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Nové možnosti

Vážení čtenáři,
v letošním roce se naplno rozjely výzvy pro podávání žádostí o dotace ze tří
programů, které administruje naše místní akční skupina – tedy Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
a Operačního programu Zaměstnanost.
Postupně jsme ve všech programech vyhlásili první výzvy k předkládání žádostí
a uspořádali pro žadatele informační semináře. Dále nás čekalo vyhodnocovávání žádostí a administrativa s tím spojená.
Velké nároky jsou pak kladeny na výběrovou komisi místní akční skupiny, jejíž členové musí žádosti pečlivě projít, vyhodnotit a sestavit na základě bodového hodnocení jejich pořadí. Podrobnější informace o průběhu a výsledcích jednotlivých
výzev najdete na dalších stránkách našeho zpravodaje. Letos jsme také vyhlásili
grantové schéma, přes které jsme v našem území podpořili z prostředků Plzeňského kraje celou řadu nejrůznějších
aktivit napříč naším územím. Na své si tak
přišli sportovci, spolky i obce pořádající
zajímavé akce.
Věřím, že budeme v naší činnosti pokračovat úspěšně i v roce 2018. Přeji
Vám do nového roku vše nejlepší.
Ing. Martin Kříž,
předseda MAS Pošumaví, z.s.,
místostarosta města Klatovy

Základní údaje o Místní akční skupině Pošumaví, z.s.
Sídlo: Plánická 174, 339 01 Klatovy od 1. 12. 2014
Právní forma: zapsaný spolek, odsouhlaseno na valné hromadě 4. 12. 2014 s rozhodným dnem 1. 12. 2014.
Registrace: u Krajského soudu v Plzni vedená pod značkou L 6965
IČ: 71214313, DIČ: CZ71214313
Rozloha: 1 478 km2
Počet obyvatel: cca 86 000
Počet obcí: 99
Územní působnost MAS Pošumaví, z.s.: V rámci projektů typu Leader a prostřednictvím strategie CLLD je územní působnost MAS
Pošumaví vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území (viz mapa na této straně).
MAS Pošumaví staví na principu partnerství. Bez ohledu na národní i evropské směrnice vyžaduje, aby v daném území úzce spolupracovala místní samospráva s podnikateli a občanskými iniciativami. Pouze spolupráce na široké platformě umožňuje skutečně účelné využití získaných finančních prostředků. Právní subjektivita MAS Pošumaví je zapsaný spolek. K 14. 12. 2017 měla MAS 57 členů, kteří sídlí
na území vyčleněném obcemi, které poskytly pro realizaci aktivit MAS své území.
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Představení místopředsedy MAS
Jmenuji se Josef Sommer, je mi 58 let
a již čtvrté volební období vykonávám funkci starosty
obce Bolešiny. Svým civilním povoláním jsem
zemědělský inženýr
– zootechnik, takže
k venkovu, se kterým je zemědělství
úzce spojeno, mám
velice blízko. Do komunální politiky mě zavál osud před 15 lety a musím po pravdě říci, že mě tato
práce dosud naplňuje. Je pravda, s čímž budou určitě kolegyně a kolegové starostové
souhlasit, že tato práce je velice nevděčná
z hlediska mezilidských vztahů a člověk ať
chce, či nechce, při ní ztrácí domnělé přátele. Důvod je velice jednoduchý. Rozhodnutí, která musíme dělat z titulu zákona, nemají mnohdy u veřejnosti pochopení.
Mou prioritou je samozřejmě práce pro
naši obec, pro její rozkvět, pro rozvoj infrastruktury, služeb, zkrátka aby se u nás
občané cítili dobře. Pro zajímavost uvedu
pár skutečností. V roce 2002 měly Bolešiny a jejich 5 částí (Slavošovice, Domažličky, Újezdec u Měcholup, Kroměždice, Pečetín) 680 obyvatel a v letošním roce mají
787 obyvatel. Každým rokem přivítáme
v naší obci v průměru 8 dětí. Nejsilnějším
v tomto směru byl rok 2013, kdy se nám
narodilo 13 nových občánků. Daří se nám
zkvalitňovat infrastrukturu. V letošním roce
jsme dokončili splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Finančně se jednalo o nejrozsáhlejší dílo v dějinách obce,
kdy rozsah finančních nákladů dosáhl 20
milionů korun. Jen pro zajímavost za posledních osm let jsme na našem správním
území proinvestovali cca 100 milionů Kč.
Mimo jiné jsme realizovali akce za podpory MAS Pošumaví. Jednalo se o vybudování nových kabin na fotbalovém hřišti v Bolešinech, rekonstrukci víceúčelové budovy v Domažličkách, vybudování dětských
hřišť v Kroměždicích a v areálu Mateřské
školy v Bolešinech.
Do MAS Pošumaví jsme zapojeni
prostřednictvím mikroregionu Plánicko,
z.s.p.o, které sdružuje 12 obcí a dva zapsané spolky. Již druhé volební období vykonávám v tomto sdružení funkci předsedy
a mohu bez nadsázky konstatovat, že jeho
členové, kteří se scházejí pravidelně každý měsíc, vyvíjí poměrně bohatou činnost.
Každým rokem společně realizují jeden
projekt, např. naposledy pořídili za podpory Plzeňského kraje zařízení na opravy
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výtluk na místních komunikacích. Při tom
úzce spolupracujeme s MAS Pošumaví,
jejíž pracovníci pro nás vykonávají
poradenské služby ve formě zpracování žádostí a administrativního zajištění zasedání mikroregionu.
MAS Pošumaví považuji za stěžejní prvek v životě obcí, jejich občanů, podnikatelů a neziskové sféry. Prostřednictvím tohoto zapsaného spolku se podařilo na základě
schválené „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ (SCLLD) to, že do
našeho území od Kdyně až po Kasejovice
půjdou nemalé finanční prostředky na rozvoj místních aktivit. Naším společným přáním je a bude, abychom je dokázali včas
a správně zadministrovat a využít. To bude
záležet především na našem důsledném
a cílevědomém jednání a konání.

Lidé
v MAS Pošumaví
Výběrová komise MAS Pošumaví
Dozorčí rada
Epin, s.r.o.,
zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
Střední Pošumaví, z.s.p.o.,
zastoupené Mgr. Pavlem Princem
město Sušice,
zastoupené Bc. Petrem Mottlem

Zaměstnanci MAS

Ing. Markéta Janotová, manažerka CLLD
mob.: 774 411 095
e-mail: janotova@masposumavi.cz
Eva Kyrálová, manažerka PRV
mob.: 720 982 178
e-mail: kyralova@masposumavi.cz
Ing. Jiří Kaisr, admin. pracovník PRV
mob.: 720 982 173
Orgány MAS Pošumaví
e-mail: kaisr@masposumavi.cz
Ing. Jan Kolář,
Předseda
manažer IROP a OP Zaměstnanost
Ing. Martin Kříž,
mob.: 720 982 176
nominován za město Klatovy
e-mail: kolar@masposumavi.cz
Bc. Alžběta Merglová,
Místopředsedové
administrativní pracovnice MAS
Ing. Hana Kalná,
mob.: 720 982 177
nominována za Prácheňsko, z.s.p.o.
e-mail: merglova@masposumavi.cz
Ing. Josef Sommer,
Ing. Radana Šašková,
nominován za Plánicko, z.s.p.o.
koordinátorka MAP Klatovy
mob.: 602 626 386
Výkonná rada
e-mail: saskova@masposumavi.cz
DSO Kdyňsko,
Mgr. Jindřich Haišman,
zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
koordinátor MAP Sušice
Klub přátel Klatovska, z.s.,
mob.: 720 982 171
zastoupený Věrou Kadlecovou
e-mail: haisman@masposumavi.cz
město Klatovy,
Ing. Radka Schusterová,
zastoupené Ing. Martinem Křížem
koordinátorka MAP Horažďovice
Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, mob.: 720 982 172
zastoupený Jiřím Juklem
e-mail: schusterova@masposumavi.cz
Prácheňsko, z.s.p.o.,
Ing. Marie Kaufnerová, metodička MAP
zastoupené Ing. Hanou Kalnou
Horažďovice, Klatovy, Sušice
Úhlava, o.p.s.,
mob.: 720 982 170
zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
e-mail: kaufnerova@masposumavi.cz
Veterinární centrum, s.r.o.,
Ing. Ivo Šašek, CSc., admin. manažer MAP
zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D. mob.: 774 411 096
Klatovské katakomby, z.s.,
e-mail: sasek@masposumavi.cz
zastoupené Ing. Václavem Chroustem
Jindřiška Bělohlavá, DiS,
Plánicko, z.s.p.o.,
finanční a administrativní pracovnice
zastoupené Ing. Josefem Sommerem
mob.: 376 387 717
e-mail: belohlava@masposumavi.cz
Valná hromada
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Program rozvoje venkova
výzva MAS č. 1

Nejen zemědělci se
konečně dočkali
Výběrová komise při práci

4. května 2017 jsme vyhlásili 1. výzvu (č. 15/000/00000/232/000110/V001) k předkládání žádostí o podporu
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Rozhodli jsme se, že vyhlásíme všech
9 fichí (opatření), celková výše dotace pro 1. výzvu byla 18 833 980,- Kč.
V rámci 1. výzvy pořádala MAS pro
veřejnost a žadatele celkem pět informačních seminářů k přípravě projektů. První,
s největší účastí, proběhl 11. května v budově dominikánského kláštera v Klatovech.
Po úvodní prezentaci pravidel a postupů při
podávání žádostí zde byly také zodpovězeny všechny dotazy přítomných žadatelů.
Další semináře pak proběhly ve dnech
11. a 12. května ve Kdyni, Sušici, Horažďovicích a poslední pak 19. května v Petrovicích u Sušice na valné hromadě mikroregionu Střední Pošumaví. Všichni zájemci
měli také možnost, po domluvení termínu,
využít v dalších dnech osobní konzultace
s manažerkou PRV.
Příjem žádostí o dotaci pak probíhal
ve dnech od 22. května 2017 do 9. června 2017 do 14:00 hodin v kanceláři MAS.
Celkem bylo přijato 35 žádostí, s nejvyšším převisem součtu požadované dotace
nad alokací ve Fichi č. 1, kde bylo podáno 24 projektů. Další převis byl ve Fichi
č. 4, kde byly podány tři projekty. Naopak
ve Fichi č. 9 nebyla podána žádost žádná.
Oproti ostatním MAS, kde byl počet podaných žádostí cca do 10, nám začal maraton kontrol, hodnocení a schvalování,
kdy prázdniny nebyly časem pro dovolené.
A to ještě nepodali ti, kteří bohužel nestihli sehnat potřebné dokumenty a musí počkat na výzvu další. Ale jsme rádi, že bylo
z čeho vybírat a naše území bude obohaceno o několik zajímavých projektů.
Od 10. června tedy probíhala v kanceláři MAS administrativní kontrola (kontrola
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obsahové správnosti), kontrola přijatelnosti a kontrola dalších podmínek vztahujících
se pro dané projekty. Po vyzvání měli žadatelé možnost opravit formální chyby ve
svých žádostech a doplnit chybějící přílohy. Až na pět žádostí byli vyzváni všichni
žadatelé k doladění nedostatků. Tři žádosti
byly vyřazeny z důvodu realizace projektu
mimo území MAS Pošumaví, z.s.
19. července bylo rozlosováno všech 32

zbývajících žádostí, aby mohly projít věcným hodnocením. Hodnotitelé už se těšili
až se ponoří do projektů, které chtějí přispět k rozvoji našeho území. Každou žádost hodnotili dva členové výběrové komise, na konečném počtu bodů se museli shodnout. 14. srpna pak bylo sestaveno
a schváleno konečné pořadí projektů, které
bylo předloženo výkonné radě a valné hromadě k dalšímu procesu schvalování.

Vyhlášené Fiche a jednotlivé alokace
F1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů. 						
Alokace 5 273 520,- Kč
F2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu.
						
Alokace 941 690,- Kč
F3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů.
			
Alokace 941 690,- Kč
F4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky
podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově.
						
Alokace 753 360,- Kč
F5 – Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné
podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví. 						
Alokace 282 510,- Kč
F6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby. 				
Alokace 3 766 800,- Kč
F7 – Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví. 				
Alokace 1 318 380,- Kč
F8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo
výstavby souvisejících objektů a technického vybavení.
Alokace 5 273 520,- Kč
F9 – Stabilizace vodních poměrů v lesích. 		
Alokace 282 510,- Kč

Více na www.masposumavi.cz

Dle aktuálních finančních prostředků
alokovaných na danou výzvu (fichi) byl sestaven konečný seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. Nevyčerpaná alokace v jednotlivých Fichích byla převedena metodou „společného zůstatku“ a na základě výše bodů nebo vytvoření pracovních
míst byly vybrány ještě tři projekty z Fiche
č. 1 a jeden projekt z Fiche č. 4. Vybraných
19 žadatelů si mezi sebou rozdělí celkem
16 235 557 Kč, do další výzvy bude převedeno 2 598 423 Kč. Konečný seznam projektů schválený výkonnou radou a valnou
hromadou najdete v následující tabulce.
Konečné seznamy vybraných a nevybraných projektů včetně jejich popisu jsou
k dispozici na webových stránkách MAS
Pošumaví. Vybrané projekty, včetně příloh,
byly opatřeny v MAS elektronickým podpisem a zaslány žadatelům k zaregistrování přes Portál Farmáře na RO SZIF České
Budějovice. Následně probíhalo na MAS
(v případě, že to bylo nutné) předkládá-

Program rozvoje venkova
výzva MAS č. 1

Informační seminář v Klatovech

ní a kontrola dokumentace k zrealizovanému výběrovému (zadávacímu) řízení. Nyní
probíhá na RO SZIF administrativní kontrola a žadatelé čekají na výzvu k podpisu
dohody se SZIF.
Druhou výzvu, kde bude alokace cca
25 mil. Kč, plánujeme vyhlásit v únoru
2018, o konkrétních termínech budete na

našich www stránkách včas informováni.
Konzultace Vašich projektových záměrů,
které máte v plánu do druhé výzvy podat,
lze domluvit již nyní s manažerkou PRV
p. Evou Kyrálovou,
na e-mailu: kyralova@masposumavi.cz,
na mob.: 720 982 178,
nebo v kanceláři MAS.

Vybrané žádosti o dotaci

Více na www.masposumavi.cz
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Integrovaný regionální
operační program

Podpoříme školy,
památky i hasiče
Seminář pro žadatele

MAS Pošumaví v roce 2017 vyhlásila prvních sedm výzev programového rámce Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), v nich nabídla k rozdělení celkem 51 285 000,- Kč. Výše dotace ve všech výzvách
IROP je 95% celkových způsobilých výdajů.
Název výzvy
1. Požární zbrojnice
2. Kulturní památky
3. Školy
4. Územní studie
5. Mateřské školy
6. Technika pro JSDHO - DA
7. Bezpečnost osob v dopravě
Potenciálními žadateli v prvních výzvách IROP byly obce zřizující jednotky
sborů dobrovolných hasičů kategorie II
a III, školy a školská zařízení, obce s rozšířenou působností zpracovávající územní
studie a regulační plány a majitelé národních kulturních památek nebo památek na
indikativním seznamu IROP.
Žádosti o podporu se podávají elektronicky prostřednictvím systému MS2014+,
povinnou součástí je ve většině případů studie proveditelnosti a další přílohy
upřesněné ve výzvách a příslušných specifických pravidlech.
Na přelomu roku budou prostřednictvím MAS Pošumaví vyhlášeny další výzvy, v rámci kterých bude možné podpořit
poskytovatele sociálních služeb a neziskové organizace, které zakládají nebo rozšiřují sociální podnik. V roce 2018 bude
také vyhlášena další výzva podporující
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Termín předkládání žádostí o dotaci

Alokace

2. 8. 2017 – 30. 9. 2017
8. 8. 2017 – 30. 9. 2017
8. 8. 2017 – 30. 9. 2017
8. 8. 2017 – 31. 10. 2017

5 985 000,- Kč
20 000 000,- Kč
6 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč

19. 9. 2017 – 24. 11. 2017
27. 9. 2017 – 30. 11. 2017
24. 11. 2017 – 28. 2. 2017

3 000 000,- Kč
1 900 000,- Kč
13 400 000,- Kč

Výběrová komise při práci

nákup techniky a věcných prostředků pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
kategorie JPO II a III.

Ke všem vyhlášením i připravovaným
výzvám poskytuje kancelář MAS v Klatovech bezplatné konzultace.

Více na www.masposumavi.cz

Operační program
Zaměstnanost

MAS Pošumaví nabízí finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím dvou operačních programů.
Finanční prostředky z IROP budou směřovat na podporu investičních projektů.
Těmi budou poskytovatelé sociálních služeb, působící na území MAS, rozšiřovat
a zkvalitňovat prostory, ve kterých sociální služby poskytují. Dotace může sloužit i na obnovu či rozšíření vozového parku k poskytování služeb v terénu. Neziskové organizace mohou využít peníze z IROP
na vznik a rozvoj sociálních podniků. Na
sociální služby má MAS v rámci programového rámce IROP ve stávajícím znění
strategie CLLD vyčleněno celkově cca
40 mil. Kč. Všechny výzvy budou vypisovány na začátku roku 2018.

Pomáháme rozvíjet
sociální služby
Věcné hodnocení projektů předložených ve výzvách OPZ výběrovou komisí.

Podpořené projekty OP Zaměstnanost v roce 2017
Název projektu

Příjemce dotace

Celkové způsobilé výdaje

Nejste na to sami
Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

Sociální služby města Sušice
FOKUS – Písek, z.ú.

2 000 000,- Kč
1 955 845,- Kč

Podporované oblasti
Rozvoj sociální služeb
Sociální bydlení
Rozvoj sociálních služeb – automobily k poskytování terénních služeb
Sociální podnikání

V pořadí třetí výzva financovaná z OP
Zaměstnanost bude v obdobném znění jako
první dvě dohromady vyhlášena na přelomu roku. Mezní datum pro předkládání žádostí o dotaci je stanoveno opět na poslední březen. K výzvě bude v lednu uspořádán seminář pro žadatele, na kterém budou

příchozí podrobně seznámeni se způsobem
zpracování žádosti a informováni o zkušenostech získaných při administraci výzev
v roce 2017. Pro třetí výzvu má MAS alokovanou částku přes 10 mil. Kč, míra podpory se odvíjí od právní formy příjemce
a pohybuje se od 85 % do 100 %.

Finanční prostředky poskytované z Operačního programu Zaměstnanost jsou naopak určené k podpoře neinvestičních projektů, čili je možné pomocí nich financovat i mzdové náklady sociálních pracovníků. První dvě výzvy – 1.1.1 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování
odborného poradenství, nízkoprahové služby a 1.1.2 Podpora odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi – jsme vyhlásili již v lednu
2017. Z předložených čtyř projektů vybrala
výběrová komise v rámci věcného hodnocení k podpoře dva. V obou případech se jednalo o tříleté projekty s rozpočtem do 2 mil. Kč.

Více na www.masposumavi.cz

6

Jednání orgánů
MAS Pošumaví

V období od 1. 1. 2017 až 31. 12.
2017 se uskutečnily tři valné hromady
MAS Pošumaví, z.s., na kterých byli členové informováni o aktuálních aktivitách
MAS Pošumaví. Ty jsou zaměřeny především na vypisování výzev na podávání projektů do všech tří operačních programů, které MAS Pošumaví, z.s., administruje. Zároveň členové MAS projednali a odsouhlasili řadu dokumentů, které
jsou nezbytné pro správný a transparentní
administrativní průběh výzev. Zároveň
byly členy MAS odsouhlaseny návrhy
hodnotitelské komise a výkonné rady na
projekty, které budou podpořeny prostřed-
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nictvím probíhajících výzev MAS Pošumaví.
Výkonná rada MAS Pošumaví se
schází podle potřeby a řeší operativní záležitosti v reálném čase. Výkonná rada
se schází v sídle MAS Pošumaví v Klatovech a v roce 2017 se zabývala především přípravou výzev CLLD a hodnocením průběhu projektu MAP.

Více na www.masposumavi.cz

Místní akční plány
MAP Klatovy

2. zasedání řídícího výboru
MAP v Klatovech
9. 1. 2017 se v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech sešel ke
svému druhému zasedání řídící výbor MAP
v ORP Klatovy. Řídící výbor na svém zasedání projednal a schválil strategický rámec MAP a aktivity v rámci projektu MAP
na další období. Poté členové ŘV schválili celý dokument per rollam. Dokument je
vyvěšen na stránkách územní dimenze:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemnidimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP.

Zároveň je k dispozici na stránkách MAS
Pošumaví.
V jarním období se rozběhla činnost
čtyř platforem (pracovních skupin) 1. pro
mateřské školy; 2. pro základní školy;
3. kariérové poradenství; 4. čtenářská a matematická gramotnost, finanční a IT gramotnost. Dalším trvalým úkolem je šíření
dobré praxe mezi školami. Dále byly školy informovány o aktivitách ZŠ Čapkova,
která využívá program „Škola podporující
zdraví“. NIDV nabízí společná školení pro
školy v ORP Klatovy. Po celou dobu trvání
projektu MAP je možné tento plán činností
připomínkovat a měnit.

3. zasedání řídícího výboru
MAP v Klatovech
19. 6. 2017 se v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech
uskutečnilo třetí zasedání řídícího výboru
MAP v ORP Klatovy. Členové řídícího výboru odsouhlasili aktualizaci investičních
priorit Strategického rámce.
V další části jednání podala koordiná-

Více na www.masposumavi.cz

la prezentace Ing. Evy Fanfulové o využití minirobotů na prvním stupni ZŠ nazvaná
„Pomůžou nám roboti?“.

torka MAP Ing. Radana Šašková informaci o aktivitách, které se uskutečnily v období mezi zasedáním řídících výborů a výbor
se zabýval návrhem opatření a aktivit pro
roční akční plán, který je možno v průběhu dalšího období trvání projektu doplňovat. Součástí jednání byla i informace o stavu zapojení škol do projektů se zjednodušeným vykazováním (šablon) a případném
využití dalších projektů.

Školení zájemců
o administrativní systémy
17. 2. a 24. 2. 2017 proběhla v Klatovech školení zájemců o administrativní
systémy „Bakaláři“ a „DM software“.
Učitelé měli možnost se zdokonalit ve
využívání těchto programů a přednášející
jim zodpověděli celou řadu dotazů.

Platforma Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání
1. 3. 2017 se v Klatovech konalo Setkání Platformy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Klatovy – podpora
diskuse o dalším vývoji formálního a neformálního vzdělávání a prohlubování spolupráce v území, na které se dostavili první aktivní zájemci o zapojení do pracovních
skupin.
Vzdělávací lahůdkou odpoledne se sta-

Exkurze do suchého poldru
v Lubech
V rámci projektu MAP se ve spolupráci
s Úhlavou, o.p.s., uskutečnila exkurze žáků
a učitelů do suchého poldru v Lubech.

Projektové dny s roboty
ve škole i na táboře
V Základní škole v Bezděkově proběhla 7. 4. 2017 ukázka využití minirobotů ve
výuce na 1. stupni. Učitelé z několika škol
měli možnost posoudit, jak žáky baví pracovat s novými typy úkolů.
Téma robotů proniklo i v létě na letní
tábor PS Tuláci. Ing. Eva Fanfulová proškolila instruktory a děti si vyzkoušely, že
roboty je možné krotit i mimo školu.

Konference žijeme školou
6. 6. 2017 se v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Klatovy
uskutečnila v sále Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech konference pro
pedagogické pracovníky „Žijeme školou“.

Dětská vědecká konference
V sobotu 24. 6. 2017 se v Kulturním
domě v Klatovech uskutečnila „Dětská vědecká konference“.
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Místní akční plány
MAP Sušice
Řídící výbor schvaloval
Řídicí
Strategický rámec MAP
25. ledna se
se opět
opět sešel
sešel Řídicí
řídící výbor
MAP pro ORP Sušice. V první části zasedání představil dosavadní práci na MAP Sušice koordinátor projektu Mgr. Jindřich Haišman. Prezentována byla analýza vzdělávání na Sušicku a na ní navazující Strategický
rámec MAP,
MAP, který
který obsahuje
obsahujetaké
takéInvestiční
investičpriority
ní
priority
jednotlivých
jednotlivých
škol.
škol.
V druhé
V druhé
částičászasedání
ti
zasedání
bylabyla
vedena
vedena
diskuse
diskuse
nadnad
Strategicstratekým rámcem
gickým
rámcem
a následně
a následně
proběhlo
proběhlo
jeho jeho
jednohlasné schválení
jednohlasné
schválení
členy
členy
Řídicího
řídícíhovýboru.
výboDíky
ru.
Díky
tomu
tomu
budou
budou
moci
moci
školy
školynanaSušicku
Sušicmimo
ku
mimo
jinéjiné
čerpat
čerpat
z programu
z programu
IROP.
IROP.

Pracovní skupina k inkluzi
Na ZŠ TGM v Sušici se sešli zástupci
pedagogů, ředitelů škol, odborníků na práci s dětmi a mládeží a zástupci rodičů, aby
diskutovali nad současným stavem inkluze
na Sušicku. Po úvodní přednášce, věnované
vlivu médií na vnímání inkluze veřejností,
se diskuse stočila především k administrativním a technickým překážkám v zavádění inkluzivních
inkluzivních principů.
principů.Pracovní
Pracovnískupina
skupina byla
byla
facilitována
facilitována
PhDr.
panem
Josefem
PhDr.
Slowíkem,
Josefem
Slowíkem,
PhD.,
kterýPhD.,
poskytoval
který poskytoval
diskusi potřebnou
diskusi
potřebnou záštitu
odbornou
odbornou
a svůj
záštitu
nadhled,
a svůj nadhled,
který je
vkterý
tomto
je vtématu
tomtotolik
tématu
potřebný.
tolik potřebný.

Seminář k inkluzi
Přátelsky pojatý
pojatýseminář
seminářk tématu
k tématu
inkluinkluze
ze se odehrál
se odehrál
na ZŠ
na Sušice
ZŠ Sušice
v Lerchově
v Lerchoulivě
ci. 25
ulici.
účastníků
25 účastníků
semináře,
semináře,
vedeného
vedeného
panem
panem
PhDr. Josefem
PhDr. Josefem
Slowíkem,
Slowíkem,
PhD., si přednášPhD., si
přednáškovou
kovou i zážitkovou
i zážitkovou
formou formou
rozšiřovalo
rozšiřopovalo
hled na
pohled
inkluzi
na ainkluzi
praktické
a praktické
otázky s ní
otázky
sposjené.
ní spojené.
Téma veskrze
Téma,aktuální
veskrze bylo
aktuální,
uchopeno
bylo
uchopeno
nejen po stránce
nejen po
technické,
stránce ale
technické,
především
ale
především
po stránce filosofické,
po stránce filosofické,
tedy hledáním
tedysmyshledáním
lu inkluze
smyslu
a jejího
inkluze
přínosu
a jejího
pro naši
přínosu
společpro
naši
nost. společnost.
Tento seminář,
Tento
který
seminář,
připravila
kterýMAS
připravila
Pošumaví
MAS
v projektu
PošumavíMAP,
v projektu
byl jedním
MAP,
byl
z řady
jedním
seminářů,
z řady
které
seminářů,
byly v rámci
které podpobyly v
rámci
ry školpodpory
na Sušicku
školpřipraveny.
na Sušicku připraveny.

Exkurze do inkluzivní školy
Dub u Prachatic
Praxe je nejpřínosnější metodou poznání.
Abychom školám na Sušicku zprostředkovali právě praktické poznatky o inkluzi přímo
od zdroje, zajistili jsme 15. května exkurzi do
školy, která je certifikovaná jako inkluzivní.
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ZŠ a MŠ Dub u Prachatic je malotřídní škola rodinného typu, která vzdělává
řadu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paní Žílová, ředitelka školy, nás vřele přijala a pozvala nás nejen do
výuky, ale také k besedování. Účastníci se
tak mohli inspirovat metodami výuky a formátem školy obecně a měli pak možnost se
detailně seznámit s chodem školy a doptávat se na
navše,
vše,co
cojesek ktématu
tématu
inkluze
inkluze
vztahuvztaje. Paní
huje.
Paní
ředitelce
ředitelce
děkujeme
děkujeme
za skvělou
za skvělou
zkušenost!
zkušenost!

Setkání ředitelů a zástupců
škol na Sušicku
Přínosné i milé zároveň bylo setkání vedoucích pracovníků škol ze
ze Sušického
sušického regionu, které se odehrálo v prostorách zámku
Mlázovy ve dnech 25. – 26. 5. 2017.
Dvoudenní informativní setkání ředitelů a zástupců ředitelů,
ředitelů bylo naplněné informacemi i výměnou zkušeností mezi účastníky navzájem. Pozornost byla věnována
aktuálním změnám ve školské legislativě,
prevenci rizikového chování z pohledu ředitele, spolupráci ředitele a školního metodika prevence a prevenci šikany. Setkání
završily informace o supervizi a možnostech jejího využití ve škole. Kromě skvělých, prakticky orientovaných
lých
orientovaných přednášejípřednášecích, sese aktivními
jících
aktivnímitvůrci
tvůrciprogramu
programustali
stalii
isamotní
samotníúčastníci.
účastníci.Ti
Tiintenzivně
intenzivně sdíleli své
zkušenosti, příklady dobré praxe a vzájemně se tak obohacovali o své praktické poznatky.

Řídicí
Řídící
výbor
výbor
MAP
MAP
opět
opět
zasedal
zasedal
v Sušici
v Sušici
Třetí zasedání Řídicího
řídícího výboru odsouhlasilo důležité dokumenty a vizi dalšího
pokračování projektu.
15. června se
se uskutečnil
uskutečnil Řídicí
řídící výbor
MAP ORP
ORPSušice.
Sušice.Členové
Členové
řídicího
řídicího
výboru
vý-

boru seznámeni
byli
byli seznámeni
s dosavadní
s dosavadní
činností
činností
týmu
MAP.MAP.
týmu
Důležitým
Důležitým
bodem
bodem
jednání
jednání
bylabyla
aktualizace investičních
aktualizace
investičních
priorit
prioritstrategického
strategickérámce
ho
rámce
MAP,
MAP,
kterou
kterou
Řídicí
řídící
výbor
výbor
odsouhlaodsousil. Představen
hlasil.
Představen
bylbyl
také
takéRoční
roční akční
akční plán,
který shrnuje opatření, vedoucí k naplnění cílů Strategického
strategického rámce. Zmíněné dokumenty jsou ke
k nalezení
stažení na
v přílohách
www stránkách
tohoto
článku.Řídící
MAS.
Řídicívýbor
výborse
se též
též seznámil
seznámil s pracovní verzí Situační
situační zprávy s názvem „Situační zpráva o problémech předškolního
a základního školství z perspektivy zpracovatelů Místních
místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání“. Tým MAP byl pověřen další
spoluprací na tvorbě zprávy a její distribuce
k příslušným orgánům státní správy. Tým
MAP se těší na
na další
další zasedání
zasedáníŘídicího
řídícího výboru v roce
novém
2018.
roce 2018.

Jak jsme se učili
čtenářské pregramotnosti
Ve skvělé atmosféře, kterou navodila paní Hanka Švejdová, se
odehrál
odehrál
se seminář na téma čtenářské pregramotnosti, který pořádal tým MAP Sušice.
V prostorách Městské
městské knihovny v Sušici se
se sešly
sešlypedagožky
pedagožkymateřských
mateřskýchškolek
škol
a v průběhu čtyřhodinového semináře získaly nové náhledy
náhledy na
a možnosti
možnosti práce
práce s dětmi v oblasti předčtenářské gramotnosti. Seminář by nebyl tak užitečným a zároveň
lidským a laskavým, nebýt lektorky, paní
Hanky Švejdové,
Švejdové,která
kteráse se
zmiňovanému
zmiňovanému
tématu dlouhodobě
tématu
dlouhodobě
věnuje.
věnuje.
Praktické
Praktické
činnosčinti i teoretické
nosti
i teoretické
zázemí
zázemí
přivítaly
přivítaly
účastnice
účastnices
snadšením
nadšeníma my
a my
užuž
přemýšlíme
přemýšlíme
nad
nad
navazunavajícím setkáním.
zujícím
setkáním.

Více na www.masposumavi.cz

2.
2. zasedání
zasedání Řídícího
řídícího výboru
výboru
MAP v Horažďovicích
Ve středu 18. 1. 2017 se v Horažďovicích uskutečnilo
uskutečnilo II.
druhé
zasedání
zasedání
Řídícího
řídícího
výboru MAP
výboru
MAPpro
prooblast
oblast ORP
ORP Horažďovice.
Řídící výbor projednal a následně schválil Programový
programový rámec nezbytný pro některé další investiční aktivity mateřských a základních škol v regionu a stanovil oblasti,
kterými se bude zabývat v dalším období.

Platforma
k pracovním skupinám
Ve středu 15.
15. března
března 2017
2017 proběhla
proběhla
v ZŠ
v ZŠ
Blatenská
Blatenská
v Horažďovicích
Horažďovice platforma
MAP. Na tomto setkání se účastníci domluvili na vzniku
vzniku tří
3 pracovních
pracovních skupin (Předškolní vzdělávání,
vzdělávání, Základní
Základnívzdělávání
vzdělávánía
Zájmové
a Zájmovéa aneformální
neformální vzdělávání).
vzdělávání). Zároveň paní Ing. Fanfulová předvedla účastníkům práci s ozoroboty a zdůraznila jejich
možné využití při výuce. Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře.

slava Strejcová
Strejcová,
ze společnosti
ze společnosti
Banner-systém,
Banner-syss.
r. o., s.r.o.,
tém,
která už
která
s některými
už s některými
školamiškolami
spolupracuje v oblasti
spolupracuje
v oblasti
kreativity
kreativity
a výtvarného
a výtvarcítění dětí.
ného
cítění dětí.

Finanční gramotnost
18. května proběhla
t. r. proběhla
v pořadí
v pořadí
další další
pracovní skupina
pracovní
skupina
zaměřená
zaměřená
na na
matematickou
matematicakou
finanční
a finanční
gramotnost.
gramotnost.
Setkání
Setkání
proběhlo
proběhna
lo naBlatenská
ZŠ
ZŠ Blatenská
v Horažďovicích.
v Horažďovicích.
DiskutoDiskutovalo
valo
se zde
se zde
na téma
na téma
jednotlivých
jednotlivých
gramotgramotností,
ností,
jakéjaké
majímají
jednotlivé
jednotlivé
školy
školy
zkušenoszkušenosti
ti
s výukou
jak s výukou
matematiky
matematiky,
a finanční
tak finanční
gramotgramotností.
nosti.
Jako lektor
Jako lektor
byla přizvána
byla přizvána
paní Mgr.
paní
Mgr. Lenka
Lenka
Rybová
Rybová
ze společnosti
ze společnosti
H-mat,H-mat,
o.p.s.,
o. p. s.,
která
přítomné
která přítomné
informovala
informovala
o Hejného
o Hejmeného výuky
todě
metoděmatematiky,
výuky matematiky,
která se která
v současse v
současné
né
době zavádí
době zavádí
do mnohých
do mnohých
škol. škol.

Tematické setkání
v městské knihovně
V úterý
úterý 30.
30.května
května2017
2017
proběhlo
od 16 vhodin
sále
Městské vknihovny
proběhlo
sále knihovny
v Horažďovicích
v Horažďovicích
sesetkánípracovnic
tkání
pracovnicknihovny
knihovny ss pedagožkami
mateřských škol a 1. –- 3. ročníků základních škol. Zúčastněné společně diskutovaly o stávající situaci a hledaly nové možnosti spolupráce, aby čtenářská gramotnost
přestala být problémem. Pedagožky a pracovnice knihovny se domluvily na pravidelném setkávání vv budoucnosti,
budoucnosti přibližně
dvakrát ročně, jednak z důvodu plánování
aktivit s dětmi v dalším roce a dále z důvodu zjištění, jaké nové knihy vyšly v předcházejícím období.

Zájmové vzdělávání

Pracovní skupina
pro inkluzivní vzdělávání

Druhé setkání
setkání pracovních
pracovníchskupin
skupinseprokonalo vv Envirocentru
běhlo
Envirocentru Proud
Proud vv Horažďovicích. 9.
9. května
května 2017
2017 proběhla další pracovní skupina,
skupina, tentokráte
tentokráte na
na téma
témazájmové
zájmové-a
neformální
ho
a neformálního
vzdělávání.
vzdělávání.
Tohoto setkání
Tohoto vyseužili nejen
tkání
využili
pedagogové,
nejen pedagogové,
ale především
ale předepracovníci
vším
pracovníci
DDM Horažďovice
DDM Horažďovice
a Centraa sporCentu. Byly
tra
sportu.
přítomny
Byly přítomny
také pedagožky
také pedagožky
ze školní družiny
ze
školní družiny
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Regionální potravina
Plzeňského kraje

Na krajských dožínkách v Sušici

Stejně jako v minulých letech koordinuje v Plzeňském kraji soutěž „Regionální potravina“ obecně prospěšná společnost
Úhlava ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví, z.s., a Krajskou agrární komorou Plzeň za mediální a marketingové
podpory Plzeňského kraje. V letošním roce
se uskutečnil již její 8. ročník.
V rámci soutěže je zajištěna propagační kampaň regionálních potravin, jejímž cílem je podpořit domácí producenty a motivovat spotřebitele k zájmu o ně.
Pro úspěšné výrobky jsou zajištěny propagační a prodejní prezentace při příležitosti řady významných společenských, kulturních a dalších akcí konaných v Plzeňském kraji. Oceněné výrobky jsou prezentovány v katalogu vítězných výrobků
a v informačních letácích.
V úterý 11. 7. 2017 zasedla v Klatovech
hodnotitelská komise, která vybrala vítězné
výrobky v osmi kategoriích. V jedné kategorii se komise rozhodla nenavrhnout panu
ministrovi k ocenění žádný výrobek.
V srpnu začala série propagačních akcí
po Plzeňském kraji. Do konce letošního
roku se vítězné potraviny představily na
ochutnávkách spojených s významnými,
většinou kulturními akcemi, po celém území kraje. Nejvýznamnější z nich pro výrobce byl „Den regionálních potravin“, který je
pořádán ve spolupráci s Plzeňským krajem
a spolkem ENVIC. Výrobci zde převzali
z rukou hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda a zástupce ministerstva zemědělství, které v letošním roce zastupoval náměstek ministra Ing. Zdeněk Adamec, certifikáty, jež potvrzují jejich vítězství v soutěži. Tento ceremoniál je samot-
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nými výrobci vysoce ceněn, protože je připravován pro ně a není spojována s žádnou
další akcí. Rovněž na souběžném trhu hrají prim jejich stánky s vítěznými produkty.
Den regionálních potravin se uskutečnil již
potřetí na nádvoří Plzeňského Prazdroje.

1

2

3
4
5

6
7
8
9

Další významnou akcí v roadshow jsou
„Dožínky s Plzeňským krajem“. Tato národopisná slavnost vznikla před několika lety právě z popudu kraje. Dnes je širokou veřejností navštěvována pro připomenutí zvyků, kdy zemědělská chasa předávala hospodáři za zpěvu a tance dožínkový věnec a ten jí jako poděkování poskytl
třeba pivo. Stejně tomu bylo i na sušickém
náměstí, kde 19. 8. 2017 proběhly dožínky v rámci tamních známých farmářských
trhů. Folklorní vystoupení bylo zakončeno na podiu, kde pan hejtman a pan starosta převzali dožínkové věnce a věnovali přítomným sudy s pivem, které pan hejtman

Kategorie

Výrobek a výrobce

Masné výrobky
tepelně opracované včetně
uzených mas
Masné výrobky trvanlivé,
tepelně neopracované,
konzervy a polokonzervy
Sýry včetně tvarohu
Mléčné výrobky ostatní
Pekařské výrobky včetně
těstovin

ŘEZNICKÝ COP,
PIKANTNÍ ŘEZNICTVÍ – PIRNÍK, SPOL. S R.O.

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek
Alkoholické
a nealkoholické nápoje
Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě
Ostatní

BEZ OCENĚNÍ

ŠÁDIN, ING. OLGA LUKŠOVÁ
KEFÍR, VÁCLAV DUB
KLATOVSKÝ SVATEBNÍ KOLÁČ,
STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ KLATOVY
MÜSLENKY S VIŠNĚMI, LENKA HAVLOVÁ
KAROLÍNA SVĚTLÁ 13°, ROBERT BENEŠ
KOUZELNÉ HRUŠKY SE SKOŘICÍ,
OD MACHÁČKŮ S.R.O.
SIVEN UZENÝ S HLAVOU,
ZPRACOVNA RYB KLATOVY A.S.

Více na www.masposumavi.cz

Regionální potravina
Plzeňského kraje

osobně načepoval. Stánek s vítěznými regionálními potravinami zatím nechyběl na
žádných „krajských“ dožínkách.
Další ochutnávky proběhly na jarmarku
v Plasech, na pivních slavnostech v Přešticích, „Dnech evropského dědictví“ v Klatovech, farmářském trhu ve Stříbře, na výstavě cestovního ruchu ITEP v Plzni, na
„Slavnostech zelí“ v Křimicích, na „Václavských trzích“ ve Zbirohu, na „Slavnostech jablek“ v Nebílovech, na „Slavnostech
medu“ v Koterově, na „Slavnostech jablek“
v Krasíkově, na „Dnu potravin“ v Chanovicích, na „Zabijačkových hodech“ v Klatovech a na „Svatomartinském jarmarku“
v Horažďovicích. U stánku s regionálními
potravinami na akcích, které navštěvují rodiny s dětmi je koordinátory zřizována miniexpozice na propagaci zemědělství a výroby potravin. Děti mají možnost si zkusit
podojit makety krav nebo poznávat jednotlivé zemědělské plodiny, a tak pronikat do
tajů venkovských znalostí.
Mimo kraj se vítězné výrobky Plzeňského kraje objevily na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Zde byl
stánek součástí expozice Státního zemědělského intervenčního fondu zaměřené
na propagaci značek „Regionální potravina“ a „Klasa“.

Festival regionálních potravin v Plzni

Odborná exkurze do turistické destinace Toulava
V době, kdy v Plzeňském kraji probíhají diskuse o zakládání turistických destinací a jejich funkci, přispěla MAS Pošumaví,
z.s., do této debaty zajištěním odborné exkurze do turistické destinace Toulava, která se nachází na území Jihočeského a Středočeského kraje a je příkladem dobré praxe
destinačního managementu cestovního ruchu v rámci ČR. Exkurze se uskutečnila ve
dnech 20. 4 – 21. 4. 2017.
Exkurze byla připravena po dohodě
s členskými mikroregiony Plánicko,
z.s.p.o., a Střední Pošumaví, z.s.p.o., které
mají zájem se seznámit s propagací regionálního cestovního ruchu a s tím spojeným
marketingem.
Turistická destinace Toulava byla vybrána jako místo pro odbornou exkurzi,
protože se v ní daří propojovat zájmy podnikatelů a samospráv při rozvoji cestovního ruchu.
Účastníci akce měli během exkurze
i prostor vyměnit si zkušenosti s propagací
a podporou cestovního ruchu v rámci MAS
Pošumaví, z.s.
Bohatý program exkurze zavedl účastníky do skiareálu Monínec, kde besedovali se zástupci destinace Toulava o jejich

Více na www.masposumavi.cz

zkušenostech a možnostech zapojení podnikatelského i veřejného sektoru do rozvoje cestovního ruchu. Další zastávkou byla
výrobna zdobených perníků v Počepicích,
která je členem Toulavy. První den účastníci zakončili v penzionu U Modré kočky, jehož majitel je zakládajícím členem Toulavy. S ním měli účastníci opět možnost besedovat o přínosech členství v turistické destinaci a o přínosech této destinace pro roz-

voj celého regionu. Druhý den se exkurze
ubírala do Tábora, kde už ji očekávali zaměstnanci Muzea Čokolády a marcipánu,
které je opět členem Toulavy. Následovala
prohlídka táborské filmové zbrojnice a exkurze byla zakončena v Bechyni, a to diskusí s ředitelem místního kulturního střediska. Celkově byla exkurze velmi úspěšná a účastníci si odvezli mnoho inspirace
do svého regionu.
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Příprava projektu spolupráce
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Výměna zkušeností v MAS Strážnicko

Za výměnou zkušeností
a příklady dobré praxe
Ve dnech 13. – 15. 9. se manažerky
MAS Pošumaví Markéta Baštařová Janotová a Eva Kyrálová vydaly společně s představiteli měst, obcí, mikroregionů a MAS
Pardubického kraje, čerpat zkušenosti na
Moravu do MAS Strážnicko.
Celá akce měla za cíl představit využívání dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova, včetně praktických příkladů, spolupráci subjektů v oblasti rozvoje venkova
a také možnost navázání partnerství mezi
obcemi, zájmovými subjekty, mikroregiony a MAS.
MAS Strážnicko vznikla v roce 2005
a působí na katastrálním území 11 obcí, ve
kterých žije 16 700 obyvatel. Členskou základnu tvoří 33 členů, z toho 16 soukromých, 5 neziskových a 12 veřejných subjektů (11 obcí a DSO Strážnicko).
Při úvodním setkání ve Strážnici pan
předseda Březina, pan manažer Hrdoušek
a paní manažerka projektů Tihelková seznámili přítomné s celkovými aktivitami
MAS, předali propagační materiály a přiblížili aktivity, se kterými se účastníci podrobně seznamovali během celého programu semináře.
Druhý den ráno se účastníci seznámili
s městem Strážnice a projekty, které byly
realizovány přes MAS.
Třetí den se aktéři přesunuli do Tvarožné Lhoty, která v roce 2012 získala 2. místo
v celostátním kole „Vesnice roku“.
Závěr exkurze proběhl na Hotařské
bůdě na vrchu Žerotín. Účastníci byli seznámeni s historií „hotařského práva“. Pořádají se zde akce pro veřejnost.

Více na www.masposumavi.cz

Účastníci konstatovali, že osobní návštěva konkrétních inspirativních realizovaných projektů společně s možností konzultací s představiteli daných obcí, organizací a podnikatelů je nejvhodnější a nejefektivnější forma vzdělávání v rámci přípravy, realizace a administrace obdobných
projektů v oblasti udržitelného rozvoje
venkova.

LeaderFest v Hlinsku
Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2017 se v Hlinsku
uskutečnil další ročník již tradičního setkání
místních akčních skupin „LeaderFest“.
Setkání bylo věnováno projednávání
otázek, které zajímají všechny místní akční skupiny v České republice, a to zejména stavu ve schvalování strategií a následnému vyhlašování výzev pro žadatele. Kromě
toho došlo, jak bývá na těchto akcích zvykem, k celé řadě výměn zkušeností z praxe mezi zástupci jednotlivých zúčastněných
MAS. Podnětné byly i rozhovory se zástup-

Na LeaderFestu

ci řídících orgánů jednotlivých operačních
programů, do kterých jsou MAS zapojeny.
Součástí LeaderFestu byly i exkurze do
zajímavých míst v Hlinsku a okolí, které
inspirovaly „masky“ k dalšímu rozvoji jejich činnosti. LeaderFest ukázal, že hlavní
činnost MAS, kterou je podpora venkova
a jeho propagace, má i do budoucna smysl.
LeaderFestu se za MAS Pošumaví, z.s., zúčastnili manažeři Markéta Baštařová Janotová a Ivo Šašek.

Podunajská strategie
30. května 2017 se v Akademii veřejného
investování Ministerstva pro místní rozvoj
ČR v Praze uskutečnila konference „Participační přístupy a Podunajská strategie – Národní den participace v České republice“.
Konferenci, kterou podpořil Evropský hospodářský a sociální výbor, Baden
– Württenbemberg Stiftung, Danube Civil Society Forum, Foster Europe, Platforma rozvoje NNO a Centrum pro komunitní
práci – CpKP zahájila JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
S úvodním referátem „Participace jako
předpoklad strategického plánování“ vystoupila Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, která i nad konferencí převzala záštitu.
Konferenci moderovali Mgr. Ing. Roman Haken z Evropského a sociální výboru a paní Simona Fink, koordinátorka bavorsko – české spolupráce. Pro MAS Pošumaví může být Podunajská strategie zajímavá pro spolupráci a konkrétní projekty
s rumunskými partnery.
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Slavnostní předání hasičského auta v Jindřichovicích

Jindřichovičtí hasiči získali
nové auto
V sobotu 30. září 2017 se v Jindřichovicích konal XXI. ročník soutěže v požárním
sportu „O pohár starosty městyse Kolinec“.
V rámci programu soutěže městys Kolinec
slavnostně předal Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichovicích nové vozidlo, které požehnal P. Mgr. Jan Wirth. Slavnosti se
za MAS Pošumaví zúčastnil předseda Martin Kříž. Hasičský automobil byl pořízen
v rámci dotačního programu Ministerstva
vnitra ČR – Dotace pro jednotky SDH obcí
a za podpory Plzeňského kraje v rámci programu Podpora JSDH obcí Plzeňského kraje v roce 2017.

Odborná konference v Senátu
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.,
byla jedním z partnerů odborné konference „Moudrým lidem škola nikdy nekončí,
aneb aktuální problémy vzdělávání na venkově“, kterou pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 24. 4. 2017 v prostorách Valdštejnského paláce v Praze.
Dalšími partnery konference byla Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze a s naší MAS dlouhodobě úzce spolupracující MAS Železnohorský region. Konference byla zaměřena, jak
z názvu vyplývá, na aktuální problematiku
celoživotního vzdělávání ve venkovských
oblastech. Záštitu nad konferencí převzal
pan senátor Petr Šilar a pan děkan Provozně
ekonomické fakulty Martin Pelikán.
Naše regiony se dlouhodobě potýkají
s úbytkem obyvatel v produktivním věku,
který je částečně způsoben i odchodem mladých lidí do větších aglomerací za vzděláním. Studenti se po složení závěrečných
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ti ukazují na jednoznačně kladné výsledky
působení střediska a propojování univerzitních aktivit pro místní praxi. Ve druhé části vystoupení následovalo zamyšlení nad
současnými aktivitami v rámci zpracovávaných místních akčních plánů a jejich přínosu ve vzdělávacím procesu na venkově.
V neposlední řadě nabývají na významu i aktivity neziskového sektoru, který
v Pošumaví zastupuje Úhlava, o.p.s., nebo
na Mladoboleslavsku ústav Služby a školení MB, z.ú. Zástupci obou partnerů rovněž na konferenci vystoupili se svými prezentacemi.

Řídicí výbor schvaloval
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25. ledna se opět sešel Řídicí výbor
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Seminář k inkluzi
Přátelsky pojatý seminář k tématu inkluze se odehrál na ZŠ Sušice v Lerchově ulici. 25 účastníků semináře, vedeného
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Setkání ředitelů a zástupců
škol na Sušicku
Přínosné i milé zároveň bylo setkání vedoucích pracovníků škol ze Sušického regionu, které se odehrálo v prostorách zámku
Mlázovy ve dnech 25. – 26. 5. 2017.
Dvoudenní informativní setkání ředitelů a zástupců ředitelů, bylo naplněné infor-

Více na www.masposumavi.cz
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Slatinský patník

Zajímavé akce, které naše místní akční skupina
podpořila z prostředků od Plzeňského kraje
Seznam vybraných a schválených žadatelů
s výší schválené dotace
Žadatel

Schválená částka

Město Rabí
TJ Haas Chanovice
Město Horažďovice
Úhlava o.p.s.

3 000,- Kč
4 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč

Klub stolního tenisu, z.s.
SDH Nová Plánice
Ochotnické divadlo Bolešiny „Chuchláci“
Pohádková Šumava o.s.
Obec Slatina
Obec Svéradice
Město Klatovy
TJ Žihobce, spolek
PANORÁMA – spolek na pomezí jižních
a západních Čech
Obec Hrádek
Okrašlovací spolek města Sušice
Komunitní škola Kasejovice

5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
7 000,- Kč
7 000,- Kč
8 000,- Kč

Celkem

99 000,- Kč

Více na www.masposumavi.cz

V roce 2017 poskytl Plzeňský
kraj provozní dotaci MAS Pošumaví, z.s., ve výši 200 000,- Kč. MAS
Pošumaví se rozhodla téměř polovinu těchto prostředků věnovat na
grantový dotační program určený
obcím a neziskovým organizacím
z jejího území.
Na základě výzvy zveřejněné na
stránkách www.masposumavi.cz se
přihlásilo celkem 16 žadatelů.
Více o podpořených akcích se dozvíte
na stranách 17 – 21.

8 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
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Výstava ke 200. výročí
narození spisovatele Pravdy
Dotace byla využita na výrobu exponátů pro výstavu o významném rodákovi
obce Hrádek, spisovateli Františku Pravdovi, vlastním jménem Vojtěch Hlinka.
V sobotu 3. 6. 2017 se uskutečnila slavnostní vernisáž této výstavy. Po přivítání starostou obce a majitelem zámku Hrádek vystoupil místní „Hrádecký chrámový
sbor“. Starosta s knihovnicí obce, paní Pavlatovou, připomněli život a dílo spisovatele Františka Pravdy. Poté vystoupila autorka knihy o spisovateli Františku Pravdovi, paní Anna Brabcová, a hosté z rodné
obce Františka Pravdy Jarošova nad Nežárkou, včetně pana starosty Bohumila Roda.
Děti z hrádecké školy zahrály hru Františka Pravdy „Slepá babička“ a slavnostní zahájení ukončilo vystoupení „Hrádeckého
chrámového sboru“.
Pak následovalo otevření výstavy a její prohlídka. Život a dílo Františka Pravdy
jako spisovatele, kněze a vychovatele připomíná panel o jeho spisovatelském díle,
dobový krámek, přírodní koutek, geografický koutek, geologické zákoutí atd. Celá
výstava byla pojata interaktivně tak, aby
zaujala nejen dospělé, ale i malé návštěvníky. Výstava byla otevřena do konce září
2017.
Cílem výstavy byla nejen připomínka života a díla Františka Pravdy, ale
i propagace a oživení hodnot, které František Pravda celým svým dílem propagoval
– čestnost, pravdivost, posilování morálních hodnot, živý a kladný vztah k přírodě,
vzdělání, zemědělství, vzájemnou lidskou

pomoc, pochopení a sounáležitost. Výstava
je proto pojata hravě a interaktivně, aby zaujala i malé návštěvníky a nenásilnou formou v nich budovala a rozvíjela tyto hodnoty. Toto si myslíme, že výstava splnila.
Výstava rovněž prohloubila vztahy
obce Hrádek s obcí Jarošov nad Nežárkou, rodištěm Františka Pravdy. Byla navázána spolupráce mezi základními školami
v Jarošově a Hrádku, která bude pokračovat
a dále se rozvíjet. Výstava je rovněž významnou propagací celého regionu Sušicka a Pošumaví.

Muzikálová pohádka
„Ať žijí strašidla“
Dotace byla využita na kulturní představení pro děti – muzikálovou pohádku „Ať
žijí strašidla“. Toto představení se uskutečnilo v sobotu 17. 6. 2017 v Kulturním době
v Rabí od 15:00 hod., trvalo cca 75 minut.
O pohádku byl velký zájem, málokdy se
poštěstí mít v malém městě jako je Rabí divadlo z Prahy. Přišly místní rodiny s dětmi,
ale převažovali přespolní. Město Rabí tak

v tento den nabídlo pro návštěvníky hradu
Rabí další alternativu kulturního vyžití.

23. ročník Kulturního léta
v Chanovicích
V rámci 23. ročníku Kulturního léta
v Chanovicích proběhlo v létě 2017 celkem
pět koncertů.
Prof. Jiří Hlaváč přestavil 15. 7. 2017
svoji knihu „Jak to vidím“ a své průvodní
slovo proložil autorskými hudebními improvizacemi na saxofon a klarinet.
V podání Štěpána Raka (kytara) a Alfréda Strejčka (mluvené slovo) byl předveden
23. 7. 2017 pořad „Písně ztraceného ráje“
jako hold Jaroslavu Foglarovi k jeho nedožitým 110. narozeninám.
V neděli 13. 8. 2017 byly „Ozvěny Porty“ – zazněl recitál kytaristky, písničkářky
a zpěvačky, vítězky jihočeského oblastního
kola i národního kola Porty Kristíny Nídlové
z Protivína.
V sobotu 19. 8. 2017 – Koncert smyčcového kvarteta Quartetto concertante, které se na české scéně objevuje již skoro 20
let, proběhl též jako vzpomínka na zahájení koncertů v zámeckém areálu Chanovice
v roce 1995, což tehdy inicioval PhDr. Václav Vrba.
V pátek 1. 9. 2017 se uskutečněno již téměř tradiční vystoupení uskupení mladých
hudebníků z Horažďovic a Chanovic „Musical Friendship“, kteří prezentovali především svá vlastní díla v interpretaci houslí,
klavíru, kytary a zpěvů.
Všechny koncerty proběhly ve velmi
příjemné atmosféře a návštěvnost ovlivňovaly především rozmary počasí.

Vystoupení Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v Chanovicích

Muzikálová pohádka v Rabí
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Vybavení dětského sportovního kroužku TJ Žihobce

Slatinský patník
pomáhá udržet tradici
Projekt „Kamenických slavností – Slatinský patník“ vznikl v roce 2010 jako moderní připomínka tradičního kamenického
řemesla ve Slatině. Obec Slatina prostřednictvím těchto slavností přispívá k udržení tradic, rozvoji obcí a regionu. Akce se
uskutečnila 5. 8. 2017.
Tradiční kamenický výrobek – patník
– je novým, ale silným regionálním symbolem pro připomínku pevného přátelství
mezi spřátelenými obcemi. Patníky přátelství s duší a poselstvím budoucím generacím doplňují v našem regionu další kamenné, ale přírodní a tajemné útvary, jako
je například „Čertův náramek“, „Viklan“
a další. Dotace byla využita na nákup nářadí pro dětské účastníky slavností (kame-

Slatinský patník

Více na www.masposumavi.cz

nické sekáče, dláta, špice, kladívka, paličky, ochranné pomůcky – rukavice, akrylátové tmely a kbelíky na nářadí).

Dětský kroužek
získal nové vybavení
Z grantu bylo vytvořeno potřebné materiální zázemí pro činnost dětského sportovního kroužku při spolku TJ Žihobce, které umožní dětem kvalitní sportovní vyžití a trávení volného času. Bylo zakoupeno
sportovní náčiní a pomůcky a vybavení pro
míčové hry (švihadla, sportovní
míče, tenisové rakety a míče,
potřeby na stolní tenis
a lano). 6. 8. 2017 spolek pořádal dětský
sportovní den, kterého se zúčastnily děti z dětského kroužku i děti
z nejbližšího okolí obce Žihobce.
Na tomto dětském sportovním
dni bylo dětskému
sportovnímu kroužku představeno a taktéž
předáno zakoupené sportovní náčiní a pomůcky pro potřeby
dětského sportovního kroužku, které bylo
zakoupeno z poskytnutého grantu. Zakoupené sportovní vybavení bylo použito nejen 6. 8. 2017 v rámci „Dětského sportovního dne“, ale bude sloužit i dětskému sportovnímu kroužku při jeho dlouhodobé činnosti v obci Žihobce.

Drakiáda a bramboriáda
na konci sezony
Akce proběhla 1. října 2017 od 13:00
hodin v areálu Pohádkové chalupy v Mlázovech u Kolince. Jednalo se již o 12. ročník této akce. Jejím účelem je ukončit letní sezonu v Pohádkovém království, seznámit návštěvníky s novými odrůdami
brambor a představit některou známou
osobnost. Letos byl hostem známý cestovatel Pavel Pavel, který na Velikonočním ostrově dokázal rozchodit kamenné
sochy. Během programu byla brambora vyhlášena první „Pohádkovou potravinou“ v nově
připravovaném projektu, probíhaly soutěže
ve sběru, pojídání
a hodu brambor,
soutěž v pojídání bramboračky
a soutěž v pouštění draků. O dobrou zábavu se
postarala country kapela Pilouni
z Klatov. Akci uváděl Radek Nakládal
a byl o ní natočen krátký videodokument. Programu se zúčastnili kancléř pohádkového království Marcel Goetz, zástupci svazu bramborářů a léčitel a energetik
František Viták se svojí bylinkářkou. Na
akci přišlo přes 150 návštěvníků. Jejím
přínosem je zachování tradice, pobavení
účastníků, nabídka přírodních krás a seznámení se zdravým stylem života.
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Osvětové retro divadlo
Orel Kasejovice
Akce byla uspořádána v rámci kasejovické pouti 30. 7. 2017. V parku, ve stínu
vzrostlých stromů, předvedl místní divadelní soubor své vystoupení, které navštívilo zhruba 130 diváků místních i z blízkých měst a obcí.
Soubor, který má v názvu „osvětový“,
zábavnou formou nastínil část místní historie. Přínos podpory MAS Pošumaví, potažmo Plzeňského kraje byl veliký, díky
mikroportům mělo divadlo mnohem vyšší úroveň, repliky byly výborně slyšet. Žádáno bylo na dva mikroporty pro kvalitní
ozvučení akce. Mikroporty byly zakoupeny za částku 15 000,- Kč, 10 000,- Kč pokryla dotace.
Dětský den ve Svéradicích
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ne 130 dětí. Dětský den přilákal děti ze širokého okolí a byl obohacením sportovního a společenského života v našem regionu.

Zakoupení pomůcek
pro trénink dětí i dospělých
Dětský den
„Hry bez hranic“
V obci Svéradice se konal v sobotu
24. 6. 2017 Dětský den aneb „Hry bez hranic“. Grant byl použit na zakoupení odměn a cen pro soutěžící děti i na zakoupení rekvizit pro soutěže. Dotace posloužila
k uhrazení částečných nákladů na tuto akci,
které se zúčastnilo během celého odpoled-

Grantové schéma bylo využito na zakoupení sportovních pomůcek pro děti,
mládež a dospělé sportovce TJ Chanovice.
Po domluvě si je zapůjčuje i místní základní škola pro hodiny tělovýchovy. Pomůcky
se využívají celoročně při každém tréninku
několikrát týdně. Předávací akce se konala
1. 7. 2017 v Chanovicích. Všechny zakoupené pomůcky byly okamžitě začleněny do
tréninkových aktivit a plánů.
Díky zakoupení těchto pomůcek jsou
pohybové aktivity komplexnější, ani při větším počtu sportovců nemusí
nikdo čekat, lze totiž snadno vytvořit více sportovních stanovišť.
Případně, pokud
probíhá více tréninků najednou
(viz foto přípravka), lze nyní bez
komplikací zabavit
všechny trénující.
Přínos je tedy jednoznačně pozitivní a dá se říci, že
i značný.

Více na www.masposumavi.cz
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Dny evropského dědictví v Klatovech

Dny evropského dědictví
v roce 2017 v Klatovech

Muzikál v Sušici

Ve dnech 8. – 10. 9. 2017 se v Klatovech na náměstí konaly kulturní a společenské akce v rámci Dnů evropského dědictví. Ve stáncích si návštěvníci mohli zakoupit různé výrobky místních řemeslníků, regionální potraviny, poslechnout
si hudební vystoupení známých skupin
a interpretů. Někteří pak mohli za snížené
vstupné navštívit historické památky města Klatovy. Dotace byla konkrétně použita na uhrazení honoráře hudební skupiny
Veselka.
Tato akce se uskutečňuje každý rokem,
vždy počátkem měsíce září. Je určena pro
občany i návštěvníky města, některé aktivity jsou určené primárně pro školní děti.

Oslavy 90. výročí založení
SDH Nová Plánice
V sobotu 19. 8. 2017 se v areálu klubovny SDH Nová Plánice konala zajímavá akce. Od 15:00 hod. zde byl pro děti
připraven bohatý program včetně soutěží a závěrečné šifrovací hry, která probíhala v blízkém okolí Nové Plánice. Od 19:00
hod. patřilo pódium členům SDH Nová
Plánice, kteří zde shrnuli 90leté působení
sboru. Ve 20:00 hod. začal program pro dospělé diváky, kdy na parket zavítala kapela
Schmidle Boys, která hrála až do brzkých
ranních hodin.

Více na www.masposumavi.cz

Akce pro děti v Nové Plánici

Dotace byla využita na sladké dárkové
balíčky pro děti, které absolvovaly sportovní odpoledne a na část úhrady kapely
Schmidle Boys.

Balada pro banditu v podání
ochotníků ze Sušicka
V Sušici byla nastudována zcela nová
inscenace známého muzikálu „Balada pro
banditu“. Na jejím provedení se podíleli
ochotníci z několika regionálních ochotnic-

kých spolků, pěvecký sbor Svatobor ze Sušice, Sušický dětský sbor a pedagogové Základní umělecké školy Fr. Stupky v Sušici.
Představení bylo zcela unikátní. Proběhly dvě premiéry (29. a 30. září 2017)
v sušické Sokolovně a počítá se s tím, že by
se celá inscenace provedla ještě příští rok
v plenéru – v úvahu připadá sušický ostrov
Santos, hrad Rabí či hrad Velhartice.
Částka 10 000,- Kč byla využita na nákup kostýmů a zajištění ozvučení. Grant
výrazně prospěl k celkovému vynikajícímu
výsledku.
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Havelský jarmark
oživila dudácká muzika
V sobotu 14. 10. 2017 se konal v Horažďovicích „Havelský jarmark“. Návštěvnost
jarmarku byla vysoká. Byl zde farmářský
a řemeslný jarmark, výtvarné dílny, divadlo
pro děti apod. Dotace byla použita na úhradu „Mladé dudácké muziky“, která účinkovala od 9:30 do 11:45 hod. Jarmarky jsou již
v Horažďovicích tradiční, poskytnutí dotace
bylo pro město velkým přínosem.

Výukové a zážitkové
programy pro děti
Obecně prospěšná společnost Úhlava
se dlouhodobě věnuje vzdělávací a osvětové činnosti týkající se regionálního rozvoje
a životního prostředí. V letošním roce připravila ucelenou nabídku výukových programů, které se věnují právě těmto oblastem.
Všechny programy jsou přizpůsobeny
věku a znalostem žáků. Pokrývají témata,
která se věnují nejen životnímu prostředí,
ale také praktickým dovednostem, jež mohou děti využít v každodenním životě. Žáci
se seznámí například s ochranou vodních
zdrojů, poznají z blízka problematiku zemědělství, vyzkouší si práci cukráře a pekaře nebo se vydají za historickými zajímavostmi Klatov.

21

Dudácká muzika na Havelském jarmarku

Programy vznikaly ve spolupráci s pedagogy, kteří byli nedílnou součástí realizačního týmu, ať už jako oponenti nebo
jako účastníci pilotního ověřování programů společně se svými žáky.
Výukové programy jsou prioritně
určeny školním třídám, ale mohou se
jich účastnit i další zájemci (např. příměstské či pobytové tábory, skupinky
dětí s rodiči apod.). Nabídka platí v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin.
Veškeré potřebné informace můžete nalézt
v brožurce, jejíž vydání podpořila Místní
akční skupina Pošumaví z Grantového dotačního programu Plzeňského kraje.

Více na www.masposumavi.cz

Turistická destinace
Prácheňsko a Pošumaví

Destinace na Regiontouru v Brně

Turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví, z.s., byla založena v srpnu 2015
čtyřmi místními akčními skupinami. Tři
z nich působí na území Jihočeského kraje,
jsou to MAS Blatensko, MAS Vodňanská
ryba a MAS Strakonicko. Jedna – MAS Pošumaví – je
aktivní v Plzeňském
kraji. Založení turistické destinace vychází z koncepce
Ministerstva
pro místní rozvoj
České republiky, které ve svém
„Národním programu
podpory
cestovního ruchu v
regionech“ (2016 –
2020) výslovně zmiňuje zakládání a fungování turistických destinací.
Zároveň je v tomto strategickém
materiálu stanoveno, že finanční podpory
ministerstva do oblasti marketingu a propagace regionálního cestovního ruchu budou realizovány právě pouze prostřednictvím turistických destinací.
Na základě toho získala v roce 2017 turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví,
z.s., finanční podporu ministerstva na projekt „Destinace Prácheňsko a Pošumaví se
představuje“.
První část projektu je zaměřena na
zkvalitnění řízení destinace zpracováním
střednědobé marketingové strategie, která definuje klíčová témata destinace (produktový mix) vycházející z marketingových konkurenčních výhod destinace. Dále
stanoví hlavní a vedlejší segmenty poptáv-
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ky, navrhne strategii positioningu na zdrojových trzích a definuje soubor komunikačních nástrojů. Bude založena na diferencovaném přístupu k cílovým trhům. Destinačnímu managementu pomůže definovat
další způsoby a cesty marketingové komunikace a navrhne konkrétní marketingové aktivity na další
období činnosti.
Druhá část projektu se věnuje
komunikaci s potenciálními návštěvníky a turisty se snahou přesvědčit je k návštěvě destinace.
Projekt
akcentuje
prezentaci bohaté nabídky barokního kulturního dědictví a je přímo navázán na produkt s názvem „Barokní Pošumaví“ zahrnující území celé destinace.
Komunikační kampaň zahrnuje:
– Vytvoření tříjazyčného tištěného image
materiálu s názvem „Barokní Pošumaví,“
prezentující barokní dědictví regionu využitelné v cestovním ruchu v nákladu tří tisíc
kusů. Materiál bude následně distribuován
v informačních centrech a na veletrzích.
– Pořízení autorských práv k fotografiím
užitých v tištěném materiálu pro další využití v komunikační kampani (umístění ve
fotobance destinační společnosti).
– Výrobu a prezentaci pěti videospotů navázaných na produkt „Barokní Pošumaví.“
První bude emotivní propagační videospot,
jehož smyslem bude zaujmout potenciální-

ho návštěvníka, vzbudit v něm zájem kliknout – sledovat – číst dál a nenásilně a svižně mu nastínit souvislost baroka s destinací Prácheňsko a Pošumaví. Další čtyři spoty již budou obsahovat i faktické informace
a sofistikovanější komentář, historické zajímavosti a souvislosti s cílem přilákat turistu do regionu nejen virtuálně.
Kromě toho turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví provozuje rozsáhlou
prezentaci území na Facebooku a díky finanční podpoře Jihočeského a Plzeňského
kraje vydává vlastní tištěné propagační materiály a je o ní, jako o významném území,
publikováno v materiálech obou krajů.
Destinace je certifikována Jihočeským
krajem prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu a v dalším období se
zaměří na získání certifikace České centrály cestovního ruchu. Zároveň bude usilovat o další zapojení především podnikatelů
v cestovním ruchu i veřejného a neziskového sektoru do své činnosti.
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