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Ať žije LEADER! Ať žijou MASky!
V posledním Zpravodaji jsme Vás informovali o dokončení Integrované rozvojové strategie 
území (ISÚ) regionu Český Západ pro období 2007 - 13 a o přípravách naší místní akční sku-
piny (MAS) na program LEADER v právě začínajícím programovém období Evropské unie. 
V návaznosti na dokončení ISÚ byl zpracován tzv. Strategický plán LEADER (SPL), který byl 
v prosinci 2007 předložen na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako součást žádosti 
o trvalou finanční podporu naší MAS ve zmíněném období 2007 - 13. Spolu s naší žádostí při-
jal SZIF ještě dalších 101 strategií, které poté podrobil posouzení nezávislé hodnotící komise 
Ministerstva zemědělství. 

Počátkem dubna byl zveřejněn seznam 48 MAS, které byly vybrány v prvním kole, mezi nimi 
i naše MAS a to na výborném třetím místě v rámci celé České republiky. Po zveřejnění výsled-
ků byla na základě klíče, který zohledňoval počet obyvatel v jednotlivých MAS, rozpočítána 
celková alokace na rok 2008. Na nás připadlo 7.029.296 Kč, z čehož 5.665.296 Kč bylo určeno 
na podporu projektů. Tato částka je oproti našim očekáváním výrazně nižší, nicméně i tak se 
podařilo v rámci 1. výzvy programu LEADER, která byla vyhlášena v polovině července 2008, 
podpořit 10 projektů (některé z nich představujeme na str. 5). Druhá výzva, která již čerpá 
rozpočet z roku 2009, byla vyhlášena již v listopadu 2008 a její konečné výsledky budou zná-
my na jaře 2009. Třetí výzvu k předkládání žádostí o dotace vyhlásí MAS v polovině března 
2009 s uzávěrkou příjmu žádostí koncem dubna 2009. Doporučujeme sledovat internetové 
stránky MAS  na adrese www.leader-ceskyzapad.cz, především sekci LEADER 2007-13.

Jisté tedy je, že se nám společně podařilo pro území Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska 
a Hracholusek získat zhruba 40 milionů Kč, které budou v následujících pěti letech investová-
ny do desítek projektů. Jakých? To záleží především na Vás...



je nás vidět...
14. – 18. února 2008, FAR Maremma
účast na konferenci k projektu Stezky chuti

12. - 13. března 2008, Humpolec
účast na II. Konferenci NS MAS ČR, o.s.

15. dubna a 5. května 2008
účast na setkání zakládajících členů 
MAS Barokní Perla, později MAS Světovina

13. května 2008, Žarošice
účast na III. Konferenci LEADER partnerské 
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

28. května 2008, Plzeň
jednání MAS, úspěšných v programu  
LEADER 2007-13 s radním PK Ing. Kalistou

31. května - 1. června 2008, M. Týnice
účast na konferenci Památky skryté v hloží

10. června 2008, Konstantinovy Lázně
seminář pro příjemce dotací z PRV

12. června 2008, Praha
účast na Mimořádné konference NS MAS ČR, o.s.

18. června 2008, celý region
exkurze úředníků z Dolního Bavorska  
a Horního Falcka v naší MAS

7. července 2008, celý region
návštěva holandské atašé s doprovodem

1. srpna 2008, Kostelec + celý region
organizace 3. setkání MAS Plzeňského kraje

21. - 24. srpna 2008, Polsko
exkurze do MAS Zakole Dolnej Wisly

25. - 26. srpna 2008, České Budějovice
prezentace na výstavě Země živitelka 2008

12. - 14. září 2008, MAS Frýdlantsko
exkurze do MAS Šluknovsko a Frýdlantsko

27. září 2008, Manětín
lektorování na semináři sdružení LOMY39

30. září 2008, Tachov, MAS Zlatá cesta
účast na 4. setkání MAS Plzeňského kraje

21. října 2008, Kostelec
účast na jednání Rady cestovního ruchu

23. - 25. října 2008, Plzeň
prezentace MAS na veletrhu cest. ruchu ITEP

29. - 30. října 2008, Přimda + region
účast na jednání Rady národních geoparků

24. listopadu 2008, Kladruby + region
lektorování na semináři Ekocentra Tymián

28. listopadu 2008, Poběžovice
účast na 1. regionálním večeru MAS Český Les

9. prosince 2008, Konstantinovy Lázně
účast na setkání podnikatelů o.s. Živá ves

10. prosince 2008, Posázaví
shromáždění připomínek k Ose IV. LEADER

12. prosince 2008, Praha
účast na prezentaci Metodiky dobré praxe MAS

Co se děje v MAS?
V období od vydání posledního čísla 
Zpravodaje se toho v naší MAS opět 
událo mnoho. Přinášíme přehled těch 
nejdůlěžitějších akcí a milníků...

Prezentace na veletrzích
V říjnu 2007 se naše MAS již potřetí prezen-
tovala na mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu Plzeňského kraje ITEP 2007 v Plzni. 
Ve spolupráci s partnery z mezinárodního 
projektu Stezky chuti jsme uspořádali do-
provodný program veletrhu - odborný semi-
nář s mezinárodní účastí „Místní produkty 
a jejich značení v ČR a Evropě“, v jehož do-
polední části vystoupili všichni zahraniční 
partneři projektu, odpoledne pak organizace 
zabývající se výrobou a značením místních 
produktů v Čechách. Zahraniční účastníci 
poté navštívili také Slavnosti jablek na Kra-
síkově (viz foto), kam je zvláštním vlakem 
dopravilo sdružení Plzeňská dráha. V roce 
2008 jsme se veletrhu ITEP účastnili opět, 
tentokrát s expozicí představující jednotlivé 
mikroregiony, které jsou součástí MAS. 

Integrovaná strategie schválena
V březnu 2008 se v Hunčicích konalo 7. Valné 
shromáždění členů naší MAS (viz foto), které 
mj. přijalo konečné znění Integrované strategie 
rozvoje území (ISÚ) naší MAS na období do roku 
2013 a také zvolilo nový Výbor partnerství, kte-
rý představujeme na následující stránce.

Výběr nových spolupracovníků MAS
V červnu bylo ukončeno výběrové řízení na 
nové spolupracovníky MAS. Mimo tří stálých 
kolegyň, které posílily management MAS, 
z něj vzešla i řada externích spolupracovníků, 
kteří se budou podílet především na přípravě 
žádostí o dotace. Bližší podrobnosti na str. 4.

pokračování na protější straně >
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Zahraniční návštěvy naší MAS
V druhé polovině července navštívila naši 
MAS skupina úředníků z Dolního Bavorska 
a Horního Falcka, které k nám v rámci vý-
měnné stáže přivezli pracovníci Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. Po obědě ve stříbr-
ském pivovaru U Rybiček jsme si prohlédli 
několik projektů, podpořených z programu 
LEADER+. Počátkem července nás svou ná-
vštěvou poctila atašé pro zemědělství a pří-
rodu z velvyslanectví Holandského královstí 
paní Ellen van de Vrugt v doporovodu po-
slance Parlamentu České republiky Ing. Ji-
řího Papeže a poradce ministra zemědělství 
Ing. Michala Pospíšila. Po slavnostním obědě, 
na který nás pozval ředitel Léčebných lázní 
Konstantinovy Lázně a.s. Ing. Petr Kroupa, 
jsme navštívili několik úspěšných projektů 
na Konstantinolázeňsku.

MAS Plzeňského kraje se setkávají
V roce 2006 byla zavedena tradice setkávání 
MAS v Plzeňském kraji. První ze setkání, po-
řádaných v terénu hostila naše MAS a konalo 
se 1. 8. 2008 v Kostelci. V odpolední části jsme 
uspořádali exkurzi po vybraných úspěšných pro-
jektech. Na setkání bylo mj. dohodnuto vydání 
krajské mapy MAS, v tištěné podobě (k vyzved-
nutí v naší kanceláři) a také uspořádání výstavy 
o činnosti MAS na Krajském úřadě Plzeňského 
kraje, která se bude konat od 26. 2. do 10. 3. 
2009. Velkým úspěchem bylo také získání „star-
tovací podpory“ od Plzeňského kraje na rozjezd 

Máte-li zájem o získání dotace z programu 
LEADER či z jiných evropských fondů, uvažu-
jete o přípravě projektové žádosti, rádi byste si 
žádost sami zpracovali, ale nevíte kde začít? Po 
předchozí domluvě můžeme uspořádat zvlášt-
ní informační seminář přímo u Vás, zaměřený 
na témata, která Vás zajímají. Podmínkou je 
pouze, že z Vaší strany bude zajištěna účast 
alespoň 10 osob a společně se dohodneme na 
obsahu semináře. Ideální je uspořádání takové 
akce pro starosty obcí celého mikroregionu, či 
pro zástupce podnikatelů a neziskových orga-
nizací působících ve Vaší obci, ale i pro členy 
některého ze sdružení. V roce 2009 plánujeme 
uspořádání zhruba tří takových informačních 
akcí „na míru“, v případě většího zájmu i více. 
Cílem každého semináře by mělo být dopomo-
ci k vzniku několika projektům  různých žada-
telů v území naší MAS. K jednotlivým projek-
tům pak poskytujeme po předchozí domluvě 
individuální konzultace v našich kancelářích 
v Olbramově a v Kladrubech. V případě zájmu 
kontaktujte koordinátora programu LEADER 
Jana Floriana.

Výbor partnerství  
v novém složení
7. Valné shromáždění členů MAS zvolilo 
nový Výbor partnerství, který bude v čele 
naší MAS po následující 4 roky.  Z celkem 
15 členů se obměnila zhruba třetina.

veřejný sektor

Miroslava Válová, předsedkyně MAS
místostarostka obce Olbramov, poradce 
Mikroregionu Konstantinolázeňsko

Mgr. Jan Soulek
starosta města Bezdružice, předseda 
Mikroregionu Konstantinolázeňsko

Karel Týzl
starosta obce Konstantinovy Lázně, 
místopředseda Mikroregionu  
Konstantinolázeňsko

Pavel Tóth
místostarosta města Stříbro,  
předseda Mikroregionu Hracholusky

Karel Petráň
starosta obce Svojšín,  
tajemník Stříbrského regionu

podnikatelský sektor

Ing. Petr Strankmüller, 
místopředseda MAS
jednatel firmy EKODEPON, s.r.o.

Ing. Vladislav Moravec
předseda Zemědělského družstva Vlčák

Ing. Jolana Dražská
manažerka řízení kvality, dotací  
a vnitřního auditu akciové společnosti 
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s.

MVDr. Miroslav Zeman
samostatně hospodařící rolník, Víchov

Květoslav Válek
samostatně hospodařící rolník, Holyně

neziskový sektor

Mgr. Edita Šajtošová, 
místopředsedkyně MAS
předsedkyně správní rady obecně pro-
spěšné společnosti Plzeňsko v Evropě

RNDr. Jiří Hlávka
člen rady Hornicko-historického spolku 
Planá, předseda správní rady vznikající 
obecně prospěšné společnosti GeoLoci

Tomáš Möller
předseda občanského sdružení Stříbrští 
občané městu (STROM)

Ing. Marek Plochý
předseda obč. sdružení Plzeňská dráha

Jiří Bízek
aktivní občan z Bezdružic
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Podobné dílčí aktivity propojujeme do 
integrovaných projektů a programů
Naše MAS se snaží propojovat dílčí projekty  
podobného charakteru do tzv. integrovaných  
programů a zajistit jejich financování pro-
střednictvím jedné dotace. Tímto způsobem 
byla již v roce 2006 připravena žádost o do-
taci z tzv. Norského finančního mechanismu 
na záchranu sakrálních památek. Koncem 
roku 2008 se na nás konečně usmálo štěstí 
a projektu byla přidělena dotace ve výši přes 
30 mil. Kč (viz článek na str. 4). Podobně 
jsme připravili i žádost o dotaci na zpraco-
vání koncepce péče o významné přírodní 
dominanty našeho regionu - tradiční poutní 
vršky. Žádost byla předložena do tzv. Bloko-
vého grantu Finančního mechanismu EHP/
Norska, kde ale bohužel neuspěla a tak jsme 
projekt přepracovali a ve spolupráci s Cent-
rem pro komunitní práci předložili do Ope-
račního programu Přeshraniční spolupráce 
ČR-Bavorsko (Cíl3), o její podpoře se rozho-
duje v těchto dnech.

Výzkumnící CpKP u nás hledali prvky 
dobře fungující MAS
V rámci výzkumného projektu financované-
ho Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nás  
oslovilo Centrum pro komunitní práci západ-
ní Čechy, které se snažilo nalézt odpověď na 
otázku jestli existuje „ideální“ MAS. V rámci 
několika setkání se nás, stejně jako dalších 
5 MAS v ČR, pracovníci CpKP dotazovali na 
principy a postupy, které naše MAS používá, 
jak sama sebe hodnotí a jaké má cíle a vize 
do budoucna. Na základě těchto rozhovorů 
vznikla metodika dobré praxe, která obsa-
huje základní teze, jak by MAS měla fungo-
vat a mj. také sebehodnotící dotazník, podle 
kterého si jednotlivé MAS mohou zhodnotit, 
jak fungují a na čem by ještě měly zapraco-
vat. Výzkum ukázal, že každá MAS má jinou 
strukturu, výchozí postavení i styl práce, nic-
méně vzájemně se od sebe mohou učit.

programu LEADER 2007-13 a financování ne-
způsobilých výdajů v celkové výši 200 tis. Kč.

Uspořádali jsme dvě odborné exkurze
Na pozvání polského partnera z mezinárod-
ního projektu Stezky chuti jsme se v srpnu 
účastnili Festivalu chuti v polském Grucznu. 
Zhruba o měsíc později jsme se pak sešli se 
třemi partnerskými MAS ve Frýdlantě na 
Slavnostech sýra v rámci naší třídnní exkur-
ze do MAS Šluknovsko a MAS Frýdlantsko, 
která byla zaměřena především na místní 
potravinářské produkty. Reportáže z obou 
studijních cest naleznete na str. 6.

Proběhly kontroly ex-post LEADERu ČR
Ve dnech 19. - 21. 11. 2008 provedli pracov-
níci naší MAS ve spolupráci s pracovníky 
Zemědělské agentury Tachov kontroly na 
místě u všech projektů, podpořených v rámci 
programu LEADER ČR v letech 2004 a 2006. 
Drobné nedostatky, které byly kontrolou od-
haleny, realizátoři projektů postupně odstra-
ňují. Všechny podpořené projekty dosud plní 
svůj účel a ve všech případech se podpora 
i s odstupem času ukázala jako smysluplná.

Úvěr na předfinancování programu 
LEADER 2007-13 poskytla Česká spořitelna
V prosinci 2008 se s pracovníky plzeňské 
pobočky České spořitelny podařilo vyjednat 
poskytnutí dlouhodobého úvěru, který bude 
sloužit k zajištění předfinancování režijních 
výdajů v rámci programu LEADER 2007-13.

Zajímá Vás některé téma?  
Společně uspořádáme odborný seminář...
Naším cílem je také dopomáhat subjektům 
a občanským iniciativám z území MAS roz-
víjet jejich aktivity, ať už v oblasti podnikání, 
či v neziskovém sektoru. V případě zájmu 
tak můžeme pomoci uspořádat a zafinanco-
vat tématický seminář např. o domácí výro-
bě sýrů či možnostech založení mateřského 
centra. O těchto dvou námětech již uvažuje-
me a uvítáme, pokud i od Vás obdržíme další 
podněty. V dalším čísle zpravodaje bychom 
pak zveřejnili termíny a místa konání těchto 
seminářů. V roce 2009 plánujeme uspořádání 
min. dvou takových odborných tématických 
vzdělávacích akcí s bezplatnou účastí.

Jak získat dotace z programu LEADER?
První informační seminář o možnostech získá-
ní dotace z programu LEADER se bude konat 
3. dubna 2009 ve Stříbře, místo a čas konání 
bude upřesněn na internetových stránkách.

Jan Florian, koordinátor programu LEADER  >
    t.: 774499396, florian@leader-ceskyzapad.cz

Chcete se dozvědět víc? Přijedeme k Vám...
MAS Český Západ - Místní partnerství nabízí organizovaným skupinkám zájemců bezplat-
né uspořádání informačního semináře o možnostech získání dotací, rozvoje podnikání či 
rozšíření aktivit neziskových organizací... Pokud máte zájem, pozvěte si nás.
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stalo město Stříbro, které převzalo finanční 
odpovědnost za všechny partnery projektu. 
MAS Český Západ – Místní partnerství ve 
spolupráci s Centrem pro komunitní práci 
západní Čechy a poradenskou firmou RAAPO 
finance s.r.o. projekt koordinuje, administru-
je a dohlíží na průběh jeho financování. Na 
realizaci jednotlivých subprojektů se budou 
podílet tito partneři: Město Planá, Obec Kos-
telec a Úterské občanské sdružení BART ve 
spolupráci s Klášterem premonstrátů Teplá.

Na ostatních čtrnáct památek, které byly 
z projektu vyřazené, se MAS snaží nalézt 
možnosti financování jinde. Např. kostel 
Jména Panny Marie v Otíně či kostel sv. Jana 
Křtitele v Okrouhlém Hradišti získaly dota-
ci z programu Leader 2007 - 13, pro ostatní 
připravuje MAS další integrovaný projekt na 
zpracování studií využití a obnovy kulturní-
ho dědictví.

I přes všechny peripetie uvažuje o zpracová-
ní dalšího projektu do připravovaných Švý-
carských mechanismů nebo do další série Fi-
nančních mechanismů EHP/Norska, které by 
pomohly k záchraně dalších památek.

Slavnostní zahájení projektu spojené   >
   s tiskovou konferencí se uskuteční  
   3. 3. 2009 od 10 hod. v galerii  
   Městského muzea ve Stříbře
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Dotační program  
LEADER opět startuje
Bc. Kateřina Kvasničková

Díky úspěchu v programu LEADER 
2007-13 získala naše MAS možnost 
opět finančně podporovat projekty, 
které přispívají k péči o místní kulturní 
dědictví, úpravám veřejných prostran-
ství, rozvoji cestovního ruchu i drobné-
ho podnikání. Na tyto projekty rozdělí 
MAS až do roku 2013 přes 40 mil. Kč.

V rámci realizace nového Strategického plánu 
Leader, nazvaného „Sudety – místo k setká-
vání“ jsme v srpnu 2008 vyhlásili 1. výzvu 
k předkládání projektů. Přihlásilo se celkem 
šestnáct zájemců, ze kterých Výběrová komise 
MAS vybrala deset projektů, kterým přidělila 
dotaci v celkové hodnotě 5,6 mil. Kč. Zájem-
ci o dotaci museli projít několika stupňovým 
procesem, který začal zpracováním žádosti 
o dotaci a  jejím včasném odevzdání v kance-
láři MAS v Olbramově. Poté prošly žádosti ad-
ministrativní kontrolou a následovala veřejná 
obhajoba projektů před Výběrovou komisí 
MAS. Ta jednotlivé projekty obodovala dle 
předem stanovených „Preferenčních kritérií“ 
a předala Výboru partnerství, který rozho-
dl o podpoře. Pracovníci MAS pak vybrané 
projekty podstoupili Regionálnímu odboru 
Státního zemědělského intervenčního fondu 
(RO SZIF) v Českých Budějovicích, kde pro-
jekty prošly další kontrolou, po ní pak budou 
s úspěšnými žadateli sepsány Dohody o po-
skytnutí dotace. Ti, kteří z jakéhokoli důvodu 
neuspěli nebo nestihli žádost podat včas, mají 
ještě šanci v několika dalších výzvách, které až 
do roku 2013 bude vyhlašovat MAS.

Nejvíce zájemců i podpořených projektů se 
sešlo ve Fichi (oblasti podpory) č. 1 „Zacho-
vání a zhodnocení historického dědictví regi-
onu Český Západ“a Fichi č. 3 „Veřejné budovy 
jako místa k setkávání“. V našem regionu nás 
tak díky těmto úspěšným projektům a lidem, 
kteří na nich pracují, čekají nejen krásně 
opravené památky, ale i řada zcela nových 
míst pro zábavu a odpočinek.

Rádi bychom vám proto představili některé 
úspěšné projekty.

Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice
Obec Čerňovice,  873.852 Kč
Obyvatele obce Čerňovice a i její návštěvní-
ky čeká kompletně zrekonstruovaná kaple, 
včetně úprav jejího okolí a následně v jejím 
interiéru stálá expozice dobových fotografií, 
dokumentů a  předmětů, které obec shromáž-
dila od pamětníků a původních obyvatel.

Stop červotočům v kostele sv. Martina
Sdružení Martinus, 200.000 Kč
Rekonstrukce kostela sv. Martina v obci 
Křivce, kterou od roku 2006 intenzivně a ne-
únavně provádí občanské sdružení Martinus, 
se tímto projektem dostane o kus dál. Hlavní 
oltář, kazatelna a lavice budou očištěny a na-
puštěny roztokem proti dřevokaznému hmy-
zu a plísni. Okna budou ošetřena a zasklena.

Obnova vnějšího pláště kostela Narození 
sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti
Poutníci od sv. Jana, o.s., 651.306 Kč
Poutníci od sv. Jana zachraňují kostel 
v Okrouhlém Hradišti již několik let a záro-
veň v něm pořádají kulturní akce. Obnova 
pláště je poslední etapou záchrany kostela. 
Díky práci tohoto občanského sdružení tak 
bude kostel definitivně stavebně zajištěn na 
další desetiletí.

Odstranění havarijních stavů kostela 
Jmény Panny Marie v Otíně
Město Planá, 996.865 Kč
Kostel z 15. století v Otíně získalo město Planá 
darem v roce 2008 od Římskokatolické farnosti 
v havarijním stavu (viz foto). Tento projekt má 
proto kostel zachránit před jeho úplným zniče-
ním. Po jeho revitalizaci město, ve spolupráci 
s místními obyvateli, plánuje v objektu kostela 
pořádat pravidelné mše a občasné kulturní akce. 

Konstantinův biograf na kolečkách
Živá ves, o.s., 253.800 Kč
Sdružení místních podnikatelů „Živá ves“ 
přišlo s velmi zajímavým projektem, jak oži-
vit v našem regionu společenský a kulturní 
život. Sdružení plánuje nakoupit dataprojek-
tor, plátno a další příslušenství a kromě Kon-
stantinových Lázní objíždět i okolní obce 
a promítat na veřejných prostranstvích filmy. 
Kino na kolečkách bude fungovat především 
v létě, v zimě se bude promítat v kulturním 
domě v Konstantinových Lázních.

Zřízení hřiště na plážový volejbal
TJ Baník Stříbro, o.s., 635.130 Kč
TJ Baník Stříbro zatraktivní nabídku sporto-
višť v areálu stříbrského stadionu. Na místě 
zatím nefunkční plochy tak vznikne nové ve-
řejné hřiště na plážový volejbal, které bude 
přístupné jak školní mládeži, sportovním od-
dílům, tak sportující veřejnosti . 

Sejdeme se ve stanu!
Stříbrští občané městu, o.s., 589.500 Kč
Občanské sdružení STROM, které ve Stříbře 
pořádá řadu kulturních a sportovních akcí, 
zakoupí kompletní zařízení velkokapacitní-
ho stanu, díky kterému bude moci rozšířit 
počet pořádaných kulturních společenských 
akcí a zároveň zřídit novou službu - komplet-
ní servis zapůjčení stanu pro ostatní pořada-
tele společenských akcí v regionu.

Informace o dalších projektech najdete  >
na www.leader-ceskyzapad.cz v sekci  
LEADER 2007 - 13 / podpořené projekty.

Nové síly pro MAS
V souvislosti s zahájením realizace pro-
gramu LEADER 2007-13 se rozhodla 
MAS Český Západ - Místní partnerství 
vyhlásit výběr nových spolupracovníků. 
Na základě inzerátu se přihlásilo téměř 
30 zájemců, z nichž bylo 20 pozváno na 
osobní pohovor. Z nich byly vybrány  
4 nové spolupracovnice, kterým byla na-
bídnuta pozice v rámci administrace pro-
gramu LEADER na částečný úvazek. „Roz-
hodli jsme se pro rozdělení práce mezi více 
kolegů, neboť to považujeme za variabilnější 
a pokryjeme tak více oblastí činnosti naší 
MAS,“ komentoval toto rozhodnutí koor-
dinátor programu LEADER Honza Florian 
a dodává: „Mimo tyto čtyři nové síly se nám 
při pohovorech podařilo najít i několik exter-
ních spolupracovníků, jejichž pomoci budeme 
využívat při zvýšeném náporu práce nebo ve 
specializovaných odborných otázkách.“ Ná-
sledující řádky Vám krátce představí čty-
ři nové kolegyně. Všechny asistentky po 
předchozí domluvě poskytují konzultace 
žadatelům o dotace, budou zajišťovat evi-
denci a kontrolu přijatých žádostí a podílet 
se na veškeré další administraci programu 
včetně kontrol podpořených projektů.

Radka Šámalová
asistentka pro příjem projektů

Vystudovala Obchodní akademii ve Stří-
bře, nyní studuje obor Management ob-
chodu a služeb na Ekonomické fakultě 
ZČU v Plzni. Má na starosti zejména ko-
munikaci se žadateli v rámci programu 
LEADER.

Ing. Tereza Chvojková
asistentka pro realizaci projektů

Vystudovala obor Veřejná správa - L´ad-
ministration publique na Ekonomicko-
správní fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně a angličtinu a francouzštinu na 
Pedagogické fakultě Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích. Je aktivní 
členkou občanského sdružení Domaslav. 
V programu LEADER bude dohlížet na 
realizaci projektů, v rámci MAS se bude 
také podílet na přípravě projektů národní 
i mezinárodní spolupráce mezi MAS. 

Bc. Kateřina Kvasničková
asistentka pro publicitu MAS

Je absolventkou oboru Historie na Filozo-
fické fakultě UK v Praze a Kulturní a soci-
ální antropologii na Fakultě humanitních 
studií ZČU v Plzni. Je členkou Úterské-
ho občanského sdružení Bart a členkou 
správní rady vznikající obecně prospěšné 
společnosti GeoLoci. V její kompetenci je 
zejména propagace činnosti MAS, komu-
nikace s médii a správa webových stránek.

Norské fondy přinesou do regionu 30 milionů Kč 
na záchranu sakrálních památek
Bc. Kateřina Kvasničková

Úspěšný projekt připravený MAS Český Západ – Místní partnerství ve spolupráci 
s městem Stříbro výrazně přispěje k obnově zchátralých památek v Plzeňském kraji.

Region Český Západ zdobí řada kulturních 
památek, které zde zanechaly předchozí ge-
nerace. Velká část z nich je z důvodu dlou-
hodobě zanedbávané péče ve velmi špatném 
stavu. Některé jsou již ruiny, mnoha dalším 
hrozí zřícení z důvodu havarijních stavů kro-
vů a střech. Některým se ale podařilo nalézt 
své zachránce a pomalu ožívají.  

 Pět sakrálních památek z Plzeňského kraje se 
konečně dočká komplexní revitalizace. Jed-
ná se o Santiniho kapli sv. Václava a Vojtěcha 
v Ostrově u Stříbra (viz foto), Minoritský 
klášter ve Stříbře, věž kostela Všech svatých 
ve Stříbře, kostel sv. Václava ve Vysokém 
Sedlišti a barokní varhany v kostele sv. Jana 
Křtitele v Úterý.

Ve své podstatě velmi trnitá a náročná cesta 
dospěla počátkem října 2008 ke svému cíli, 
kdy byl projekt s názvem „Obnova vybraných 
sakrálních památek regionu Český Západ“ 
schválen k podpoře prostřednictvím Norské-
ho finančního mechanismu.

Na projektové žádosti začala pracovat MAS 
Český Západ – Místní partnerství a Centrum 
pro komunitní práci západní Čechy již v roce 
2006, kdy byla také předložena první verze 
projektu do 2. Výzvy Finančních Mechanis-
mů EHP/Norska. V polovině roku 2008 bylo 
Ministerstvem financí ČR doporučeno snížit 
počet opravovaných památek z původních 19 
na 5 a změnit nositele projektu z neziskové 
organizace na některou ze zapojených obcí. 

Oznámit neziskovým organizacím nemož-
nost jejich dalšího setrvání v projektu, a tím 
pádem znemožnit opravit památku, o kterou 
se léta starají na bázi dobrovolnictví, bylo 
jedno z nejtěžších míst projektu. Neziskové 
organizace (dobrovolníci) patří v tomto re-
gionu právě k těm, které zájem o zchátralé 
památky nastartovaly, mnohdy je zachránily 
před hrozícím zřícením, začaly je opravovat 
a věnovaly jim mnoho energie a času. A přes-
to nebyly vnímány jako rovnocenní a důvěry-
hodní partneři. A to i přesto, že sama církev 
své objekty, většinou kostely a fary, na  nezis-
kové organizace převádí, to je případ kostela 
v Křivcích, který spravuje občanské sdružení 
Martinus či kostela v Okrouhlém Hradiš-
ti, který nedávno převzalo místní sdružení 
Poutníci od sv. Jana.

Po několika jednáních s Ministerstvem finan-
cí se MAS Český Západ - Místní partnerství 
rozhodla přes všechny překážky v projektu 
pokračovat a přepracovat projekt dle doporu-
čení ministerstva. Nositelem projektu se tak 

Projektový cyklus 1
Honza Florian, koordinátor programu LEADER

Kdy lze předložit žádost a jak se 
projekty vybírají? Kdo rozhoduje?

Zveřejnění výzvy
Výzvu k předkládání žádostí vyhlašuje 
Výbor partnerství MAS jednou až třikrát 
do roka, vždy po schválení Státním země-
dělským intervenčním fondem (SZIF). 
Výzva je vždy zveřejněna na interneto-
vých stránkách MAS a v rámci možností  
i v obecních zpravodajích či v regionálním 
tisku. Výzva obsahuje vždy seznam pod-
porovaných oblastí, tzv. fichí.

Informační seminář a konzultace
Zhruba dva až tři týdny po vyhlášení výzvy 
uspořádá MAS seminář pro žadatele, kde 
představí základní podmínky pro získání 
dotace. V případě zájmu je možné domluvit 
si i osobní konzultaci s pracovníky MAS.

Příjem žádostí na MAS
Výzva končí příjmem žádostí na MAS. 
Ten probíhá v jednom až třech dnech 
v kanceláři MAS v Olbramově. Bezpro-
středně po ukončení příjmu je seznam 
přijatých žádostí zveřejněn na internetu.

Kontrola žádostí na MAS
Pracovníci MAS všechny přijaté žádosti 
zkontrolují po formální stránce (adminis-
trativní kontrola) i z hlediska vhodnosti 
pro danou fichi (kontrola přijatelnosti)  
a v případě potřeby vyzve žadatele k opravě 
či doplnění žádosti. Po ukončení kontroly 
všech žádostí zveřejní MAS do dvou 
pracovních dnů seznam projektů, které 
prošly kontrolou na MAS a budou předány 
k hodnocení Výběrové komisi.

Hodnocení projektů
Šestičlená výběrová komise dostane všech-
ny projekty k nastudování minimálně týden 
před tzv. veřejným slyšením. Na něj pak 
sekretariát MAS pozve všechny žadatele, 
kteří zde krátce svůj projekt představí  
a odpoví na dotazy členů komise. Ti pak 
hodnotí (bodují) projekty podle předem 
stanovených preferenčních kritérií. Výsle-
dek hodnocení je opět do dvou pracovních 
dnů zveřejněn na webu MAS.

Doporučení projektů
Na základě hodnocení projektů a s ohledem 
na finanční alokaci dané fiche doporučí 
patnáctičlenný Výbor partnerství vybrané 
projekty k podpoře, seznam těchto projektů 
je opět do dvou pracovních dnů zveřejněn 
na internetu.

Co se děje s projektovou žádostí   >
   poté, co ji MAS doporučí k podpoře,  
   kdy žadatel skutečně dostane finance  
   a co všechno ho ještě čeká se dozvíte  
   v dalším čísle našeho zpravodaje...
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inspiromat za hranicemi

Energetickou agenturu Steinwald založilo 
v září 2006 sedm měst a obcí s celkem 17.200 
obyvateli, nacházejících se v bavorském zem-
ském okrese Tirschenreuth. Cílem spolku je 
zásobovat obyvatele v regionu energií z do-
mácích, obnovitelných surovin. „Chceme udr-
žet vytváření hodnot v regionu a stát se nezávis-
lými,“ říká jednatel společnosti Hans-Albert 
Dahlheim (na fotografii). 

Na území města Waldershof a obcí Wiesau, 
Neusorg, Pullenreuth, Krummennaab, Eb-
nath a Brand, je ročně vydáváno 20 milionů 
euro za energii. To jsou peníze, které tečou 
z regionu. Pan Dahlheim vypočítal, že sobě-
stačnost v zásobování energií je možná. 90% 
tepla, 80% proudu a 20% pohonných látek 
může pocházet z místních surovin – přede-
vším ze zemědělství a lesnictví (energeticky 
využitelný odpad - tzv. biomasa), ze sluneční 
a vodní energie a z geotermálních zdrojů.

Důležitá role připadá právě zemědělství. Mo-
mentálně je v Německu využíváno 12 až 13% 
zemědělských ploch pro pěstování energe-
ticky využitelných rostlin. Podle Dahlheima 
je reálných dokonce 30%, aniž by se omezila 
produkce potravin. Šlechtění rostlin, které 
jsou používány k výrobě tepla a proudu, stojí 
teprve na začátku. Samotného pana Dahlhe-
ima překvapilo, jak dobře může soběstačnost 
v zásobování energií fungovat. S tímto zjiš-
těním je nepochybné, že energie z obnovitel-
ných surovin je zde a může být využívána.

V dalším kroku Dahlheim vysvětluje, jak se 
tato energie dostane k majiteli, který chce svůj 
byt vyhřívat za únosné ceny. Představit si mů-
žeme např. centrální výtopnu, která bude po-
háněná bio-plynem nebo dřevenými odřezky, 
a která zároveň vyrábí také elektrický proud 
(tzv. kogenerační jednotka). Odtud je teplo ve-
deno podzemním potrubím k odběratelům. 

Pro vybudování decentrálního zásobování, 
teplem a energií je vždy důležitá podpora 
obecního zastupitelstva. Samotné zásobo-
vání energií by měla převzít k tomu účelu 
založená společnost s ručením omezeným. 
Velkou překážkou jsou ovšem pochyby maji-
telů domů, připouští Dahlheim. Může člověk 
věřit technice? Může se byt vytopit bez vlast-
ního topení? Může, odpovídá expert a dodá-
vá, že samozřejmě existují možnosti zabez-
pečení záložními zdroji pro případ výpadku 
v nejchladnějším zimním období.

Majitelům domů expert radí, jak snížit spo-
třebu energie. To znamená: izolovat vše, co 
má smysl izolovat. U starších domů dopo-
ručuje vzít pod lupu střechu, okna, dveře 
i sklepní poklop. „Poté se může člověk rozhod-
nout, zdali také venkovní fasáda potřebuje izo-
lovat.“ Největší potenciál úspory energie se 
nachází v topeních. Jsou příliš velká, protože 
počítají pouze s nejvyšší spotřebou v zimě.

Dahlheim doporučuje všechny způsoby jak 
ušetřit energii zvážit, zohlednit náklady na 
přestavbu a prověřit si výši dotace. Jednatel 
Energetické agentury Steinwald pokládá za 
nevyhnutelné upustit od možnosti využívání 
topných olejů a zemního plynu. To není pou-
ze otázka ceny: „Zemní plyn a ropa jsou suro-
vinou, která může být rozmanitě a lépe nahra-
zena. Nemá smysl ji pálit.“ Kromě toho je zde 
závislost na této surovině, jejíž dostupnost 
ohrožují mezinárodní konflikty. Oproti tomu 
je vlastní energie jistotou.

EnergieAgentur Steinwald GmbH  >
    Markt 1, 95679 Waldershof 
    energieagentur.steinwald@waldershof.de
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Exkurze začala v Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě, který už rok úspěšně provo-
zuje místní obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko. U jejího ředitele Mgr. Mar-
ka Mráze, který se rozvojem této turisticky 
velmi atraktivní lokality dlouhodobě zabývá, 
jsme čerpali inspiraci pro vznikající geopark 
GeoLoci. O tom, že se Krásná Lípa snaží být 
příjemným místem pro své obyvatele i pro 
ostatní návštěvníky, nás přesvědčil nově 
vybudovaný sportovní areál, fungující ko-
munitní centrum, nově otevřená Köglerova 
naučná stezka a Továrna – společenské cen-
trum ve zrenovovaném objektu bývalé textil-
ní výrobny - vše financováno ze Společného 
regionálního operačního programu (SROP).

Naše další kroky směřovaly do vesnice Horní 
Podluží, kde se nachází rodinná kozí farma 
Žofín manželů Dvořákových. Specializuje se 
na chov plemenných a jatečních kůzlat a pro-
dej sýrů a mléka. Prohlídka farmy, sýrárny 
a seznámení s radostmi i strastmi drobného 
zemědělce byla zakončena výbornou ochut-
návkou.

Trh místních výrobků a řemesel funguje
Právě produkty místních výrobců, řemesl-
níků a zemědělců byly v sobotu k vidění, 
ochutnání a koupi na náměstí ve Frýdlantě 
na Slavnostech sýra. Je proto trochu překva-
pivé, že přes velkou nabídku nejrůznějších 
sýrů šel u stánku MAS Český Západ nejvíce 
na odbyt chleba se sádlem. S výkřiky „posled-
ní sádlo v Čechách“ se na něj občas utvořila 
hodně dlouhá fronta. Velký úspěch mělo také 
pivo Chodovar, které se pyšní chráněným ze-
měpisným označením Evropské unie „Chod-
ské pivo“.

Pořádáním slavností a vydáním Katalogu vý-
robců Frýdlantska se MAS Frýdlantsko snaží 

podpořit místní produkty – potažmo tedy 
lokální ekonomiku, dostat jejich přítomnost 
na trhu do podvědomí veřejnosti a zdůraznit 
důležitost existence drobných lokálních vý-
robků a řemesel.

Nedělní program zahájila návštěva skalních 
útvarů z rumburské žuly – Pohanských ka-
menů a obce Višňová, která v rámci Leade-
ru loni pořídila traktor k údržbě obecních 
komunikací. Paní starostka Mgr. Marie Ma-
tušková nám přiblížila život české obce těsně 
hraničící s Polskem a se zvětšující se haldou 
dolu v polské Zatonii.

Na Frýdlantsku se daří i ekozemědělcům
Dominantou malé vesničky s dobře pad-
noucím názvem Ves je zrestituovaný a nyní 
téměř zrekonstruovaný dvůr Hlaváč, který 
spravuje vitální paní Anna Ondřejíková se sy-
nem. V prodejně najdete certifikované biopo-
traviny – kozí sýry, mléko a maso, ve dvoře 
pak příjemné ubytování, malý koncertní sál 
a renesanční stodolu, která byla za minulého 
režimu bohužel z velké části zdemolována.

Dalšími úspěšnými žadateli Leaderu se stala 
Farma Lukava Ing. Karla Maříka, zabývající 
se především pastevním chovem ovcí, která 
za dotace nakoupila základní stádo (dnes se 
rozrostlo na 180 kusů), ovčáckého psa, křo-
vinořez a notebook. 

Poslední zastávkou byl projekt občanského 
sdružení Lunaria, které se snaží tradičními 
technologiemi postavit podstávkový dům 
– stavbu charakteristickou pro celé sever-
ní Čechy, ve které se skloubil slovanský typ 
domu (roubená přízemí) s německým vlivem 
(hrázděná vrchní patra). Uvnitř se bude pro-
vozovat kovárna a truhlárna s kurzy tradič-
ních řemesel a s expozicí historických země-
dělských strojů. Cílem projektu je seznámení 
veřejnosti s životem na venkově před prů-
myslovou revolucí.

Studijní cesta „na sever“ nám pomohla zís-
kat další poznatky a zkušenosti při realizaci 
dotačních programů a chuť do dalších “míst-
ních akčních projektů spolupráce“. Přinesla 
i mnohé nápady, a inspiraci k aktuálnímu 
projektu MAS Český Západ – Místní part-
nerství „Jarmark bez hranic“, který směřuje 
k vytvoření sítě regionálních výrobců a regi-
onální značky, vydání katalogu a k podpoře 
místního podnikání.

Energeticky soběstačný region. Je to možné?
převzato z Frankenpost 30. 7. 2008 - Elfriede Schneider, překlad Alena Růžičková

Když v roce 1959 obchodníci s briketami zavedli slogan „Příští zima jistě přijde“, 
šlo jim o to, aby také v teplých ročních obdobích podnítili prodej jejich palivového 
materiálu. Když dnes majitelé domů na tuto větu pomyslí, vzhledem k razantně 
stoupajícím nákladům na vytápění, je zachvátí hrůza. Nejen to bylo impulsem 
k založení Energetické agentury Steinwald, která si dala za cíl zmapovat mož-
nosti energetické soběstačnosti venkovského regionu, ležícího nedaleko od česko-
německé hranice. O možnosti přenosu zkušeností z Bavorska právě jednáme...

Úspěšné projekty  
LEADERu odjinud...
Převzato z LEADER+ Magazine

MAS Plattelandsactie Kempen, Belgie
Vzdělávací mléčná farma sv. Josefa
MAS se nachází v Kempenu, odlehlé 
venkovské oblasti, která žije především 
z chovu hospodářských zvířat. Venkov-
ská turistika je v této oblasti spíš okra-
jová a drobné zemědělství upadá. Jeden 
z místních farmářů proto přišel s námě-
tem projektu, který by umožnil sloučit 
oba problémy - na mléčné farmě sv. Jose-
fa rozšířit stávající hospodářskou budovu, 
a umístit do ní nové aktivity, především 
vzdělávací programy. V nabídce farmy 
jsou nyní balíčky vzdělávací a rekreač-
ní turistiky, jako tematické vycházky 
s místním průvodcem, návštěvy farmy 
s dalším programem. Farma se tak stala, 
i díky dobré propagaci, turistickým cílem 
školních výletů, rodin s dětmi, ale i firem 
v rámci tzv. teambuildingů.  Malý ohrože-
ný zemědělský podnik  díky úspěšnému 
projektu rozšířil své aktivity na pole vzdě-
lávací a rekreační agroturistiky.

Mas Flevoland, Nizozemí
Středisko sportu a služeb „De Punt“
MAS Flevoland se nachází v poklidné 
provincii na západě Nizozemska. Místní 
sportovní sdružení se rozhodlo rozšířit 
sportovní areál a za tímto účelem pro-
vedlo průzkum mezi lidmi žijícími v této 
oblasti s otázkou co by v novém areálu 
uvítali. Z výzkumu vzešel jednoznačný 
požadavek, že místním lidem chybí mul-
tifunkční sportovní středisko, jež by na-
bízelo využití nejen mladým lidem, ale 
i malým dětem do dvanácti let a seniorům 
starších 55 let. Na základě tohoto výzku-
mu  byl vypracován projekt, za účelem 
stavby požadovaného multifunkčního za-
řízení. Při přípravě a realizaci samotného 
projektu se v nebývalé míře angažovali  
dobrovolníci a místní obyvatelé. Obzvláš-
tě inovativní a úspěšnou iniciativou bylo 
uspořádání velké aukce předmětů, daro-
vaných místními lidmi a podniky, která 
při počtu pouhých 3.500 obyv. vynesla 
neuvěřitelných 75.000 EUR. V aukci se 
dražilo od domácích koláčků až po pou-
kazy na odborné služby, jako je svařování 
a instalatérské práce. Výsledkem  úspěš-
ného projektu je nová budova, která pod 
svoji střechou sdružuje sportovní zařízení 
pro děti i seniory. Budova je spravována 
speciálně k tomu účelu založenou skupi-
nou, která je řízena dobrovolníky a úzce 
spojena se sportovní nadací.  Za neméně 
důležitý výsledek projektu považují aktéři 
zásadní zvýšení soudržnosti a pocitu sou-
náležitosti mezi obyvateli vesnice.

více na www.leaderplus.org >

Sedm obcí v Bavorsku chce zabezpečit 
zásobování energiemi vlastními silami. 
“Místní suroviny mohou poskytnout až 
90% tepelné a 80% elektrické energie, 
spotřebované v regionu,” říká Hans-
Albert Dahlheim, jednatel Energetické 
Agentury Steinwald.

Jak fungují regionální výrobky u partnerských 
MAS v ČR, aneb poslední sádlo v Čechách
Kamila Juzlová, o.s. Domaslav

Tradiční Slavnosti sýra ve Frýdlantě se staly letos nejen místem setkání nejrůz-
nějších regionálních produktů, ale i čtyř partnerských MAS (Frýdlantsko, Roz-
vojové partnerství regionu Hranicko, Kyjovské Slovácko v pohybu a Český Západ 
- Místní partnerství), jejichž zástupci měli v rámci jednoho víkendu možnost se-
známit se s úspěšnými projekty dotačního programu LEADER, realizované MAS 
Frýdlantsko a MAS Šluknovsko a přednést návrhy k další vzájemné spolupráci.

Festival chutí v Polsku
Ing. Tereza Chvojková a Miroslava Válová

Zaměstnanci a spolupracovníci MAS 
Český Západ - Místní partnerství 
navštívili na konci srpna 2008 part-
nerskou MAS Zakole Dolnej Wisly 
v Polsku. Akce byla určena pro míst-
ní akční skupiny, které spolupracova-
ly na mezinárodním projektu Stezky 
chuti. Hlavním tématem setkání 
byly místní výrobky. Ty polské jsme 
mohli ochutnat v průběhu uvítacího 
večera přímo na místní biofarmě.

Hlavním bodem cesty a vyvrcholením celé 
akce byl „Festival chuti“ v obci Gruczno, 
kde MAS Český Západ - Místní partner-
ství prezentovala a prodávala naše lokální 
výrobky. 

Na našem stánku si návštěvníci festivalu 
mohli pochutnat především na pivu Cho-
dovar, které jsme dostali jako sponzorský 
dar od pivovaru. Dále pak měli příležitost 
ochutnat různé naše krajové speciality  - 
například bezdružický a stříbrský chléb 
s olbramovským sádlem, krasíkovské 
štrůdly, sudetské vošouchy, borůvkové ko-
láče ze Stříbra a kokašický nakládaný sýr. 

Festivalu se účastnily nejen skupiny ze 
spřátelených MAS – Gruzínci, Italové, Po-
láci a my, Češi. Kromě nich bylo na  Fes-
tivalu „šmaku“ velké množství místních 
řemeslníků a výrobců různých místních 
lahůdek. Mohli jsme si pochutnat na 
místním pivu a kořalce, nebo ochutnat 
místní med či uzené ryby, různé druhy 
koláčů a regionálního pečiva. Prodejců se 
zde sešlo více než 200.

To vše se odehrávalo na louce zcela pro-
máčené nočním deštěm, kdy nejeden vůz 
přivážející dobroty zapadl do bahna. To 
se přihodilo i nám, ale (za všeobecného 
veselí) velice dobře fungovalo vyprošťo-
vání traktorem, asi jsou na takové situace 
Poláci zvyklí. Celý den provázely dešťové 
přehánky, ale ani ty nemohly zkazit dob-
rou náladu na festivalu. Dokladem toho 
je, že přišlo na 3000 návštěvníků. 

V rámci návštěvy jsme se zúčastnili také 
konference na téma Rozvoj venkovských 
oblastí v Polsku a v Evropě, kde jsme vy-
stoupili s příspěvkem o integrovaných 
projektech v naší MAS.
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Jak aktivní občané  
pomohli k záchraně 
kostela v Křivcích...
Bc. Kateřina Kvasničková

Občanské sdružení Martinus vzniklo 
v roce 2006. Založili ho lidé, kterým 
se při cestách krajem zalíbilo ve vsi 
Křivce. Starobylá víska rozkládající se 
na vršku poblíž Bezdružic jim učaro-
vala. Byli ale zděšeni stavem kostela 
sv. Martina, dominanty nejen obce, ale 
i kraje. Ačkoliv z Františkových Lázní, 
rozhodli se upozornit na katastrofální 
stav kostela a pomoci k jeho opravě...

Občanské sdružení Martinus začalo pořádat 
brigády, do kterých se v hojné míře zapojili 
i místní obyvatelé. 

V archivních dokumentech našli ze 17. stole-
tí první zmínku o pořádání Martinského jar-
marku a rozhodli se na tuto tradici navázat. 
V roce 2006 a 2007 uspořádali na sv. Martina 
jarmark, jehož součástí byl kromě prezenta-
ce samotného sdružení a jeho úspěchů při 
záchraně kostela, i prodej martinského vína 
a pečených martinských hus.

Sdružení se pak dařilo čerpat dotace z Pl-
zeňského kraje a Ministerstva kultury, ze 
kterých opravili část střechy. Hlavní úspěch  
bylo zařazení do Preferenčního programu Pl-
zeňského kraje, z jehož peněz se jim podařilo 
opravit zbylou část střechy a kostel zachránit 
před zřícením.

Zatímco probíhaly opravy střechy aktivní čle-
nové sdružení se pustili do záchrany 400 let 
staré lípy na místě bývalého hřbitova. 

Po té napsali úspěšný projekt do Nadace Ob-
čanského fóra, ze kterého opravili tři vitrážo-
vá okna v kostele. 

Při svých nespočetných aktivitách v obci se 
mimoděk rozproudila místní pospolitost. 
Zdejší lidé se začali zapojovat do brigád, paní 
Bocková začal pro místní obyvatele pořádat 
výlety. Většinou se sešlo okolo 13 osob a spo-
lečně navštívili zámek Bezdružice, Františko-
vy Lázně nebo klášter v Teplé.

Neutuchající energie paní Bockové postup-
ně přesáhla původní záměry vzniku sdruže-
ní. Při společných setkání si uvědomili jak 
v Křivcích chybí veřejné místo k setkávání. 
Sdružení nezahálelo a ihned se přihlásilo do 
projektu Nadace Partnerství financovaného 
firmou SKANSKA k úpravě veřejných pro-
stranství. Nyní je již hotová vize úprav, která 
vzešla ze společné diskuse místních obyvatel 
i odborníků.

V současné době předložili projekt se žádostí 
o opravu zbývajících oken v kostele a konzer-
vování mobiliáře do první výzvy programu 
LEADER 2007-13 a díky MAS Český Západ 
- Místní partnerství na něj získali dvousetti-
sícovou dotaci.

Hovoříte-li s paní Bockovou, duší celého 
sdružení, její nadšení a energie je strhující. Je 
fascinující, jak se díky nadšení jednoho člo-
věka podařilo zachránit kostel před zřícením, 
kostel, kolem kterého se po několik desítek 
let chodilo bez povšimnutí a jehož zřícení by 
bylo ztrátou nejen pro obec, ve které tvoří 
přirozené jádro, ale i pro krajinu samotnou.

Občanské sdružení MARTINUS  >
   Křivce 29, 349 53 Bezdružice 
   e-mail: martinusos@atlas.cz

www.martinus.wz.cz >
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Mgr. Edita Šajtošová
- vystudovala Právnickou fakultu ZČU 
- pracovala v bankovnictví, od roku 2004      
  je zaměstnána jako advokátní koncipient 
- od roku 2004 předsedkyní správní  
  rady Plzeňsko v Evropě, o.p.s. 

Plzeňsko v Evropě, o. p. s. 
Obecně prospěšná společnost Plzeňsko 
v Evropě vznikla v roce 2004 jako reakce 
na možnosti financování projektů z fondů 
EU. Zakladatelé společnosti se v době 
jejího vzniku rozhodli napomoci rozvoji 
regionu severního Plzeňska tím, že se 
pokusí získat finanční prostředky na 
projekty obcí a dalších subjektů, které 
v regionu sídlí nebo působí. Takový byl 
počáteční cíl. Mezitím se společnost Pl-
zeňsko v Evropě, o.p.s. stala subjektem, 
který působí na území celého Plzeňského 
kraje a zpracovává projekty nejrůznějším 
žadatelům.

více na  > www.plzensko.info

LEADER může přispět 
ke zkvalitnění života
Radka Šámalová

Členem MAS je teprve rok. Za tu dobu 
se jí podařilo obhájit pozici ve Výbo-
ru partnerství, přispět k nastavení 
pravidel programu LEADER v rámci 
Programového výboru a stát se místo-
předsedkyní MAS. Edita Šajtošová za-
stupuje obecně prospěšnou společnost 
Plzeňsko v Evropě se sídlem v Pernarci 
a je tak jedním z reprezentantů oblasti 
Hracholusek.

Jaká je Vaše role v orgánech MAS?
Od září 2007 jsem byla poprvé zvolena do 
rozšiřujícího se Výboru partnerství. V roce 
2008 jsem byla zvolena podruhé, tentokrát 
již při řádné volbě Valného shromáždění 
MAS v Hunčicích. Od roku 2007 jsem byla 
také členkou Programového výboru MAS. 
Práce v obou orgánech směřuje k přípravě 
a možnosti čerpat finanční prostředky z pro-
gramu LEADER v období 2007-13. Od roku 
2008 jsem také místopředsedkyní MAS.

Co je podle Vás hlavním přínosem 
programu LEADER v naší MAS?
Program LEADER chápu jako doplňkovou 
iniciativu v rozvoji našeho regionu. Samotný 
program nepřebírá ani nesupluje úlohu toho, 

Jak se Vám v orgánech MAS pracovalo?
Po úvodním oťukávání a nasátí problematiky 
a zkušeností nejenom ve vztahu ke komunální 
politice, ale především ke specifické činnosti 
orgánů MAS a lidí zastupující jednotlivé re-
sorty, se mně osobně pracovalo s kolegy velmi 
dobře. Mimo jiné jsem se snažil nabyté zku-
šenosti předat i jiným a dělám to i dnes, aby 
MAS Český Západ vešla do podvědomí většiny 
lidí, obcí, fyzických i právnických osob. 

Jako člen Výboru partnerství jste se také 
zúčastnil exkurze v Irsku či výjezdního 
zasedání výboru na Šumavě. Jaké jsou 
Vaše dojmy z těchto akcí?
Exkurze v Irsku? Nádherné! Byla to pro mne 
služební cesta za poznáním projektů, výměny 
zkušeností a také práce a mentality lidí a do-
dnes z toho všeho osobně čerpám. Výjezdní 
zasedání na Šumavě? U této formy a způsobu 
práce by se mělo zůstat, tam se v kolektivu 
a mimo ,,civilizaci“, tvořila strategie MAS na 
nové plánovací období 2007 – 2013.

Občanské sdružení Živá ves zve místní 
podnikatele či zemědělce, i ty, kteří  
o zahájení podnikání teprve uvažují  
na exkurzi za úspěšnými podnikateli  
v oboru gastronomie, hotelnictví, 
ekologického zemědělství a biofarem, 
jejíž součástí bude i seminář o výrobě 
místních produktů. 

Exkurze se koná od 4. do 8. března 2009 
a jejím cílem bude především region 
Českého Švýcarska. Hlavním tématem 
budou služby v cestovním ruchu a jejich 
provázanost a samozřejmě také tvorba 
místních produktů.

Doprava, ubytování i školení jsou díky 
dotaci  z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova zcela zdarma. 
Kapacita účastníků je omezena na 16 
osob, hlašte se tedy co nejdříve.

 Konstantinolázeňská škola podnikání  >
    Jitka Šimková, obč. sdružení Živá ves 
    tel.: 608 339 099 
    e-mail: kultura@infokl.cz

www.infokl.cz >

Orientální tance
V lednu 2009 začíná o.s. Živá ves druhý 
kurs orientálních tanců, tentokráte  
rozdělený na začátečníky a pokročilé. 

Lekce budou probíhat v Kulturním domě 
v Konstantinových Lázních opět každé 
pondělí - od 19 hod. začátečníci,  
od 20 hod. pak mírně pokročilí. 

Přihlásit se můžete v Informačním centru 
v Konstantinových Lázních nebo na tel.  
608 339 099 či e-mailu kultura@infokl.cz.

malá scéna

27. 3. 2009 ENSEMBLE AFFABILE 
soubor barokní hudby (Bach, Vivaldi, Händel...)

10. 4. 2009 ECHOS DE BELLEVILLE  
jazz 1. pol. 20. století, gypsy swing atd.

17. 4. 2009 JOE SATRIANI REVIVAL 
www.satriani.cz

24. 4. 2009 BÁRTOVI + SUDETSKÉ TRIO 
jeden z nejlepších saxofonistů současnosti 
a členka souboru Tara Fuki

15. 5. 2009 JOLLY BAND 
trochu folk, trochu swing, trochu jazz, blues...

začátky v 19 hod., pořádá o.s. Živá ves

26. 4. 2009 od 10 hod. KULIČKIÁDA 
na hřišti v Konstantinových Lázních

kdo určuje rozvoj samotného regionu. Přesto 
si ale myslím, že tento program má svůj na-
zastupitelný význam. A to zejména v tom, že 
může viditelně přispět jednak ke zkvalitnění 
života v regionu (především drobnějšími pro-
jekty) a jednak se do programu může zapo-
jit téměř kdokoli z regionu. Iniciativu (přijít 
s nápadem, stát se nositelem projektu) může 
mít nejen obec nebo jiná veřejná instituce, 
ale také podnikatelé, neziskové organizace 
a sami občané.

Jak byste představila oblast Hracholusek, 
kterou do jisté míry ve Výboru 
partnerství zastupujete?
Potenciál mikroregionu Hracholusky je dle 
mého názoru  zřejmý - nabízí se především 
rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě. 
V současné době, i když je zde oblíbená vod-
ní nádrž Hracholusky, není nabídka v oblasti 
služeb cestovního ruchu dostatečná - chybí 
ubytovací zařízení a s tím spojené služby 
(např. gastronomické podniky, služby pro 
cyklisty, půjčovny, vybavení pro vodní spor-
ty, apod.). Také v Mikroregionu Hracholusky 
se nachází velké množství více či méně zane-
dbaných sakrálních památek. Mám zato, že 
toto je další oblast, kde by se ve spolupráci 
s MAS mohlo leccos změnit. Český Západ je 
místo, kde žijeme, máme zde domovy s ro-
dinami a její další rozvoj by nám neměl být 
lhostejný.

Vnímáte nějakou viditelnou změnu 
či posun za ty čtyři roky fungování 
LEADERu? Splnilo to Vaše očekávání?
Určitě viditelně i hmatatelně se projevila 
dobrá práce managementu i samotného bý-
valého Výboru MAS. Podívejte, kolik finanč-
ních prostředků se rozdělilo za poslední čtyři 
léta na projekty, které dodnes slouží lidem, 
především pak dětem a mládeži na celém 
území působící MAS, která dále rozšiřuje 
svoji působnost.

Kde vidíte budoucnost MAS - jaká by měla 
být její úloha v regionu?
Budoucnost MAS vidím velmi perspektiv-
ně, i když jsem si vždy myslel, že náš stát na 
struktuře MAS postaví pilíř přerozdělování 
finančních prostředků EU a poté i ostatních, 
neboť budou znát nejlépe problémy, potřeby 
a požadavky daného území. Vtáhnout do pro-
cesu řešení co nejvíce lidí a subjektů, poznat 
co nejlépe a komplexně prostředí a transpa-
rentně řešit a rozdělovat.

Trhlík: Budoucnost MAS vidím perspektivně
Radka Šámalová

Starosta Kostelce, František Trhlík, byl v předchozím období členem Výboru 
partnerství MAS. Jaké jsou jeho zkušenosti z práce v orgánech MAS...

Jaké jsou největší potřeby Stříbrského 
regionu, v jehož jste předsednictvu?
Jako všude jinde veliké a rozmanité a nejde 
několika větami odpovědět. Každá obec i kte-
rýkoliv subjekt má své priority a k tomu něja-
ké jednou dané finance. V obcích chybí infra-
struktura, společně řešíme obnovu a údržbu 
nemovitého majetku, včetně památek, syste-
maticky musíme vytvářet lepší podmínky pro 
vyžití dětí a mládeže ve sportu i kultuře, ale 
i dospělých tak, aby se lidem především na 
venkově lépe žilo. Zvýšit  musíme atraktivitu 
jednotlivých míst v rámci cestovního ruchu, 
zajistit bydlení a pracovní příležitosti. Zkrát-
ka je toho moc, co dnes musíme řešit…

Jejich cesta začala hledáním majitele kostela, 
se kterým by mohli komunikovat a poradit se 
jak kostel  zachránit. Přes starostu Bezdružic 
a faráře v Konstantinových Lázních se do-
stali až k plzeňskému biskupovi. Poprvé tak 
měli možnost prohlédnout si vnitřek kostela, 
jehož vnitřní stav byl stejně zoufalý, stejně 
jako venkovní. Město Bezdružice nechalo na 
jejich popud vypracovat statický posudek, 
jehož výsledek byl alarmující. Dobrá komu-
nikace a spolupráce všech oslovených ale při-
nesla v roce 2005 první dotaci z Plzeňského 
kraje, z níž se financovaly základní statické 
úpravy. 

V roce 2006 se rozhodli založit občanské 
sdružení, prostřednictvím kterého by kostel 
systematicky opravovali a zachránili. Před-
sedkyní občanského sdružení Martinus se 
stala paní Helena Bocková, iniciátorka celé-
ho nápadu. Ve stejném roce převedlo plzeň-
ské biskupství kostel sv. Martina, stavbu 
i mobiliář, darovací smlouvou do vlastnic-
tví občanského sdružení. Součástí smlouvy 
je klauzule o měsíčním využívání kostela 
k církevním účelům a závazek občanského 
sdružení využívat kostel jen k účelům shodu-
jícími se s dobrými mravy. Krátce poté bylo 
převedeno i prostranství kolem kostela - bý-
valý hřbitov, který po domluvě s církví byl vy-
jmut z možnosti dalšího pohřbívání a dnes je 
označen a využíván jako pietní místo.

Exkurze 
  podnikání na venkově

Kulturní dům Konstantinovy Lázně
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Program podpořil  
záchranu památek
Bc. Kateřina Kvasničková

V letošním roce vyhlásilo Ministerstvo 
kultury nový program na obnovu  
kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností (ORP). 
Na území MAS se tak jedná o obce 
Stříbro, Tachov a Nýřany. Pro oblast, 
spadající pod ORP Stříbro, zajišťuje 
realizaci programu Ivana Osmiková, 
která se o osud zchátralého dědictví 
zajímá i ve svém volném čase...

Nový program Ministerstva kultury dává 
možnost obcím s rozšířenou působností  
finančně podpořit obnovu vybraných 
kulturních památek. Jak byla stanovena 
finanční alokace na jednotlivé obce a kolik 
připadlo na ORP Stříbro?
Ministerstvo určilo kvóty podle počtu pamá-
tek, s tím, že bylo přislíbeno, že bude zohled-
něna naše, sudetská oblast. Pro letošní rok 
jsme tedy dostali přes 800 tisíc Kč. V rámci 
programu jsme mohli poskytnout 90% do-
tace, které se na rozdíl od evropských dotací 
nemusely předfinancovávat.

Jak jste přistoupili k rozdělení peněz? 
Využili jste podobný princip jako v MAS?
Starostou Stříbra byla ustanovena komise 
ve složení Mgr. Svatava Štěrbová (starostka 
Kladrub), Pavel Tóth (místostarosta Stříbra), 
Mgr. Jan Soulek (starosta Bezružic) a já. Na 
prvním jednání jsme se dohodli, že naši kvó-
tu, podle možnosti toho programu rozdělíme 
na dvě části. Do prvního kola jsme poskytli 
600 tisíc a do druhého 222 tisíc. A protože 
jsem vycházeli ze stávající situace v naší loka-
litě, kde máme fatální problémy se stavbami, 
zachraňujeme jejich statiku, usnesli jsme se, 
že první kolo budeme směřovat na záchranu 
staveb, na statiku, na střechy, na krovy.

Oslovovali jste po vyhlášení výzvy 
aktivně případné zájemce?
Ano, měli jsme pár tipů, komu bychom tím-
to způsobem mohli pomoci. A protože se 
program týká pouze zapsaných kulturních 
památek, sami jsme tyto majitele upozorňo-
vali.

Měli jste nakonec hodně zájemců? Kdy 
byla uzávěrka 1. kola?
První výzva končila k 30. března 2008 a k na-
šemu překvapení příliš zájemců nebylo.

Víte z jakého důvodu?
Všichni aktivní a osvícení vlastníci památek  
jsou již někde zařazení a již někde o dotaci  
pro tento rok žádali. A tady nastává problém 
v tom, že tento program se nemůže křížit 
s dotačními tituly krajského úřadu ani dotač-
ními tituly minitersva. 

Nastaly ještě nějaké další problémy?
Ačkoli jsme program avízovali, nikdo do po-
slední chvíle neznal přesné podmínky, což se 
doufám v příších letech zlepší.

Bylo náročné zpracovat žádost o dotaci?
Ne, problém  vůbec nebyl v projektu, ale pří-
lohách jako je závazné stanovisko či stavební 
ohlášení, což nějakou dobu trvá a v tomto 
případě na to nebyl čas.

Komu nakonec byla dotace poskytnuta?
Vlastně jsme uspokojili všechny zájemce 
z prvního i druhého kola. V první výzvě se 
podpořil areál zámku v Trpístech a areál zám-
ku ve Svojšíně. Oba to jsou rozlehlé zámecké 
areály, kde objekty zámku jsou zařazeny do 
PZDA (Program záchrany dědictví architek-
tury), ale již jim nezbývají prostředky na zá-
kladní statickou záchranu u hospodářských 
objektů.

Druhé kolo, jehož výzva končila 30. května 
2008, jsme už nijak tématicky neomezovali 
a nakonec jsme přispěli městu Kladruby na 
obnovu krovu kaple v Brodu u Stříbra a  dru-
hou částku jsme dali na odvodnění kostela ve 
Skapcích. To byl problém, který mě osobně 
již dlouho tíží, neboť kostel je po architekto-
nické stránce velmi hodnotný, ale i po stránce 
výzdoby. Najdete tam vzácné fresky a přitom 
je tam dlouhé roky nefunkční odvodnění.

Jak vidíte tento program do budoucna, 
bude vyhlášen i v roce 2009?
Ano, myslím si že je nastaven tak, aby se 
v něm pokračovalo, i když s jistotu to tvrdit 
nemohu. Zatím ani nevíme, jestli přidělená 
částka bude stejná jako v roce 2008 anebo 
jiná. Rozhodně byhom rádi přispěli i na drob-
né památky, možnosti jsou široce otevřené.

více na  > www.mkcr.cz > Kulturní dědictví 
> Památková péče > Granty a dotace >  
Podpora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností

Zpravodaj MAS Český Západ - Místní partnerství
Číslo 5, vyšlo v prosinci 2008 v rámci realizace 
Strategického plánu LEADER „Sudety - místo k setkávání“. 
Obsahové zpracování: MAS Český Západ - Místní partnerství 
Grafické zpracování: Jan Florian, FloDesign 
Tisk: Tiskárna MLOK, Brno 
Vytištěno na recyklovaném papíru.

Předpokládaná uzávěrka příštího čísla je 31. května 2009. 
Příspěvky posílejte na kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
nebo poštou na Olbramov 5, 349 01 pošta Stříbro. 
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Přípravy sítě hipotras 
v Plzeňském kraji
Tereza Karbanová,  
tajemnice Klubu hipoturistiky Plzeňského kraje

Občanské sdružení Klub hipoturis-
tiky Plzeňského kraje, založené 27. 
srpna 2007, v současné době pracuje 
na přípravě projektové dokumentace 
na značení hipotras vyššího řádu (tzv.  
páteřních) a na návrhu vedení dílčích 
hipotras nižšího řádu. 

Součástí projektové dokumentace, zpracová-
vané za finanční podpory z Programu rozvoje 
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském 
kraji, budou i mapové podklady pro celé úze-
mí Plzeňského kraje. 

Dále jsou připravovány materiály k propa-
gaci hipoturistiky v Plzeňském kraji. Bylo 
vytvořeno logo klubu a v současné době se 
dokončuje podoba webových stránek. Do 
konce roku by měl být hotov i propagační le-
táček s adresářem registrovaných hipostanic.
Ti z Vás, kteří mají zájem být zaregistrováni 
jako hipostanice, kontaktujte nás prosím...

Klub hipoturistiky Plzeňského kraje, o.s. >
Miroslava Válová, koordinátorka  >

   e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz 
   tel.: 724 183 671

Tereza Karbanová, tajemnice  >
   e-mail: telice@email.cz 
   tel.: 603 533 041

www.hipostezkypk.cz >

Hipostanice, na území MAS Český Západ,  
které jsou zapojené do sítě hipostanic:

Dvůr Krasíkov
Krasíkov 1, Kokašice 
tel.: 731 456 711 
e-mail: hermann@dvurkrasikov.cz 
web: www.dvurkrasikov.cz

Jezdecký klub Hunčice, Ing.  Jan Jílek
Hunčice 17, Líšťany 
tel.: 603 593 096 
e-mail: jkhuncice@volny.cz

Penzion Loreta, Radko Andrejs
Lázeňská 64, Konstantinovy Lázně 
tel.: 603 427 038 
e-mail: radkoandrejs@volny.cz

Ranč Puma
Nová Ves 7, Konstantinovy Lázně 
tel.: 724 009 523 
e-mail: ranc.puma@seznam.cz

Ranch Kříženec, Jan Drábek
Sportovní 633, Planá u M. Lázní 
tel.: 603 149 155 
e-mail: farmakrizenec@seznam.cz 
web: www.ranchkrizenec.cz

FOTOKLUB LESTKOV
 
Založme fotoklub - Lestkováci, ale 
i přespolní? Mnoho z nás má digitál 
nebo jen lepší mobil, mnoho z nás fotí 
i klasiku.Nedáme se dohromady?

Co nabízím já? Zkušenosti ze skoro 30 
let focení – čb, barva, diapozitivy i digi-
tál. Velké množství literatury, fotovyba-
vení, ucházející PC vybavení, zkušenosti 
s výstavami, s  prezentacemi v tisku, 
zkušenosti s prací na PC, zkušenosti 
s prací v grafice.

Co čekám od Vás? Nemusí být zkuše-
nosti ani super vybavení, i ten nejobyčej-
nější foťák je cenný, protože nefotí on, 
ale člověk za ním. Nadšení a jiný pohled 
na svět je mnohem víc. Více očí (foťáků) 
více vidí.

Jak si představuji činnost? Jednou 
za 14 dní - měsíc schůzka s debatou 
nad počítačem s fotkami nebo společná 
procházka s focením, předávání zkuše-
ností, rady, studium fotek a literatury,  
možné společné výstavy, společné focení 
různých akcí a prezentace v tisku a i ji-
nak. Časem, když se zaběhneme, možná 
oficiální činnost jako spolku, webové 
stránky a tak?

Jestli Vám to něco řeklo -  děti i do-
spělí, ozvěte se! Stačí osobní kontakt, 
kontakt na e-mail Korinek.Jiri@seznam.
cz nebo sms na 607 718 031.

Zaujalo Vás to? Neváhejte! Uděláte 
něco pro sebe i své okolí! Jiří Kořínek

Obce, podnikatelé  
i neziskovky uspěly  
v prvních výzvách 
díky pomoci MAS
Honza Florian

Od začátku svého fungování si naše 
MAS dala za cíl orientovat se nejen na 
program LEADER, který spravuje, ale 
také dopomáhat svým členům a dalším 
subjektům, působícím na území MAS 
ucházet se o dotace také v rámci jiných 
dotačních programů Evropské unie, ale 
i z jiných zdrojů. Již na počátku progra-
mového období 2007 - 13 se díky pomoci 
MAS podařilo uspět několika žadatelům.

Program rozvoje venkova (PRV)
V rámci 2. kola PRV, které se konalo 
na podzim roku 2007 zpracovala MAS 
celkem 13 žádostí, z nichž 12 uspělo 
a byly podpořeny dotací v celkové výši  
přesahující 6,5 milionů Kč. Pro všechny 
úspěšné žadatele připravila MAS také 
seminář o administraci projektu. V rámci 
5. kola, které končilo na podzim 2008, 
zpracovávala MAS celkem 10 projektů,  
o jejich podpoře bude rozhodnuto  
v březnu 2009. 

Regionální operační program (ROP)
Do 2. výzvy ROPu připravovalo Centrum 
pro komunitní práci západní Čechy, které 
je jednatelem MAS, projekt pro obec 
Konstantinovy Lázně na vybudování 
dopravního terminálu u autobusového 
a vlakového nádraží. Projekt byl vybrán 
k podpoře, nicméně požadovaná dotace 
byla snížena. Pro 3. výzvu, která kon-
čila na podzim 2008, si obec objednala 
přípravu žádosti na 1. etapu revitalizace 
centra obce, se kterou opět uspěla.

Dispoziční fond Euregio Egrensis
Pro oba Hornicko-historické spolky pů-
sobící na území MAS jsme zpracovávali 
žádosti do Dispozičního fondu Interreg 
IIIA, spravovaného Euregiem Egrensis. 
Pro oba projekty jsme také vyhledali 
bavorské partnery z řad tamních hornic-
kých spolků. Oba projekty byly vybrány 
k podpoře a o jejich výsledku si přečtětě 
na str. 13.

Využijte možnosti konzultací
Sekretariát MAS poskytuje konzulta-
ce o možnostech financování Vašich 
projektových záměrů z dotací a grantů. 
O aktuálních výzvách informujeme také 
v elektronickém občasníku Informato-
rium. Pokud máte zájem o jeho zasílání, 
zašlete e-mail s předmětem „prihlasit“ na 
adresu informatorium@leader-ceskyza-
pad.cz. 

Česko-bavorský geopark 
bude jako první žádat  
o titul „Národní geopark“
Bc. Kateřina Kvasničková

Rada národních geoparků, ustanovená 
Ministerstvem životního prostředí ČR, 
zasedala 28.-29. října 2008 na Přimdě.

Česko-bavorský geopark byl na jednání Rady 
také přizván, neboť usiloval o zařazení na se-
znam kandidátských území k udělení titulu 
Národní geopark. Jako prvnímu geoparku 
v České republice se zařazení na seznam kan-
didátů podařilo. 

Úkolem geoparků je  upozornit na geologicky 
zajímavé výtvory v krajině, připomenutí za-
niklé historie, využití a záchrana opuštěných 
důlních děl apod. Využitím tohoto bohatství 
chce Česko-bavorský geopark vytvořit plat-
formu pro rozvoj turistického ruchu. Obdr-
žení titulu Národní geopark by bylo pro naše 
území poctou a zároveň by získalo určité vý-
hody v podpoře místního podnikání a regio-
nálního rozvoje.  

Česko-bavorský geopark teď čeká vypraco-
vání nominační dokumentace, která bude 
předána Radě k posouzení. V případě jejího 
pozitivního přijetí bude Česko-bavorskému 
geoparku udělen titul Národní geopark mi-
nistrem životního prostředí ČR. 

Součástí zasedání Rady byla také exkurze po 
území Česko-bavorského geoparku. První 
den si její členové prohlédli jeho tachovskou 
část, GeoLoci, druhý den pak karlovarskou 
část geoparku. Na území GeoLoci navštívili 
město Stříbro, Hornický skanzen a štolu sv. 
Prokopa a pokračovali do Plané do Hornic-
kého muzea a dále do Restaurace Ve Skále 
v Rodinném pivovaru Chodovar, kde se také 
konala prezentace celého Česko-bavorského 
geoparku. Rada, složená z renomovaných od-
borníků v oblasti geologie, v čele s Ing. Mar-
tinou Páskovou z Ministerstva životního pro-
středí, byla nadšená spoluprácí mezi obcemi 
a neziskovými organizacemi na našem úze-
mí, stejně tak dobrovolnickou prací hornic-
kých spolků. Hodnocení našeho území vyšlo 
velmi pozitivně.
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Jak vlastně vznikl projekt Místa v srdci?
Původní námět se zrodil z našeho častého 
kontaktu s německými rodáky. Lidé, kteří tu 
žili dříve, jsou ve vysokém věku a postupně 
vymírají, a proto nás napadlo, že by bylo za-
jímavé dělat s nimi rozhovory a cíleně vyhle-
dávat informace, o které máme zájem a zá-
roveň od nich sbírat dobové fotografie. Když 
naše sdružení Pomozme si sami opravuje 
drobné i větší památky, tak se ve většině pří-
padů neobejde bez pomoci německých kraja-
nů. Od nich získáváme informace o tom, jak 
památka původně vypadala, jaké vybavení 
v ní bylo, případně, kde bychom to vybavení 
mohli nyní najít.  

Z této myšlenky se pak zrodil nápad, zmapo-
vat vztah lidí, jak těch, co odešli, tak i těch, 
co sem byli dosídleni, k místu, ke kraji, kde 
žijí. Právě s ohledem na to, že tento kraj je 
díky své pohnuté historii netypický. A v ne-
poslední řadě nás zajímal vztah lidí, kteří se 
již v tomto kraji narodili.

Z časových důvodů jsme nakonec zmapovali  
pouze vztah vysídlenců a dosídlenců, kate-
gorii lidí, kteří se zde narodili, jsme bohužel 
nestihli. Vedli jsme s nimi sice neformální 
rozhovory a významně se podíleli na vizuální 
části projektu - byli to především oni, kteří 
fotografovali svá oblíbená místa. Ale postih-
nout hlouběji jejich vztah ke kraji se nám bo-
hužel nepodařilo.

Jakým způsobem jste sháněli respondenty 
na německé straně, tzn. mezi odsunutými 
rodáky?
Částečně jsme je měli vytipované z řad těch, 
se kterými komunikujeme již delší čas, na ně-
které  jsme  kontakt obnovili a od těchto jsme 
dostali doporučení na další respondenty.

A jak jste hledali na české straně?
Většinou jsme dostali tip od místních, někte-
ré jsme sami znali.

Jak velkou oblast jste zmapovali?
Původně jsme zamýšleli udělat ucelené ba-
líčky pro jednotlivé vesnice, nakonec se nám 
to ale podařilo jen u dvou obcí - Olbramova 
a Lestkova. Na ostatních místech jsme pak 
měli respondenty jen z jedné strany, z nej-
různějších důvodů se nám nepodařilo najít 
respondenty na obou stranách. Takže v pří-
padě Břetislavi a Řešína máme jen českou 
stranu a z Michalových Hor zase jen němec-
kou.

Když jsem výstavu viděla a četla si úryvky 
z rozhovorů, bylo mi zřejmé, že téma 
odsunu, vyhnání z vlasti, je pro účastníky 
velmi citlivé téma. Předpokládám, že 
vedení rozhovorů na toto téma nemohlo 
být jednoduché a pravděpodobně 
emotivně velmi silné. Jak jste se s tím 
dokázali vypořádat a jak reagovali 
respondenti na otázky, myslím, že pro ně 
dost intimní?
Některé jsme museli navštívit vícekrát, pro-
tože napoprvé nebyli schopni vypovědět. Pro 
většinu z nich to jsou natolik traumatické 
zážitky, že měli problém o tom mluvit, ně-
kteří dokonce o nich mluvili vůbec poprvé až 
s námi. Ale je důležité si uvědomit, že to není 
problém jen na německé straně, obdobný 
problém měli i lidé v Čechách, kteří sem při-
šli jako dosídlenci. Měli podobné negativní 
prožitky, včetně příběhů samotného přesunu 
a následných problémů s tím, jak je přijali či 
nepřijali v místě.

Na jaké problémy jste při rozhovorech 
ještě narazili?
Především na časovou tíseň, samotná reali-
zace projektu měla trvat rok, ale ukázalo se 
že, v zimních měsících vůbec nešlo rozhovo-
ry dělat. Ti lidé už jsou staří a v zimě nechtě-
li ani nikam jet, ani nikoho přijmout. Zima 
je pro ně náročným obdobím. A tak první 
rozhovory s nimi jsme mohli začít dělat až 
v květnu a v říjnu jsme již měli mít výstavu 
hotovou. Tak nám na samotnou realizaci zbyl 
necelý půlrok.

Jak jste pojali vizuální část, tzn. 
fotografie.  Kdo všechno fotil svá místa 
v srdci? Vozili jste německé respondenty 
sem, aby je nafotili?
Původně jsme to tak chtěli udělat, ale ukázalo 
se, že jsou opravdu již hodně staří a nešlo to, 
takže nám sami dali svoje fotky anebo jsme 
z rozhovorů cíleně vyhledali místa, o kterých 
mluvili, a ty pak nafotili. Velkou měrou se na 
focení podíleli ti již zde narození.

Jaká místa většinou fotili, resp. je 
vnímali jako důležitá?
Většinou to byla místa, která hrála v místě 
nějakou sociální či kulturní  roli.

Narazili jste na shodu míst mezi lidmi, 
co odešli a těmi co přišli, vnímali stejná 
místa stejně osudově?
Ve velké většině se shodují...

Kdyby jen toto poznání bylo výsledkem 
projektu , myslím, že by to stačilo. Vy jste 
ale projekt prezentovali formou výstavy, 
kterou jste poprvé představili v říjnu 
2006 v Bruselu. Jaké byly ohlasy a kde 
všude dále jste vystavovali?
V Bruselu se s podobným projektem společně 
s námi představili zástupci irské MAS a také 
z Holandska a Itálie. Jednotícím tématem 
všech bylo do jaké míry se člověk identifikuje 
s krajinou, ve které žije. Každá země to ale 
samozřejmě pojala v jiném duchu.

Pak jsme měli vernisáž ve Stříbře, vystavova-
li jsme pod širým nebem při pouti sv. Anny 
v Plané, teď naposledy byla výstava v Úterý. 
Obzvlášť prezentace na pouti sv. Anny, kde se 
sešla početná komunita vysídlenců, měla  vel-
ký ohlas a byli na ni velmi pozitivní reakce.

Chtěli byste v projektu v budoucnosti 
nějak pokračovat?
Návštěvníci výstavy nás většinou žádali, aby-
chom vytvořili ze všech sebraných materiálů 
publikaci, že by o ni měli zájem. A také nás 
oslovily jiné regiony z oblasti bývalých Su-
det, že by měly zájem o společnou publikaci 
na toto téma.

My bychom každopádně chtěli pokračovat 
v rozhovorech, rádi bychom více postihli na 
české straně mladou generaci. Publikaci by-
chom rádi v budoucnu vydali, ale zatím nemá-
te tolik materiálu, aby byla skutečně kvalitní. 

Místa v srdci: Chtěli jsme zmapovat vztah lidí  
k místu, kde žijí nebo žili
Bc. Kateřina Kvasničková

Od roku 2006 realizovalo občanské sdružení Pomozme si sami, jenž se zabývá zá-
chranou kulturního a historického dědictví Konstantinolázeňska a okolí projekt 
Místa v srdci, který byl podpořený v rámci 1. výzvy programu LEADER+. Projekt 
vedla členka sdružení Pomozme si sami Lucie Mantelová. 

Projekt: Místa v srdci 
Dotační program: LEADER+, 1. výzva 
Výše dotace: 188 tis. Kč, 100% 
Odbobí realizace: leden 2006 - leden 2007

Realizátor 
Pomozme si sami, o. s.  
Lucie Mantelová - koordinátorka projektu 
e-mail: lucka@gmx.de

Ovce a kozy pomáhají 
udržovat krajinu
Bc. Kateřina Kvasničková

Obec Olbramov realizovala v rámci 
programu LEADER+ projekt, který 
vzbudil nečekaný zájem médií, ale 
i místních zemědělců. Nakoupili stádo 
ovcí a koz, které nyní nechávají spásat 
hůře přístupné pozemky a udržují tak 
ekologickým způsobem krajinu v okolí 
své obce. Starostka obce Jaroslava 
Chaloupková, se kterou jsme si o pro-
jektu povídali, vystudovala Střední 
zemědělskou školu ve Stříbře a může 
tak využít své odborné znalosti i při 
práci na obecním úřadě.

Jak jste vlastně přišli na nápad pořídit 
stádo ovcí?
Obec má rozhlehlé pozemky, o které se musí 
postarat. Tyto pozemky leží v těžce přístup-
ných místech, mokřinách, pro mechanizaci 
tedy nevhodných. Rozhodli jsme se proto vše 
řešit ekologičtějším způsobem. A to náku-
pem stáda ovcí a koz, které by spásáním tyto 
pozemky udržovaly.   

Z projektu jste tedy financovali nákup 
stáda a ještě něco dalšího?
Nakoupili jsme stádo 25 ovcí, 1 berana a 5 
koz, k tomu jsme pořídili dvě mobilní salaše 
a ohradu.

Hornické spolky  
spolupracují s Bavory
Honza Florian

V roce 2008 realizovaly dva hornicko-
historické spolky, působící na území 
naší MAS, dva zajímavé projekty, na 
kterých spolupracovaly s obdobnými 
spolky z Bavorska.

Hornicko-historický spolek z Plané již řadu 
let provozuje Hornické muzeum a štolu On-
dřej Šlik. V muzeu provádí především dobro-
volníci - členové spolku, v létě jim vypomáhá 
hrstka brigádníků. Vzhledem ke stálému zá-
jmu zahraničních, především německy mlu-
vících návštěvníků se členové muzea rozhodli 
pořídit tzv. audioprůvodce, které by nahradi-
ly několik stran tištěného textu, který dosud 
zahraniční návštěvníci dostávali. Finančně 
nákladnou variantu přenosných sluchátek, 
která známe ze zahraničních muzeí, si hor-
nický spolek nemohl dovolit, a tak zvolil lev-
nější ale nápaditější řešení  - nákup několika 
MP3 přehrávačů, na které byla zvuková stopa 
nahrána. Tyto audioprůvodce mohou kromě 
zahraničních turistů využívat i česky mluvící 
návštěvníci, kteří chtějí zvolit vlastní tempo 

Jakým způsobem se o to stádo staráte?
O stádo se od začátku stará jeden místní člo-
věk, máme s ním uzavřenou dohodu o pra-
covní činnosti. 

Jak dlouho vám  trvala samotná 
realizace?
Začali jsme na projektu pracovat v srpnu 2006 
a žádost o proplacení jsme podávali v červen-
ci 2007. Takže nám práce trvala necelý rok.

Jak jste spokojení s výsledky projektu, 
splnil vaše očekávání?
Ano, splnil. Stádo se spokojeně rozrůstá, 
v loňském roce jsme měli asi čtrnáct jehňat 
a letos devatenáct. Jehňata si necháváme, 
protože stádo potřebujem ještě rozšířit. To 
stádo je zatím pořád malé a nestačí všechny 
naše pozemky spásat. 

Jaké máte plány s projektem do 
budoucna?
V tomto stádiu musíme projekt udržet 5 let, 
což bylo v podmínkách programu. Po té by-
chom rádi celé stádo pronajali, aby se o ně 
nemusela starat obec, ale pronajímatel - pod-
dmínkou by ale bylo, že by stádo samozřejmě 
kultivovalo naše pozemky dál. Také bychom 
potřebovali pořídit stroje na seno, které nám 
zatím chybí. Seno nám zatím dělají místní 
zemědělci, což samozřejmě něco stojí.

Uvažovali jste o využití ovčího mléka pro 
nějaké potravinářské produkty? 
Ne zatím ne, protože tyto ovce nejsou vylo-
ženě mléčného typu. 

Projekt: Pastevectví jako forma péče o krajinu 
Dotační program: LEADER+, 2. výzva 
Výše dotace: 187 tis. Kč, 100% 
Odbobí realizace: leden 2006 - únor 2007

Realizátor 
Obec Olbramov 
Jaroslava Chaloupková - starostka obce 
e-mail: obec.olbramov@mikroregion-kl.cz 
tel.: 374 692 113

Projekt: Pověsti a báje stříbrského podzemí 
Dotační program: DF Euregio Egrensis 
Výše dotace: 184 tis. Kč, 75% 
Odbobí realizace: leden - březen 2008

Realizátor 
Hornicko-historický spolek Stříbro 
Karel Neuberger, místopředseda

Projekt: Audioprůvodci pro hornické muzeum 
Dotační program: DF Euregio Egrensis 
Výše dotace: 29 tis. Kč, 75% 
Odbobí realizace: leden - březen 2008

Realizátor 
Hornicko-historický spolek Planá 
Jan Teplík, předseda

prohlídky muzea a štoly. Bavorský partner, se 
podílel na nahrávce zvukové stopy v němčině.

Mladší Hornicko-historický spolek ze Stříbra 
je velmi aktivní v ediční činnosti a po úspě-
chu Knihy o stříbrském hornictví se, nejen 
pro děti, rozhodl vydat knížku Mýty a báje 
stříbrského podzemí. Zajímavě ilustrovaná 
publikace byla vydána v češtině a němčině 
a lze ji obdržet např. v hornickém skanzenu 
ve Stříbře, část nákladu dostal také partner-
ský spolek v bavorském Goldkronachu.

Oba projekty byly podpořeny prostřednic-
tvím Dispozičního fondu Euregia Egrensis, 
který se podílí na financování aktivit obcí 
a neziskových organizací, na kterých spolu-
pracují partneři z české a bavorské hranice. 
V případě zájmu o realizaci podobného pro-
jektu s přeshraničním efektem doporučujeme 
navštívit www.euregio-egrensis.org - nejbližší 
uzávěrka pro příjem žádostí v kanceláří Eure-
gia v Karlových Varech je 23. dubna 2008.

www.muplana.cz, sekce / Kultura   >
   / Hornické muzeum

www.hornickyspolekstribro.cz >
www.euregio-egrensis.org >
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Přeshraniční spolupráce
V loňském roce stvrdil Mikroregion Kon-
stantinolázeňsko a bavorská Kommunale Al-
lianz Steinwald svoji čtyřletou přeshraniční 
spolupráci partnerskou smlouvou. Na počát-
ku letošního roku byly k podpoře a utužení 
této spolupráce předloženy do Dispozičního 
fondu Euregia Egrensis dva projekty. První 
z nich byl zaměřen na společné akce a spolu-
práci neziskových organizací a škol. Během 
realizace byl vytvořen kulturní kalendář spo-
lečenských akcí na obou stranách hranice pro 
období 04/2008 - 04/2009. V rámci tohoto 
projektu byla také uspořádána dvě setkání: 
seminář pro neziskové organizace a setká-
ní pedagogů a žáků základních škol v obou 
regionech, která měla podnítit přeshraniční 
spolupráci a výměnu zkušeností škol a nezis-
kovek. Zástupci Mikroregionu Konstantino-

lázeňsko doufají, že ze setkání vzejdou ná-
měty na úspěšné projekty. V rámci druhého 
projektu byla zpracována společná analýza 
rozvojového potenciálu území obou mikro-
regionů a byl proveden sběr projektových 
záměrů v členských obcích obou svazků obcí. 
Takto vznikl zásobník společných projek-
tů na období 2008 - 2013, který bude pod-
kladem pro přípravu bilaterálních projektů 
v rámci Operačního programu Přeshraniční 
spolupráce (Cíl3).

Interaktivní tabule pro základní školy
V druhém kole Programu obnovy venkova 
pro mládež a děti vyhlašovaném v červnu 
2008 Ministerstvem pro místní rozvoj byla 
vybrána k podpoře i žádost našeho mikrore-
gionu  s názvem „Vzdělané děti – budoucnost 
Mikroregionu Konstantinolázeňsko“. Námět 
tohoto projektu byl inspirován nákupem in-
teraktivních tabulí pro Gymnázium ve Stří-
bře v rámci programu Mladé nápady v roce 
2006. Cílem tohoto projektu je vybavení zá-
kladích škol v Bezdružicích, Černošíně, Kon-
stantinových Lázních a v Záchlumí čtyřmi 
interaktivními tabulemi. Co vlastně taková 
interaktivní tabule je? Interaktivní tabule je 
projekční plátno, které je přes dataprojektor 
(promítačku) propojené s počítačem. Je to 
vlastně velká obrazovka počítače, na kterou 
vidí celá třída. Ovládat ji lze pouhým doty-
kem ruky a psát na ni je možné speciálním 
fixem. Informace jsou pak automaticky posí-
lány zpět do počítače. Výukou na těchto ta-
bulích se zvýší úroveň vybavení venkovských 
škol mikroregionu ve srovnání s městskými 
oblastmi a zatraktivní se výuka na našich 
školách.
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Schůzky v Cebivi a v Bezdružicích se zúčast-
nili zástupci Asociace Entente Florale CZ 
(AEF CZ) - Souznění, která je zpracovatelem 
projektu, zástupci občanského sdružení Pl-
zeňská dráha, MAS Český Západ – Místní 
partnerství, Českých drah, Správy železniční 
dopravní cesty (SŽDC) a samozřejmě i zá-
stupci obcí Cebiv, Kokašice, Konstantinovy 
Lázně a Bezdružice. Kromě pořadatelů přišlo 
také asi 20 místních obyvatel.   

Cebiv
Na začátku jednání byly shromážděny pod-
něty od obyvatel. Místním nejvíce chybějí 
květiny, lavičky, záchodky a v zimním období 
také uzavřená čekárna. Předsedkyně AEF CZ 
- Souznění Drahomíra Kolmanová poukáza-
la na příležitost zapojit do zvelebení stani-
ce místní děti, což by minimalizovalo riziko 
projevů vandalství. Zástupci SŽDC slíbili 
prověřit možnost otevření čekárny a osaze-
ní mobilní buňky WC, ovšem upozornili na 
nutnost řádného dohledu nad zařízením ze 
strany obce. Zkušenosti s vandaly jsou bo-
hužel příliš časté a nákladné. Následně byla 
řešena otázka zarostlých trosek základů skla-
diště vedle nádražní budovy v Cebivi, zde 
slíbila obec spolupracovat se SŽDC na jejich 
postupném odstranění, padl dokonce návrh 
na úpravu plochy na dětské hřiště. Místosta-
rostka Cebivi Pavlína Jonášová informovala 
o soutěži v úklidu, kterou obec Cebiv vyhlási-
la – rozdělila obec na části a svěřila je jednot-
livým skupinám dětí. Výsledky jsou již viditel-
né a tento model bude pokračovat při úpravách 
okolí budovy nádraží. Děti s tím souhlasí a rády 
se budou na úpravách a péči podílet.

Kokašice
V krátkosti se debata dotkla také zvelebení 
stanice Kokašice. Jako negativum zde byl vy-
hodnocen neustálý nepořádek v okolí a chát-
rající zarostlá nákladová rampa. Starosta 
obce však poukázal na velkou docházkovou 
vzdálenost na zastávku, kvůli níž obyvate-
lé využívají především autobusové dopravy 
a automobily. Mnohaleté snahy Kokašic o vy-

budování nové zastávky u přejezdu blízko 
obce byly bohužel dosud nevyslyšeny. Marek 
Plochý ze sdružení Plzeňská dráha na druhou 
stranu poukázal na velkou historickou hod-
notu nádraží a potřebnost při pořádání tradič-
ních akcí s železniční technikou na lokálce. 

Strahov
Po té se účastníci přesunuli do zastávky 
Strahov, na které byla výměnou střešní kry-
tiny zahájena v letošním roce rekonstrukce. 
Účastníci setkání zde ve shodě požádali zá-
stupce SŽDC o maximální respektování his-
torické podoby budovy včetně originálních 
dřevěných záchodků a přírodního okolí, které 
je mezi návštěvníky regionu velice ceněno. 

Konstantinovy Lázně
Stav nádraží v Konstantinových Lázních byl 
vyhodnocen jako vyhovující, díky jeho ne-
dávné rekonstrukci a zájmu obyvatel o jeho  
okolí. Velmi negativně je však vnímáno ne-
fungující WC a malá provázanost se zázemím 
blízkého autobusového nádraží. To by se snad 
mohlo částečně vyřešit projektem na úpravu 
dopravního terminálu, jehož realizaci zahájí 
obec Konstantinovy Lázně letos za podpory 
Regionálního operačního programu.

Bezdružice
V Bezdružicích jednání pokračovalo v bufeto-
vém voze Plzeňské dráhy. Zde byly diskutová-
ny terénní úpravy v souvislosti s plánovanou 
stavbou malého autobusového terminálu 
u nádraží, dosazení prvků podkreslující his-
torický ráz nádraží a doplnění drobného 
vybavení pro návštěvníky a děti. Marek Plo-
chý se zmínil o dlouhodobých legislativních 
průtazích se získáním místního skladiště pro 
plánované muzeum lokálky. 

Co dál?
Všechny podněty z jednání byly pečlivě zazna-
menány a budou sloužit jako podklad pro zpra-
cování architektonické studie všech zmíněných 
nádraží, která bude podkladem pro další opat-
ření a investice. V této souvislosti je však třeba 
zmínit také záměr SŽDC odprodeje staničních 
budov na lokálce, který by měl proběhnout 
v dohledné době,  protože pro vlastní železnič-
ní provoz jsou již téměř nepotřebné. Věřme, že 
se vše povede a místním návštěvníků krásného 
regionu Konstantinolázeňska budou zvelebená 
nádraží brzy a nadlouho dobře sloužit. 

Další podněty k projektu můžete zasílat  >
na e-mail: EntenteFlorale@email.cz, nebo 
na poštovní adresu: Asociace Entente  
Florale CZ – Souznění: NKP Vyšehrad,  
V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.

Co jsou Vlídná nádraží?
Vlídná nádraží je projekt pro zvele-
bování nádraží a vlakových zastá-
vek na území České republiky.

Smyslem projektu je spojit místní obyva-
tele - tj. dospělé i děti, zejména zástupce 
obcí,  místní občanská sdružení a další ak-
tivní společenství v daném území -  s vlast-
níkem železnice a budov  a  společným 
úsilím zlepšit stav místních nádražíček 
a železničních zastávek. Očekávaným vý-
stupem bude zvelebení prostředí nádraží, 
zlepšení místních vztahů, plné využití bu-
dov železničních stanic a nádraží, a sou-
časně posílení vztahu všech zúčastněných 
k řešenému místu i k okolní krajině.

Prvním modelovým objektem je šest za-
stávek na lokálce Pňovany - Bezdružice 
na území Mikroregionu Konstantinolázeň-
sko: Cebiv - Strahov - Břetislav - Kokašice 
- Konstantinovy Lázně – Bezdružice. Or-
ganizátoři projektu do budoucna uvažují 
o jeho rozšíření na celou lokálku.

Soutěž o nejkrásnější nádraží
Od roku 2007 vyhlašuje Asociace Enten-
te Florale CZ – Souznění ve spolupráci 
s Mikroregionem Konstantinolázeňsko 
a občanským sdružením Plzeňská dráha 
soutěž o nejkrásnější nádraží ČR. Spolu-
pracují Správa železniční dopravní cesty 
a České dráhy, v roce 2008 také Jindři-
chohradecké místní dráhy. 

Smyslem soutěže je upozornit  na stav 
našich nádraží, podnítit aktivní přístup 
vlastníků a zaměstnanců nádraží k údrž-
bě objektů a okolí budov a motivovat 
místní obyvatele k zvelebování prostředí 
nádraží. Finalisty soutěže navrhuje a o je-
jím vítězi hlasuje veřejnost. 

 Lidé si všímají malebných nádražíček, kde 
personál velmi dobře plní své úkoly a nad 
rámec svých povinností se stará o krá-
su prostředí, udržuje čistotu a mobiliář, 
pečuje o květiny. Takové nádraží je po-
hlazením po duši a  setkání s těmi, kteří 
se o tento stav zasloužili, je zážitkem, na 
který se nezapomíná. Jsou hrdí na svou 
stanici a přirozeně vlídní na cestující. 
Všem je v takovém místě hezky. 

 Lidé si všímají zanedbaných, bortících se, 
abnormálně špinavých a nevhodně vy-
užívaných budov. Píší buď s recesí nebo 
pobouřením. Velmi nás ale těší, že všich-
ni oslovení autoři kritických zpráv  mají 
zájem stav změnit a jsou ochotni osobně 
přispět.

Výsledky z jednotlivých ročníků
V roce 2007 bylo oceněnno nádraží v Os-
troměři u Chrudimi, v letošním roce pak 
nádraží v Trutnově, Kamenici nad Lipou 
a Šárovcově Lhotě na Jičínsku.

Přeshraniční projekty 
a spolupráce škol na 
Konstantinolázeňsku
Miroslava Válová, poradce mikroregionu

Vlídná nádraží na Konstantinolázeňsku
Miroslav Klas, Plzeňská dráha

Projekt Vlídná nádraží vstupuje letošním rokem do své nové etapy. Veřejná 
schůzka na nádraží v Cebivi a v Bezdružicích konaná 8. srpna  2008 měla za cíl 
shromáždit názory místních obyvatel na vylepšení nádraží a pokusit se je do 
projektu zainteresovat. Jak setkání dopadlo a co si obyvatelé přejí?

Živá ves informuje
Jitka Šimková, předsedkyně o. s. Živá ves

Dne 9. prosince 2008 se konala veřejná 
Valná hromada občanského sdružení 
Živá Ves, které sdružuje především 
podnikatele Konstantinolázeňska. 

Valné hromady se zúčastnilo rekordních 21 
místních podnikatelů i občanů. Po dvou le-
tech existence se tedy Živá ves může nazý-
vat skutečným sdružením lidí, kteří projevili 
vůli věci v „Konstantinkách“ a jejich okolí 
zlepšovat, přispět svým hlasem, nápadem či 
příspěvkem na dobrou věc, vzájemně se lépe 
poznat, nekonkurovat si, ale spolupracovat. 
Chovatelé koní např. zjistili, že každý se ori-
entuje na trochu jinou oblast, že se vlastně 
vzájemně doplňují. Letos se konečně dočká-
me kočárových jízd!

Jednomyslně byl schválen tisk katalogu uby-
tování, služeb a řemesel v Konstantinových 
Lázních a okolí a to hned ve třech jazykových 
mutacích. Po souhrnném propagačním mate-
riálu je v konstantinolázeňském infocentru 
největší poptávka jak u české, tak u zahranič-
ní klientely. 

Členové se rozhodli stanovit roční členské 
příspěvky na výši 1.000,- Kč a mj. tak pod-
pořili vznik tohoto cenného materiálu, kte-
rý bude sloužit všem - především turistům, 
návštěvníkům, ale též chalupářům i  místním 
obyvatelům. 

Sdružení plánuje hlavně společné propagační 
aktivity po celé ČR, účast na veletrzích ces-
tovního ruchu apod. Vyzýváme též všechny 
podnikatele, mají-li zájem o propagaci, mů-
žeme jejich aktivity zveřejnit na www.infokl.
cz v sekci služby.

Dalším nápady se týkaly také zpestření ži-
vota pro děti - od nejmenších po větší, např. 
založení mateřského centra pro maminky na 
mateřské, výtvarného kroužku, keramiky, 
organizace kuličkiády, atd. Tímto oslovujeme 

maminky, které by věděly o vhodném prosto-
ru pro mateřské centrum, maminky by se zde 
mohly scházet, vzájemně si pohlídat dětičky, 
popovídat...

Od Valné hromady se členové sdružení začali 
pravidelně setkávat, nyní Živá ves sdružuje 
na 30 aktivních občanů a podnikatelů. Všich-
ni, kteří mají jakýkoli nápad, kterého by se 
naše organizace mohla lépe ujmout, jste ví-
táni! Zveme úplně všechny, kteří by se chtěli 
jakýmkoli způsobem podílet na oživení dění 
v Konstantinkách a okolí. Již Vaše pasivní 
účast pomůže v budoucnu vzniku zajíma-
vých projektů, velmi uvítáme Vaše názory, 
jaký druh kultury byste v příštím roce chtěli, 
jaké filmy byste rádi zhlédli, co by se dalo ješ-
tě vylepšit. 

Děkujeme též za Vaší hojnou účast na kultur-
ních akcích, která nás samozřejmě povzbuzu-
je k plánování na příští rok!

Živá ves, občanské sdružení  >
   e-mail: kultura@infokl.cz, tel.: 608 339 099

www.infokl.cz >




