùm. Mimo bohoslužeb jsou v kostele
pravidelnì poøádány kulturní a spoleèenské akce, napøíklad Harantovské hudební léto, navštìvované jak místními
obyvateli, tak návštìvníky regionu.
Jezdecká škola pro dìti Zhoø
Mgr. ilona Daòková
Vzhledem k tomu, že rozpoèet projektu
musel být oproti pùvodním pøedpokladùm zkrácen, byl zúžen i jeho cíl na shromáždìní projektových podkladù pro
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce bývalého statku ve Zhoøi na
budoucí Jezdeckou školu. Souèasnì je cílem pøipraviz založení obecnì prospìšné
spoleènosti Jezdecká škola Zhoø, která se bude zabývat provozem této budouvy.
Návrat do tøicátých let minulého století
na trati Pòovany - Bezdružice
Projekt s tímto názvem pro Vás pøipravuje obèanské sdružení Plzeòská dráha.
Hlavním zámìrem projektu je pøilákat do
regionu návštìvníky nejen z Plzeòského
kraje ale i celé Èeské republiky a podpoøit
tím povìdomost o krásách regionu. Bude
co nabídnout. Hlavním aktérem bude železnice a to v dobové podobì. Parní
lokomotivy, vozy s plošinkou, železnièáøi
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ve slušivých uniformách, atd. Železnici budou zdatnì sekundovat silnièní veteráni
a to vèetnì historického autobusu a pøedstavení dobové hasièské techniky. K vidìní
budou i další zajímavosti, ale to už si necháme jako pøekvapení na vlastní akci. Do
dìní bude zapojen celý region a to ve formì spolupráce místních podnikatelù,
spolkù a neziskových organizací. Nad vším tím dìním budou bedlivì bdít páni èetníci. Tak neváhejte pøijeïte se podívat 15. a 16. èervence do Bezdružic a okolí.
Zajeï si na ryby / Kokašice
Penzion a restaurace "Ve dvoøe" v Kokašicích je v provozu každoroènì od kvìtna
do øíjna. Vaøí se tu èeská kuchynì dle pøání ubytovaných a speciality z kuøecího
masa a ryb. Jsou zde ideální podmínky
pro milovníky pøírody, pìší turisty,
cykloturisty, pro milovníky sbìru lesních
plodù a rybaøení na dobøe zarybnìných
rybnících v okolí. V souèasné dobì se provádí rekonstrukce a modernizace stávajícího ubytovacího a stravovacího zaøízení dle souèasných požadavkù s cílem pøilákat co nejvìtší poèet návštìvníkù. V rámci
tohoto projektu zde bude vybudováno zázemí pro veèerní posezení spojené
s grilováním, høištì pro rekreaèní sport pétanque, pevný kuželník a pùjèovna kol
a rybáøského náèiní. Zároveò bude provedena rekonstrukce hygienického zázemí
pro návštìvníky. Cílem tohoto projektu je posílení turistického ruchu v regionu, se
zamìøením na propagaci turistických cílù v okolí. Zámìrem je poskytnutí kompletních služeb pro návštìvníky regionu a vybudování zázemí pro zcela nový typ turistù
- amatérských rybáøù.
Mobilní vybavení pro konání kulturních
akcí / Konstantinovy Láznì
Cílem projektu je vybavení lázeòského
místa zaøízením pro poøádání kulturnì
spoleèenských akcí pod širým nebem
v prùbìhu lázeòské sezóny. Díky projektu
bude již pro blok kulturního programu
roku 2006 k dispozici mobilní podium
vèetnì zastøešení, základní ozvuèení pro
poøádání nenároèných akcí a osvìtlení
podia. Vybavení bude k zapùjèení i pro
ostatní obce regionu. Vše bude veøejnosti
pøedstaveno pøi slavnostním zahájení Konstantinolázeòského kulturního léta 2006
v sobotu 17. èervna 2006 v odpoledních hodinách, kdy tradiènì zahájí kulturní léto
pøehlídka dechových hudeb. Obec poøádá každoroènì v prùbìhu hlavní sezóny
pestrý blok kulturnì spoleèenských akcí, které obohacují spoleèenský život jediných lázní Plzeòského kraje. V roce 2004 vznikl projekt zvaný „Konstantinolázeòské kulturní léto“, celek obsahující samostatné bloky tématicky zamìøených
akcí. Vesmìs pøíznivé reakce a zkušenosti z poøádání prvního roèníku pøinesly
bezesporu i nové podnìty pro sestavení pestøejšího programu pro další roèníky.
Programová skladba jednotlivých blokù je sestavena tak, aby oslovily co nejširší
divácké spektrum z širokého okolí. Pro letošek je pøipravena již zmiòovaná pøehlídka dechových kapel „Valèík u pramene“, od 9. do 30. èervna pobìží každý pátek
pøehlídka ochotnických divadelních souborù. Na èervenec je pøipraven nejvìtší
revivalový festival „Revival festík“, kde vystoupí skupiny The Shower, Smokie a Suzi
Quatro revival, Ozzy Osbourne revival, Led Zeppelin revival, AC/DC revival. Mìsíc
srpen je tradiènì zasvìcen coutry a folku. V sobotu 12. srpna nové podium pocítí
kroky Františka Nedvìda a Druhého podání, showmana Josefa Fouska, Simony
Klímové èi Jiøího Šmidta. Realizace projektu tak opìt významnì posílí pozici
spoleèenského života nejen v samotných Konstantinových Lázních ale bezesporu
i v celém regionu.

Stezky chuti / The Taste Trails
výzva pro majitele restaurací, hostincù, kaváren, èajoven...
V rámci spolupráce na mezinárodním projektu Stezky chuti pøipravujeme propagaci místních stravovacích a obèerstvovacích zaøízení pomocí specialit, které nabízejí.
Výstupem projektu bude informaèní materiál s tipy na gurmánské zážitky v regionu
Konstantinolázeòska, Støíbrska a Plánska, souèástí bude i marketingový balíèek.
Cílem projektu je zaujmout turisty a návštìvníky regionu co nejširší nabídkou vyhlášených specialit místních restaurací a hospod. Budeme rádi, když nám o své nabídce
dáte vìdìt do pondìlí 24. 4. na e-mail honza@receptt.net nebo na tel. 777870202.
> více na www.leader-ceskyzapad.cz pod odkazem Stezky chuti

Internetizace
Konstantinolázeòska
Mgr. Jan Soulek / starosta obce
Bezdružice a pøedseda Mikroregionu
Konstantinolázeòsko a starosta
Na následujících øádcích se Vám pokusím
struènì pøedstavit jeden z nejrozsáhlejších a urèitì zatím nejvýznamnìjší projekt Mikroregionu Konstantinolázeòsko.
Celý projekt se zaèal pøipravovat v druhé
polovinì loòského roku. Impulsem pro
jeho zahájení byla informace, že Ministerstvo informatiky ÈR (MIÈR) pøipravuje vyhlášení nového dotaèního
programu na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu. Náš dobrovolný
svazek obcí již v øíjnu loòského roku
pracoval na pøípravì analýzy pokrytí
území vìtšiny èlenských obcí (v Záchlumí je již rychlý internet zaveden
ze Støíbra) rychlým bezdrátovým internetem. V prùbìhu zpracování analýzy
se do projektu zapojila i sousední obec
Úterý. Analýza byla dokonèena poèátkem prosince roku 2005 a její zpracování bylo uhrazeno z projektu Budování absorpèní kapacity Plzeòského
kraje. Soubìžnì s tím jsme pracovali
na pøípravì vlastní žádosti o podporu
z MIÈR.
Poèátkem února letošního roku oznámilo ministerstvo výsledky hodnocení
projektù a náš zámìr se objevil mezi
26 úspìšnými. Ještì v únoru jsem se
jako pøedseda Mikroregionu Konstantinolázeòsko zúèastnil informaèní
schùzky na MIÈR pro úspìšné žadatele,
kde jsem obdržel dùležité pokyny a rady
pro další postup pøi pøípravì a realizaci
celého projektu. Tou nejdùležitìjší
a bohužel však nepotìšující byla informace, že v porovnání s pùvodním požadavkem bude celková dotace pro náš
projekt snížena z požadovaných
3.143.000,- Kè na 2.500.000,- Kè. Snížení dotace by samozøejmì znamenalo
redukci celého projektu, naštìstí jsme
si èásteènì poradili. O pøispìní na vybudování elektrické pøípojky na vrch Krasíkov, která je nutnou souèástí projektu,
jsme požádali Plzeòský kraj z Programu
obnovy a stabilizace venkova. Podle
aktuálních informací by realizace této
pøípojky mìla být podpoøena èástkou
ve výši 500.000,- Kè. Její vybudování
nebude pøínosem pouze pro projekt
internetizace, ale také pro další rozvoj
a zvelebování této dominanty našeho
regionu.
> pokraèování na další stranì
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Ve dnech 17. a 18. bøezna se postupnì
ve všech zainteresovaných obcích
uskuteènily informaèní schùzky pro
zájemce o zavedení rychlého internetu. Osobnì jsem byl velmi pøíjemnì
pøekvapen pomìrnì vysokou úèastí.
V podstatì celý bøezen byl ve znamení
pøíprav zadávací dokumentace pro
vypsání veøejné zakázky dle zákona
è. 40/2004 Sb. na realizaci celého projektu. To by mìlo být vypsáno do poloviny dubna. V pondìlí 22. kvìtna
se pak uskuteèní od 8,00 hodin v klubovnì Kulturního domu v Bezdružicích otevírání obálek s jednotlivými
nabídkami a následnì jejich hodnocení. Zahájení realizace projektu tak
pøedpokládáme v druhé polovinì
èervna s tím, že realizace projektu by
mìla být ukonèena nejpozdìji do
konce záøí letošního roku.
V druhé polovinì èervna, nejpozdìji
však poèátkem èervence se uskuteèní
druhé kolo informaèních schùzek pro
zájemce o zavedení vysokorychlostního
bezdrátového internetu, již za úèasti
realizátora projektu. Na nich již bude
veøejnost seznámena s konkrétními
podmínkami pøipojení a také s harmonogramem postupu prací.
Na závìr svého èlánku bych rád uvedl,
že výraznou mìrou nám pøi pøípravì
zadávací dokumentace a pøi prùbìhu
informaèních schùzek pomohl pan
Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky Krajského úøadu Plzeòského
kraje. Tímto mu patøí naše velké podìkování.
kontakt / Mgr. Jan Soulek
starosta@bezdruzice.cz

nový
web
Od dubna 2006 mají internetové
stránky www.leader-ceskyzapad.cz
nový kabát. Najdete zde spoustu
informací o èinnosti MAS i o podpoøených projektech.

Uzávìrka pøíštího vydání Zpravodaje,
jehož tématem bude pøedevším
aktivity dìtí a mládeže a památky
regionu, je v úterý 6. 6. 2006.
Tìšíme se na Vaše námìty, pøíspìvky, fotografie a nápady na adrese:
zpravodaj@leader-ceskyzapad.cz
nebo na tel. 374692021.
tiráž I Pro MAS Èeský Západ - Místní partnerství vydává Centrum
pro komunitní práci západní Èechy I fotografie: Jiøí Bízek a další I
grafická a redakèní úprava: RECEPTT I tisk: TypGrapheum Praha
redakce si vyhrazuje právo na krácení pøíspìvkù
redakce I Olbramov 5, 349 01 pošta Støíbro I tel. 374 692 021 I
zpravodaj@leader-ceskyzapad.cz I www.leader-ceskyzapad.cz
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Pøíprava na další plánovací období EU
Mgr. Jan Martínek / Centrum pro komunitní práci západní Èechy
Centrum pro komunitní práci (CpKP) je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcùm z øad veøejné správy, obèanských organizací i soukromého sektoru. Zprostøedkuje informace o zapojování obèanských organizací a veøejnosti do
pøípravy rozvojových strategií krajù a mikroregionù a do pøípravy ÈR na èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù EU, školení o programech EU týkajících se regionálního rozvoje a obèanské spoleènosti apod.
Budování absorpèní kapacity - BAK
CpKP západní Èechy je regionálním partnerem pro místní akèní skupinu Èeský Západ – Místní partnerství v rámci projektu Plzeòského kraje „Budování absorpèní kapacity místních a regionálních orgánù pro øízení programù EU na území Plzeòského
kraje v období 2007 – 2013“ (BAK). Jedním z hlavních úkolù regionálního partnera
je zpøístupnit informace a pomoc pøi zapojování podnikatelù, neziskových organizací a samospráv z celého prostoru MAS do spolupráce s Plzeòským krajem pøi pøípravì na èerpání finanèních prostøedkù z EU.
diskuse nad pøipravovanými programy a projekty
20. prosince 2005 se v rámci projektu BAK sešli zástupci Plzeòského kraje v Èernošínì se zájemci z Konstantinolázeòska, Støíbrska, Plánska a diskutovali o vyhlídkách
kraje na období 2007 – 2013 v oblasti možného èerpání dotací ze strukturálních
fondù Evropské unie. Hlavním tématem debaty byly priority Plzeòského kraje pro
tzv. Regionální operaèní program.
Úspìšné zapojení ÈR do programù hospodáøské a sociální soudržnosti je podmínìno efektivním využitím finanèních prostøedkù ze Strukturálních fondù k realizaci
kvalitních rozvojových projektù. Je pøitom zøejmé, že nárok na podporu budou mít
pouze ty projekty, které budou splòovat pøísnì definovaná kritéria, budou spadat
do pøíslušné oblasti podpory a budou dostateènì pøipraveny vèetnì všech potøebných èi požadovaných analýz a studií. Cílem programu BAK je tedy podpora vzniku
a dopracování dostateèného poètu vhodných projektù, financovatelných ze strukturálních fondù, rozvoj a zvyšování znalostí pracovníkù pøíslušných administrativních struktur na centrální i regionální úrovni. Proto v rámci projektu dochází i ke
sbìru projektových zámìrù a jejich vkládání do tzv. Zásobníku projektù
projektù.
Projekty umístìné na území kraje vèetnì dalších, majících vliv na jeho území, tvoøí
základ rozvoje Plzeòského kraje. Proto budou evidovány v tomto zásobníku projektù, který bude zveøejnìn a prùbìžnì aktualizován na internetových stránkách
Plzeòského kraje. To, že je projekt souèástí Zásobníku projektù ovšem nutnì neznamená, že v programovém období 2007 - 13 bude vybrán k pøidìlení dotace, jde spíše
o jakousi prezentaci a pøehled projektù pro veøejnost i státní správu.
vzdìlávací semináøe
Další aktivitou v rámci projektu BAK jsou školení potenciálních zájemcù o èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù EU. Tato školení budou poøádána
vždy pro maximálnì 15 úèastníkù a budou zdarma. Cílem semináøù je zlepšit znalosti a zvýšit dovednosti jejich úèastníkù potøebné k pøípravì projektù, se kterými se budou ucházet o spolufinancování a seznámit je s širším kontextem, ve kterém se pøi pøípravì tìchto projektù budou nacházet a pohybovat. Cílovou skupinou
jsou zejména pøedstavitelé èi pracovníci obcí a neziskových organizací, kteøí
pøipravují, nebo mají zájem pøipravovat rozvojové projekty a nemají v této oblasti
dostateèné znalosti a zkušenosti. Dveøe ovšem nebudou zavøené ani místním
podnikatelùm.
V prostoru místní akèní skupiny Èeský Západ - Místní partnerství se budou školení
konat 26. a 27. 5. 2006. Pøípadní zájemci se mohou do 5. kvìtna 2006 pøihlašovat telefonicky na èísla: 377 329 558, 777 793 728 nebo prostøednictvím e-mailu na adrese:
tomas.havranek@cpkp.cz
tomas.havranek@cpkp.cz..

Èeský Západ není jeden
Slovní spojení Èeský Západ nevyužívá ve svém názvu jen naše Místní akèní skupina,
ale další dva subjekty, pùsobící v regionu. Abychom pøedešli pøípadným zámìnám
nebo nedorozumìním, uvádíme pro informaci krátký popis èinností všech tøí
subjektù.
Èeský západ
Posláním èinnosti obèanského sdružení Èeský západ je budovat na území
Toužimska obèanskou spoleènost, ve které zejména nedochází k sociálnímu vylouèení, projevùm xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou
charakterizuje zájem obèanù na øešení vìcí veøejných. Èeský západ chce vytváøet
podmínky pro všestranný rozvoj obyvatel obce Dobrá Voda. Svého poslání dosahuje posilováním sebevìdomí sociálnì vylouèených obèanù, poøádáním vzdìlávacích

Èeský Západ

a rekvalifikaèních programù, vytváøením pracovních pøíležitostí, pøípadnì pomocí
s uplatnìním na pracovním trhu, organizováním volnoèasových aktivit, individuálního douèování, zapojováním sociálnì vylouèených obèanù do øešení problémù
veøejného zájmu, zvyšováním sociální kultury a pøekonáváním komunikaèních
bariér mezi obyvateli panelového domu a zástupci veøejnoprávních institucí. Sdružení funguje od poèátku roku 2002 a má v souèasné dobì osmnáct èlenù a tøináct
zamìstnancù. Vystupují za nìj pøedseda správní rady Ing. Václav Maršík, místopøedseda Ján Dunèek a výkonná øeditelka Mgr. Jana Kosová.
> www.cesky-zapad.cz
Èeský Západ – Místní partnerství
Obèanské sdružení Èeský Západ – Místní partnerství funguje jako
tzv. místní akèní skupina (MAS), založená na principech iniciativy
Leader – tedy partnerství obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektù, jejichž spoleèným cílem je všestranný rozvoj regionu Konstantinolázeòska, Støíbrska a Plánska. Od roku 2004 zajiš•uje výbìr kvalitních místních
projektù pro podporu dotacemi z programù typu Leader. Název vznikl pøi veøejném
jednání v rámci pøípravy vzniku MAS poèátkem r. 2004 a sdružení je pod ním zaregistrováno od 31. 3. 2004. Za MAS vystupují pøedsedkynì Miroslava Válová, jednatel Mgr. Jan Martínek a asistent Honza Florian. Sdružení má oficiální sídlo v obci
Èernošín a kanceláø v sousedním Olbramovì.
> www.leader-ceskyzapad.cz
Destinaèní management Èeský Západ
Obèanské sdružení Destinaèní management Èeský Západ vzniklo pøejmenováním obèanského sdružení Centrum Zlaté slunce v èervnu 2005, jehož hlavní aktivitou je turistická propagace regionu a zprostøedkování jeho návštìv turisty. Sdružení sídlí v Plzni a je èinné pøedevším v jejím okolí a na území okresu Tachov. Pro tuto turistickou oblast je také
regionálním partnerem Èeské centrály cestovního ruchu - CzechTourism. Mimo jiné
provozuje turistické informaèní centrum Zlaté slunce v Prešovské ul. 7 v Plzni, vydává èasopis RegioMix a provozuje stejnojmenný informaèní server. V souèasné dobì
je také partnerem projektu „Mediální podpora domácího cestovního ruchu v ÈR“,
v rámci kterého vede marketingovou skupinu Plzeòska a Tachovska-Støíbrska s cílem vytvoøit mediální kampaò na podporu trávení dovolené ve zmínìných regionech. Za sdružení vystupují pøedevším paní Ivana Loskotová, Jana Štruncová a sleèna Marcela Paèesová.
> www.regiomix.cz

grantový kalendáø
Pøedevším pro neziskové organizace
pøinášíme základní pøehled o vybraných nejbližších grantových a dotaèních uzávìrkách. Podrobné informace
doporuèujeme zjistit u vyhlašovatelù
jednotlivých grantù.
19. 4. 2006, Interreg IIIA ÈR-Bavorsko
cestovní ruch, volný èas a rekreace;
ostatní infrastruktura
24. 4. 2006, Nadace Partnerství
Greenways 2006 - stezky v pøírodì
30. 4. 2006, Nad. fond pro vzdìlávání
vzdìlávání

máš nápad?
projekty dìtí a mladých
2. 5. 2006, MAS Èeský Západ - Místní
partnerství, Mladé nápady pro Èeský
Západ > viz poslední strana zpravodaje

3. 5. 2006, Dispofozièní fond Interreg
neinvestièní projekty èesko-bavorské
spolupráce
30. 5. 2006, Nadace Veronica
ekologická výchova, školní zahrady

Toskánsko
Vás zve na návštìvu!

31. 5. 2006, SROP - granty
podpora malých a støedních podnikatelù; rozvoj služeb v cestovním ruchu
31. 5. 2006, Nadace pro radost
volný èas dìtí a mládeže
31. 5. 2006, Nadace Leoše Janáèka
kultura, vzdìlávání
1. 6. 2006, Nadace Bohuslava Martinù
kultura

Možná, že nìkteøí z Vás ví o naší spolupráci
s toskánským mìsteèkem Follonica. Blíží se
období dovolených a naši italští pøátelé Vás
zvou k návštìvì u moøe. Toskánsko oplývá
jak pøírodními krásami, tak mnoha známými
památkami a urèitì je velmi zajímavým místem ke trávení dovolené. Ceny apartmánù
jsou již od 200 EUR na týden pro 4-5 osob.
Naši pøátele v Itálii jsou schopni také nabídnout program urèený speciálnì pro sportovní kluby a organizace. Mìsto Follonica
je ochotno poskytnout sportovištì i jiné prostory bezúplatnì. Více informací mùžete získat v Pizzerii Kryštof Harant v Dol. Polžicích
na tel. 775101616.

16. 6. 2006, Nadace Obèanského fóra
opomíjené památky, památky a zdraví
29. 6. 2006, Evropská komise
výmìna zkušeností práce s mládeží
30. 6. 2006, È/Nìm. fond budoucnosti
projekty èesko-nìmecké spolupráce
8. 9. 2006, Nadace sportující mládeže
volný èas, ostatní
Grantový kalendáø pøipravilo o.s. RECEPTT v rámci projektu
RECEPTT na dárcovství, podpoøeného Nadací Via.

Sdružení cestovního ruchu Maremma - Toskánsko
Consorzio servizi turistici Maremma Toscana
www.cstmt.it
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osm pilíøù GeoParku
Bezdružice
- dolování a rýžování zlata v okolí
Èernošín
- vulkanismus a jeho vliv na živou
i neživou pøírodu

GeoPark / co od nìj èekat?

Chodová Planá
- sklepy historického pivovaru
a minerální pramen Il Sano
- historické hornické mìsteèko
Michalovy Hory
- pozùstatky dolování støíbrných
a olovìných rud
Kladruby
- geomorfologie a pozùstatky
dùlní èinnosti
Konstantinovy Láznì
- hydrologie a minerální prameny
Planá u Mariánských Lázní
- Hornické muzeum a Šlikova štola
Støíbro
- Hornický skanzen
- pozùstatky støíbrnorudného
dolování
Svojšín
- meandry øeky Mže a skalní defilé
v okolí obce
dnešek a zítøek GeoParku
Na území vznikajícího geoparku je
celá øada fungujících nauèných stezek
s tématem geologie nebo tématem
pøíbuzným, v pøípadì zájmu jejich provozovatelù budou tyto stezky zaøazeny do nabídky atraktivit geoparku.
Díky aktivitì Hornicko-historických
spolkù z Plané a Støíbra jsou už nyní
pøístupné Hornické muzeum v Plané
se Šlikovou štolou a od loòského léta
i Hornický skanzen ve Støíbøe, které
jsou prvními dvìma pilíøi vznikajícího
GeoParku, jejichž vznik byl souèástí
"Projektu vzniku GeoParku" (SROP).
V tomto a následujícím roce se bude
pokraèovat ve Svojšínì a v Konstantinových Lázních, kde v rámci projektu
"Kapka GeoParku", podpoøeném EU
v rámci programu Interreg IIIA, vzniknou nauèné stezky. Pøipravovat se
bude také zpøístupnìní pramene
v Michalových Horách a využití Vlèí
hory u Èernošína a dalších lokalit.
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Aèkoliv je GeoPark obecnì vnímán jako oblast s významnými geologickými památkami, samotný výskyt tìchto zajímavostí nestaèí. GeoPark je propojením místních
subjektù (obcí, muzeí, neziskových organizací, podnikatelù, …), jejichž spoleèným
zájmem je peèovat o tyto významné pøírodní lokality a ve vhodné formì je prezentovat návštìvníkùm (informaèní tabule, nauèné stezky, muzeální expozice, kurzy
a dílny, aktivní zapojení návštìvníkù, výlety do pøírody, prùvodci, semináøe a pøednášky, kulturní akce, …), využít tìchto zajímavostí v cestovním ruchu, ale zároveò je
v rozumné míøe chránit a poznávat. GeoPark jako takový není zvláštní právní forma
ani chránìná pøírodní nebo památková zóna. Je to však více než subjekt prodávající
služby v turismu a peèující o místní geologické a pøírodní památky - GeoPark má
sjednocující funkci podporuje místní podnikatele v turistickém a gastronomickém
odvìtví, zastupuje provozovatele jednotlivých geologických atraktivit a podporuje
vzdìlání a vìdu na poli geologie a pøíbuzných oborù.
V Evropském mìøítku na „kvalitu“ GeoParkù a jimi poskytovaných služeb dohlíží
UNESCO, které jim také udìluje certifikáty „European Geoparks / Evropské geoparky“. Takových certifikátù bylo zatím udìleno šestnáct, v Èeské republice je díky
spolupráci s Ministerstvem životního prostøedí zatím jediným takto certifikovaným
"Geopark Èeský ráj". I pøesto tu ale existuje nìkolik samostatných lokalit, vìtšinou
jednotlivé nauèné stezky, které se samy geoparkem nazývají.
Máme co nabídnout
Oblast Støíbrska, Konstantinolázeòska
a Plánska patøí ke geologicky významným lokalitám. O tom svìdèí množství
opuštìných dùlních dìl a jiných pozùstatkù hornické èinnosti, rozvinuté lázeòství a geomorfologické i mineralogické jedineènosti a zajímavosti. Na
území pøipravovaného geoparku se nachází také øada pøírodních, kulturních,
historických, technických a jiných památek a zajímavostí.
Vznik GeoParku na území tøí regionù
Myšlenka založení GeoParku vznikla bìhem spoleèných jednáních s partnery
z Karlovarského kraje a z Bavorských pøíhranièních regionù. Jejich zástupci se poté
dohodli na spolupráci na vzniku spoleèného Èesko-Bavorského GeoParku. Každá ze
zmínìných oblastí poci•uje v souèasné dobì odlišné potøeby a zvolila také trochu
rozdílný postup pøi pøípravì vzniku GeoParku.
Na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska je zatím hlavní úsilí v rukou Hornicko-historických spolkù z Plané a Støíbra, Mikroregionu Konstantinolázeòsko
a obèanského sdružení RECEPTT, které se spoleènì snaží najít podobu budoucího
GeoParku na zmínìném území. Dùraz je kladen na zapojení místních subjektù a na
postup tzv. „zezdola“, který právì díky úèasti zainteresovaných subjektù a jejich
spolupráci tvoøí pøedpoklad trvale udržitelného výsledku. V souèasnosti, díky podpoøe Plzeòského kraje a Evropské unie dokonèují projekt, jehož výstupem by mimo
jiné mìla být koncepce budoucího GeoParku a marketingová strategie využití jednotlivých lokalit v cestovním ruchu.

Èeský Západ

kalendáø akcí
22. 4. 2006 I Pou• sv. Jiøí v Èernošínì
22. 4. 2006 I Cyklistická „37“
Støíbro – Brod - Støíbro I 13:30 hod.
28. - 30. 4. 2006 I Májové radosti
Olbramov
29. 4. 2006 I 13. mezinár. pøehlídka
mládežnických dechových orchestrù
Støíbro I kulturní dùm I 14:00 hod.
1. 5. 2006 I Májový koncert
Kladruby I námìstí

InfoTuristický park v Èernošínì

6. 5. 2006 I X. Floriánská pou•
Bezdružice

Miroslav Plincelner / starosta obce Èernošín

8. 5. 2006 I Výlet údolím Úterského
a Nezdického potoka

Zámìr vytvoøit informaèní centrum, které by øešilo v plném rozsahu chybìjící èlánek
struktury vznikajícího rozmachu turismu a cykloturismu nadregionálního významu,
vznikl již v roce 1999, kdy se pøipravovala strategie rozvoje Mikroregionu Konstantinolázeòsko. Obec Èernošín byla v té dobì èlenskou obcí Mikroregionu Konstantinolázeòska a zároveò Støíbrského regionu. Programové koncepty obou svazkù obcí
jsou dodnes velmi podobné a ve svých programech øeší v podstatì stejné nedostatky týkající se turistického ruchu.
Získat ucelené komplexní informace o turistických, kulturních a pøírodních zajímavostech celého Plzeòského kraje, které by alespoò z èásti splòovaly požadavky tuzemských i zahranièních turistù, je témìø nemožné. Strategická poloha obce Èernošín a jeho novì vznikající Kulturnì-spoleèenské centrum, jehož první etapa je již
dokonèena (veøejné stravování a restauraèní služby), se pøímo nabízí tento problém
øešit. Celá první etapa vznikla za podpory Ministerstva pro místní rozvoj Èeské republiky z programu ,,Podpora slabých a strukturálnì postižených. okresù".

13. 5. 2006 I Zahájení cyklosezóny
Mikroregion Konstantinolázeòsko
13. 5. 2006 I Pou• sv. Jana z Nepomuku
Olbramov
20. - 21. 5. 2006 I Historický jarmark
Kladruby I klášter
27. 5. 2006 I Zahájení lázeòské sezóny
Konstantinovy Láznì
27. 5. 2006 I Cyklistická „37“
Bernartice-Sycherák-Bernartice I 14 hod.
3. - 4. 6. 2006 I Pou• v Benešovicích

V souèasné dobì je v plném bìhu pøíprava druhé etapy, která øeší prostory pro kulturní vyžití, schùzovní èinnost, semináøe, divadlo a další pøíležitostné akce.

9. - 30. 6. 2006 I Promenáda
Konstantinovy Láznì I pátek od 20 hod.

Celý projekt pokraèuje výstavbou tøetí etapy - Zpøístupnìní turisticky atraktivních
park) jejímž výsledným
lokalit Mikroregionu Konstantinolázeòsko (InfoTuristický park),
efektem bude poskytnutí dnes chybìjících informací o celém Plzeòském kraji, jeho
zajímavostech a lokalitách.

16. 6. 2006 I Spanilá jízda
Kladruby

Realizací této tøetí etapy (InfoTuristický park) dojde k výraznému posunu propagace celého zájmového území a usmìrnìní zájmù pøíchozích turistù tak, aby bylo ukázáno, co stojí za shlédnutí, a naopak nedocházelo k živelné devastaci chránìných
vzácných lokalit. V této èásti projektu budou vybudována a vyèlenìna parkovací místa pro návštìvníky, vytvoøeny odpoèinkové zóny v parkové zeleni, vyèlenìny prostory pro trhovce a drobná øemesla, stylové zázemí pro obsluhu Informaèního
centra a drobné základní obèerstvení. Souèástí tohoto parku bude stálá expozice
materiálù vztahujících se k jednotlivým cílovým bodùm tak, aby získané informace
byly podloženy názornými ukázkami (fotografie, horniny, minerály apod.), jakési
muzeum pøírody a zajímavostí ve volném prostoru, ve stylu zelené oázy. Instalovány budou informaèní tabule s upoutávkami, které budou sloužit k propagaci jednotlivých cílù a obcí zájmového území.
Celý komplex Kulturnì-spoleèenského centra bude sloužit jako výchozí bod do širokého okolí a plnì v souladu se strategií rozvoje turistického ruchu nadregionálního
významu bude splòovat požadavky každého návštìvníka. Posun dopøedu zaznamená i životní prostøedí v obci, zvýší se bezpeènost obèana i návštìvníkù. Vytvoøí se
nové pracovní pøíležitosti ve službách a v neposlední øadì bude podpoøen rozvoj
drobných živností a øemesel. Systematicky je naplòován místní program rozvoje
venkova dle harmonogramù, který je komplexnì souèástí strategie rozvoje Konstantinolázeòska, Støíbrska a celého Plzeòského kraje.
Celý tento multifunkèní projekt je peèlivì pøipravován tak, aby sloužil široké veøejnosti a zvýšil atraktivitu celého kraje, sloužil návštìvníkùm a turistùm místním i zahranièním a poskytoval jim ucelené služby k jejich spokojenosti.
Vìøíme, že otevøením a zprovoznìním tohoto centra, vyplníme další bílé místo
v oblasti nabídky služeb turismu a zviditelníme krásná místa našeho kraje a potažmo celé oblasti mnohdy neprávem èi neznalostí opomíjené. Do budoucna jsou podobná centra nezbytná a èím lépe se nám podaøí vybudovat, tím bude atraktivita
celého území vyšší.
> více na www.cernosin.cz

17. 6. 2006 I VII. Støíbrské slavnosti
Støíbro
17. 6. 2006 I Svátek hudby
Konstantinolázeòsko a okolí
17. 6. 2006 I Valèík u pramene
Konstantinovy Láznì I od 17:00 hod.
18. 6. 2006 I Pou• ve Zhoøi
18. 6. 2006 I Svatojánský veèer
Èernošín I hrad Volfštejn
18. - 20. 6. 2006 I Konstantinolázeòské
kulturní léto
24. - 25. 6. 2006 I Pou• sv. Jana Køtitele
Kostelec
1. 7. 2006 I Pivní slavnosti
Kladruby
1. - 2. 7. 2006 I Pou• sv. Aloise v Sytnì
14. - 15. 7. 2006 I Benediktinské dny
Kladruby I klášter
15. - 16. 7. 2006 I Pou• sv. Markéty
Trpísty
15. - 16. 7. 2006 I Návrat do tøicátých
let minulého století na trati Pòovany Bezdružice, Pivní slavnosti v Bezdružicích,
Turistický pochod Teplá - Bezdružice
22. 7. 2006 I Pou•. sv. Máøí Magdalény
Kokašice a Krasíkov I hradní slavnosti

Projekt je spolufinancován prostøedky Evropské unie a Státního
rozpoètu ÈR v rámci programu NP PHARE 2003 - èást II.

Místní partnerství
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máš nápad?

výzva k pøedkládání projektových zámìrù
Máš nápad, který by stál za realizaci? Chceš pomoci rozvíjet svoji obec, nebo jen udìlat nìco pro své pøátele?

Místní akèní skupina Èeský Západ - Místní partnerství ve spolupráci s Mikroregionem Konstantinolázeòsko vyhlašuje výzvu
k pøedkládání projektových zámìrù v rámci programu Mladé nápady pro Èeský Západ
Západ, spolufinancovaného z podprogramu
Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj Èeské republiky.
Program Mladé nápady pro Èeský Západ je urèen pro projekty, pøipravené nebo realizované dìtmi a mládeží a pro projekty, které mají viditelný pøínos pro tuto cílovou skupinu. Hlavním cílem programu je zapojit dìtí a mládež do obnovy
a rozvoje regionu Èeský Západ a dopomáhat vytváøení jejich vztahu k regionu. V rámci programu bude podpoøeno nìkolik
projektù z území Mikroregionu Konstantinolázeòsko, Støíbrského regionu, obce Hnìvnice a mìsta Planá u Mariánských Lázní
celkovou èástkou více než 4 miliony Kè. Maximální výše dotace je 70% nákladù projektu (50% pro projekty, realizované
podnikateli), podmínkou je, že projekt musí být realizován do konce listopadu 2006. Projekty musí být v souladu s rozvojovou
strategií Místní akèní skupiny Èeský Západ - Místní partnerství (MAS), zamìøenou na efektivní využívání pøírodního a kulturního dì dictví, a souèasnì musí splòovat podmínky podprogramu Podpora obnovy venkova MMR ÈR.
Projekty budou p
øijímány v následujících oblastech
pøijímány
oblastech::
1 / Historické a pøírodní dìdictví / dokumentace a rekonstrukce historických památek regionu nebo jiných objektù
podobného charakteru vè. zpracovávání projektových dokumentací a studií (kašny, drobné sakrální památky, kostely); vytváøení nových prvkù (aleje, drobné stavby)
2 / Vzdìlávání a péèe o mládež / zlepšení podmínek pro vzdìlávání na venkovì (vybavení škol, apod.), vybudování a rekonstrukce potøebné infrastruktury (bezpeèný pøístup do škol); vzdìlávací a osvìtové aktivity; sociální témata, kluby
pro dìti, aktivity dìtských domovù apod.; setkávání mládeže, tábory, spolupráce mládeže, apod. (i s mezinárodní
úèastí); nauèné stezky; moderní technologie
3 / Høištì a aktivní život / budování, modernizace a rekonstrukce sportoviš• a dìtských høiš•, veøejných prostranství,
kluboven a pøístøeškù, urèených pøedevším pro využívání dìtmi a mládeží vè. doprovodné infrastruktury k nim a zpracování potøebné projektové dokumentace s veøejným projednáváním; kulturní, spoleèenské a sportovní akce pro mládež; další aktivity, které budou mít viditelný pøínos pro dìti a mládež
Žadatelé o dotaci mohou být právnické i fyzické osoby, obce, mìsta, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé, vzdìlávací instituce a další subjekty, zabývající se problematikou mládeže. Žádosti o dotaci se pøedkládají formou Projektových
zámìrù na pøedepsaném formuláøi v kanceláøi MAS na Obecním úøadì Olbramov, Olbramov 5 nejpozdìji do 2. 5. 2006
do 16:00 hodin
hodin. Vybrané projekty pak budou mít cca 4 týdny na doplnìí potøebné dokumentace (doklad o právní subjektivitì,
stavební povolení apod.) Pøed podáním žádosti doporuèujeme konzultaci v kanceláøi MAS.
Zájemci o dotaci mohou navštívit jeden ze tøí informaèních semináøù v úterý 18. 4. 2006 od 14:30 hod. ve Støíbøe v Domì dìtí
a mládeže (na námìstí) v 16:30 hod. v Základní škole Záchlumí a v 18:30 hod. v Plané u Mariánských Lázní v Domì dìtí a mládeže na námìstí.
informace o možnosti realizovat jednotlivé projekty podávají:
Miroslava Válová, pøedseda MAS Èeský Západ - Místní partnerství a Honza Florian, asistent
kanceláø:
Obecní úøad Olbramov, Olbramov 5
tel. 374 692 021, 724 183 671, 777 870 202
e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz, florian@leader-ceskyzapad.cz
Jan Martínek, jednatel MAS Èeský Západ - Místní partnerství
kanceláø:
Centrum pro komunitní práci západní Èechy, Americká 29, Plzeò
tel. 377 329 558, e-mail: martinek@leader-ceskyzapad.cz
Kompletní pravidla programu i formuláø Projektového zámìru jsou k dispozici na www.leader-ceskyzapad.cz

