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Vážení čtenáři,
letní číslo našeho Zpravodaje jsme se
snažili trochu odlehčit a kromě informací
o vyhlášených výzvách a dotačních možnostech Vám nabídnout třeba i tipy na výlety v našem regionu. Když se podíváte do
mapy území MAS vedle úvodníku, zjistíte,
že je velmi pestré – zahrnuje kromě Klatovska, Horažďovicko, Sušicko, část Šumavy
i Domažlicka a jižního Plzeňska. Zdejší
krajina je členitá a pro zvídavého návštěvníka má připraveno nejedno překvapení. Je
zde řada známých i méně známých památek, přírodních krás i míst, které nenajdete
v jiných regionech. K poznávání Pošumaví
napomohou i nové infopointy rozmístěné
v různých obcích v rámci projektu spolupráce s názvem Venkov 21. století, který
realizuje naše místní akční skupina společně s dalšími dvěma.Více se o tom dočtete na straně 17.
V aktuálním programovacím období
nám přibývají podpořené projekty, z nichž
mnohé jsou naplněny a pomáhají dalšímu rozvoji našeho regionu – v zemědělství, v sociální oblasti, školství či vybavenosti zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů a obnově a zpřístupňování významných památek. Je za tím hodně
úsilí, ale dělají nám radost.
Vážení čtenáři, přeji Vám pohodové
léto.
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
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 30.6.2019 měla MAS 52 členů, kteří sídlí na
území vyčleněném obcemi, které poskytly pro realizaci aktivit MAS své území.
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Představení
člena výkonné rady MAS
Mgr. Pavla Prince

Jmenuji se Pavel Princ, bydlím v Ujčíně, části městyse Kolinec. V Kolinci pracuji již čtvrté volební období jako starosta. V komunální politice však působím již
od roku 1994 jako zastupitel a místostarosta. Před nástupem na radnici jsem pracoval
jako učitel na gymnáziu v Sušici. Současně ještě podnikám jako OSVČ v zemědělství na rodinné farmě. Snad i z těchto dů-

vodů jsem byl osloven k práci ve výkonné radě MAS Pošumaví. Všechny „profese“, které mě v životě potkaly a zkušenosti, které jsem získal ve školství, komunální politice i v zemědělství, mohou snad být
pro práci v MAS užitečné. Během své práce se setkávám s lidmi z různých sociálních, profesních i věkových skupin. S lidmi z podnikatelského i neziskového sektoru, ze spolků a jiných organizací a velice rád bych zprostředkováním jejich názorů na jiných platformách těmto subjektům
pomáhal v jejich mnohdy nelehké práci
a existenci. Právě to je mé chápání regionu. Nejen jako vymezeného geografického
území, ale za termínem region vidím především lidi, kteří na tomto území pracují
a žijí.
Na MAS mě velice baví, že projekty,
které jsou zde realizovány a podporovány, jsou opravdu v regionu vidět a opravdu pomáhají. Vždy jsem se řídil a řídím ve
své práci tím, že lokální politik musí pracovat ve prospěch svých občanů a snažit
se znát potřeby obyvatel a především musí
být dobrým správcem jejich majetku. Proto velice rád pomohu s tím, aby prostředky,
které může MAS rozdělit, byly vynakládány smysluplně a především k rozvoji našeho regionu a jeho občanů.

Lidé
v MAS Pošumaví

Z jednání výkonných rad a valné hromady MAS Pošumaví.

Jednání našich orgánů
V období od 1.1. až 30.6.2019 se uskutečnila jedna valná hromada MAS Pošumaví, z.s., na které byli členové informováni o aktuálních aktivitách MAS. Ty jsou
zaměřeny především na administraci evropských dotačních programů PRV, IROP
a OPZ, projekt MAP II, Regionální potravina Plzeňského kraje a projekt Spolupráce
Venkov 21. století. Zároveň členové MAS
projednali a odsouhlasili řadu dokumentů,
které jsou nezbytné pro správný a transparentní chod MAS.
Výkonná rada MAS Pošumaví se schází podle potřeby a řeší operativní záležitosti v reálném čase. Výkonná rada se schází
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v sídle MAS Pošumaví v Klatovech a v roce
2019 se zabývala především schvalováním výzev CLLD a výběrem projektů MAS
k dalšímu financování.
Dozorčí rada MAS se schází také podle potřeby a dohlíží na to, aby MAS vyvíjela
svoji činnost v souladu se zákony, platnými
pravidly a standardy MAS a SCLLD. V roce
2019 řešila Dozorčí rada také odvolání žadatelů na MAS, kterým byl vyřazen projekt
v rámci formální kontroly podané žádosti.
Výběrová komise se sešla v roce 2019
několikrát a prováděla předvýběr projektů
podle objektivních výběrových kritérií jednotlivých operačních programů.
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Lidé v MAS
Pošumaví
Orgány MAS Pošumaví
Předseda
Ing. Martin Kříž,
nominován za město Klatovy
Místopředsedové
Ing. Hana Kalná,
nominována za Prácheňsko, z.s.p.o.
Zdeněk Pavlíček,
nominován za Plánicko, z.s.p.o.
Výkonná rada
DSO Kdyňsko,
zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
Klub přátel Klatovska, z.s.,
zastoupený Věrou Kadlecovou
město Klatovy,
zastoupené Ing. Martinem Křížem
Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera,
zastoupený Jiřím Juklem
Prácheňsko, z.s.p.o.,
zastoupené Ing. Hanou Kalnou
Úhlava, o.p.s.,
zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
Veterinární centrum, s.r.o.,
zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
Plánicko, z.s.p.o.,
zastoupené Zdeňkem Pavlíčkem
Jan Helíšek (OSVČ)
Ing. Zdeněk Hynčík (OSVČ)
Mgr. Pavel Princ (OSVČ)

Ing. Jiří Kaisr, admin. pracovník PRV
mob.: 720 982 173
e-mail: kaisr@masposumavi.cz
Ing. Jan Kolář,
manažer IROP a OP Zaměstnanost
mob.: 720 982 176
e-mail: kolar@masposumavi.cz
Mgr. Jindřich Haišman,
manažer MAP II a koordinátor pro Sušicko
mob.: 720 982 171
e-mail: haisman@masposumavi.cz
Václava Šulanová,
administrativní pracovnice MAP II
mob.: 720 982 172
e-mail: sulanova@masposumavi.cz

Ing. Marie Kaufnerová, metodička MAP II
a koordinátorka pro Horažďovicko
mob.: 720 982 170
e-mail: kaufnerova@masposumavi.cz
Ing. Ivo Šašek, CSc., manažer projektu
spolupráce „Venkov 21. století“
mob.: 774 411 096
e-mail: sasek@masposumavi.cz
Jindřiška Bělohlavá, DiS,
finanční manažerka MAP II
mob.: 376 387 717
e-mail: belohlava@masposumavi.cz
Věra Dvořáková admin. pracovník
tel.: 376 387 717
e-mail: dvorakova@masposumavi.cz

Sídlo MAS najdete v budově
někdejšího kláštera
Mezi Vrchlického sady a Plánickou ulicí stojí překrásně opravená historická budova bývalého dominikánského kláštera,
který společně s kostelem sv. Vavřince tvoří jednu z dominant Klatov. Budova dnes
slouží organizacím, které mají za cíl pomáhat obyvatelům a našemu regionu. Jednou z nich je obecně prospěšná společnost
Úhlava, která mimo jiné zajišťuje nejrůznější vzdělávací akce pro veřejnost, organizuje univerzitu třetího věku a zprostředkovává klasické univerzitní vzdělání lidem
z našeho regionu. Další organizací je Diakonie Západ, provozující zde denní stacionář. Podej nám ruku je spolkem, zaměře-

území MAS Pošumaví. Věnuje se rozvoji školství, kdy pomáhá školám získat prostředky na nové vybavení učeben a opravy
budov a zároveň zajišťuje pedagogům nejrůznější vzdělávací akce, připravuje systémové plány rozvoje vzdělávání a pro děti
pořádá vzdělávací exkurze. To jsou jen příklady aktivit, které pro rozvoj našeho regionu dělá MAS Pošumaví.
Když půjdete do dominikánského kláštera, najdete kanceláře MAS Pošumaví
na dvou místech. Hlavní kancelář je hned
v přízemí u vchodu z Vrchlického sadů.
Tady potkáte hlavní manažerku MAS Pošumaví, paní Ing. Markétu Baštařovou Ja-

Valná hromada
Výběrová komise MAS Pošumaví
Dozorčí rada
Epin, s.r.o.,
zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
město Sušice,
zastoupené Bc. Petrem Mottlem
Střední Pošumaví z.s.p.o.
zastoupené Ing. Josefem Kutilem

Zaměstnanci MAS
Ing. Markéta Baštařová 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
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Sídlo MAS – bývalý dominikánský klášter.

ným na práci s handicapovanými dětmi,
na jejich rozvoj a relaxační techniky. A ve
výčtu organizací, které v dominikánském
klášteře působí, nemůžeme pominout Místní akční skupinu Pošumaví, jako organizaci zaměřenou na rozvoj našeho regionu,
a to v mnoha odvětvích. Kromě podpory rozvoje zemědělství, lesnictví a podnikání se zaměřuje na finanční podporu rozvoje obcí, dobrovolných sdružení hasičů
a nejrůznějších kulturních akcí na celém

notovu, a její kolegy, kteří se věnují programu rozvoje venkova a integrovanému
regionálnímu operačnímu programu. Naopak rozvoj školství v rámci projektu místní akční plány rozvoje vzdělávání mají na
starosti její kolegové v podkroví kláštera,
tedy v tom nejvyšším patře budovy. Pokud máte jakékoliv nápady, potřeby a dotazy, které byste s pracovníky MAS Pošumaví potřebovali zkonzultovat, rádi Vás v dominikánském klášteře přivítají.
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Operační program
Zaměstnanost

Podpora nových
sociálních služeb v regionu

Věcné hodnocení 4. výzvy OPZ .

Projekty podpořené
prostřednictvím MAS Pošumaví:
Výzva

Žadatel

Název projektu

V programovém rámci OP Zaměstnanost jsou prostřednictvím MAS Pošumaví
financovány neinvestiční projekty poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem těchto prostředků je podpora vzniku nových
sociálních služeb v rozsáhlém území MAS
Pošumaví. Z těchto projektů jsou hrazeny
provozní výdaje na zajištění sociálních služeb v prvních dvou až třech letech. Po jejich realizaci budou příjemci jednat s krajem o zařazení do základní sítě sociálních
služeb a zajištění udržitelnosti nového druhu služby i po skončení financování z OP
Zaměstnanost.
V druhé polovině roku 2019 bude vyhlášena 5. a již definitivně poslední výzva
tohoto rozpočtového období, která bude
zaměřena opět na podporu neinvestičních projektů zaměřených na nové sociální služby v regionu. Může se jednat např.
o rozšíření služeb sociálních poraden, podporu přirozené inkluze rodin, které jsou
ohrožené sociálním vyloučením, handicapem nebo ekonomicky oslabených, nebo
k vytvoření mobilního terénního týmu pro
zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území regionu. Podpořit bude možné 1 – 2
projekty s rozpočtem cca 2 mil. Kč. Žádat
budou moci registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v regionu.

Celkové způsobilé výdaje

1.

Stav
Nevybrán žádný projekt

2.

Sociální služby města Sušice

Nejste na to sami

2 000 000 Kč

V realizaci

2.

FOKUS – Písek, z.ú.

Sociální rehabilitace
pro lidi s duševním
onemocněním

1 955 845 Kč

V realizaci

3.

Ledovec, z.s.

Rozvoj komunitních
služeb pro lidi s duševním
onemocněním

1 999 100 Kč

Před vydáním právního aktu

3.

Člověk v tísni, o.p.s.

Terénní program
a poradenství na území
MAS Pošumaví

1 995 458 Kč

Před vydáním právního aktu

3.

Město Kdyně

Pro všechny

1 865 250 Kč

Před vydáním právního aktu

4.
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Probíhá hodnocení
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Integrovaný regionální
operační program

Rozdělíme téměř 40 milionů

Výběr projektů 13. výzvy ZŠ a MŠ 13.6.2019.

Z Integrovaného regionálního operačního programu bude možné prostřednictvím výzev MAS Pošumaví v roce 2019
rozdělit dalších téměř 40 mil. Kč. Vyhlašování výzev k podávání žádostí o podporu probíhá v souladu s harmonogramem
schváleným Výkonnou radou MAS, žadatelé díky tomu budou moci získat finanční prostředky na podporu vzniku a rozšiřování sociálních podniků, stavbu požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II a III, rekonstrukci a zpřístupňování národních kulturních památek
a památek na indikativním seznamu, budovat infrastrukturu pro sociální služby anebo vybavovat odborné učebny na základních školách, či rozšiřovat kapacitu mateřských škol v obcích.

Uzavřené výzvy:
Název výzvy

Termín vyhlášení

Výše podpory

ZŠ a MŠ

28.12.2018 – 30.4.2019

11 210 000 Kč

Technika pro JSDHO – dopravní
automobily pro JPO II a III

5.4.2019 – 10.6.2019

3 000 000 Kč

Vyhlášené výzvy
Název výzvy

Termín vyhlášení

Sociální podniky

6.6.2019 – 30.9.2019

Výše podpory
Podpořený automobil pro sociální
služby (město Kdyně).

3 000 000 Kč

Plánované výzvy
Název výzvy

Termín vyhlášení

Výše podpory

Požární zbrojnice

5.8.2019 – 30.9.2019

6 000 000 Kč

Kulturní památky

12.8.2019 – 8.11.2019

11 500 000 Kč

Rozvoj sociálních služeb
– investiční projekty

12.8.2019 – 20.12.2019

5 800 000 Kč

Infrastruktura ZŠ a MŠ

prosinec 2019 – duben 2020

4 000 000 Kč

Seznam vybraných projektů 13. výzvy IROP – ZŠ a MŠ

13.6.2019 byl Výkonnou radou MAS
Pošumaví schválen seznam vybraných projektů 13. výzvy IROP – ZŠ a MŠ, ve které
se sešlo 5 žádostí zaměřených na inovace
odborných učeben v rámci klíčových kompetencí – práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Všech
pět podaných projektů bylo MAS Pošumaví vybráno k realizaci a předáno řídícímu
orgánu k závěrečnému ověření způsobilosti. Jejich realizace proběhne v příštích
dvou letech.

Název žadatele

Název a registrační číslo projektu

ZŠ Horažďovice, Komenského

Inovace ve výuce informační a komunikační technologie

1 930 214,69 Kč

ZŠ Horažďovice, Blatenská

Inovace odborné učebny chemie

1 990 59,76 Kč

ZŠ Horažďovice, Blatenská

Inovace počítačové učebny

938 062,79 Kč

Obec Pačejov

ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace dílen

1 998 206,00 Kč

Město Nalžovské Hory

Inovace jazykové a počítačové IT vybavení učebny

1 009 433,00 Kč

Celkem

5

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 866 476,24 Kč
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Program rozvoje venkova
výzva MAS č. 3

Podporujeme další žadatele
z našeho území

Aplikátor kejdy Jana Wachtla.

V minulém čísle zpravodaje jsme
vás informovali o průběhu 1. a 2. výzvy
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Nyní už jsou
u všech projektů první výzvy z roku 2017
podány žádosti o platbu a u druhé z roku
2018 nám je žadatelé také již zasílají ke
kontrole na MAS. Při kontrolách na místě, kterých se účastníme spolu se SZIF,
máme možnost setkat se s reálnými výsledky projektů a s jejich přínosem pro žadatele na území MAS. Naší snahou je neomezovat tento přínos pouze na pořízení
jednotlivých strojů a technologií, ale zároveň motivovat žadatele, prostřednictvím
bodového hodnocení za preferenční kritéria, k vyššímu přínosu našemu území. Žadatelé tedy mohli zvýšit počet získaných
bodů např. výsadbou „doprovodné zeleně“. Řada ryze technologických projektů
je tedy doplněna nově vysázenými stromky, čímž se snažíme alespoň drobnou mírou přispívat ke zlepšení okolí farem na
našem území. Dále byli žadatelé motivováni zvýšením bodového hodnocení např.
k rekonstrukci zchátralých budov nebo
pořádání informační besedy pro veřejnost.
Smyslem těchto besed je představení činnosti jednotlivých žadatelů širší veřejnos-
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ti i vzájemné předávání zkušeností mezi
podnikatelskými subjekty.
Také jsme informovali čtenáře o plánované 3. výzvě. Jak jsme slíbili, tak jsme splnili a 11. března byla třetí výzva vyhlášena. I v rámci této výzvy pořádala MAS pro
veřejnost a žadatele informační semináře
k přípravě projektů. Prostřednictvím prezentace byly představeny pravidla a jednotlivé Fiche a následně proběhla diskuze
s potenciálními žadateli. První seminář proběhl 12. března v dominikánském klášteře
v Klatovech, jako každý rok zde bylo nejvíce účastníků. Další semináře pak proběhly 14. března v zámeckém areálu v Chanovicích a 19. března na Městském úřadě
v Hartmanicích. Žadatelé měli také možnost využít osobní konzultace s manažerkou PRV v kanceláři MAS. Příjem žádostí poté probíhal od 1. do 30. dubna 2019.
Vzhledem k tomu, že nebyly letos vyhlášeny Fiche, ve kterých byl v předchozích výzvách převis projektů, nebyl zájem
ze strany žadatelů tak velký a celkem bylo
v této výzvě přijato 6 projektů. Konzultované projekty na lesnickou infrastrukturu se žadatelům, z důvodu změny vyhlášek
a nutnosti přepracování projektových dokumentací a následnému schvalování stavebními úřady, bohužel nepodařilo dokon-

čit. V některých oblastech podpory tedy
nebyla podána žádost žádná, jednalo se
o Fiche č. 6, 8 a 9. Ve Fichi č. 7 byla podána jedna žádost, ale musela být vyřazena
v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Věříme, že projekty budou
v rámci těchto Fichí podány v následující
výzvě během příštího roku.
Vyhlášené Fiche a jednotlivé alokace ve
výzvě č. 3:
F2 – Zpracování zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu – alokace 1 492 240 Kč
F5 – Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné
podnikání v méně příznivých podmínkách
pro zemědělství na území MAS Pošumaví
– alokace 661 180 Kč
F6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby – alokace 992 770 Kč
F7 – Podporou neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví – alokace 2 086 330 Kč
F8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo
výstavby souvisejících objektů a technického vybavení – alokace 9 685 580 Kč
F9 – Stabilizace vodních poměrů v lesích –
alokace 791 040 Kč

V květnu probíhala v kanceláři MAS
administrativní kontrola (kontrola obsahové
správnosti), kontrola přijatelnosti a kontrola
dalších podmínek vztahujících se pro dané
projekty. Žadatelé měli možnost opravit
formální chyby ve svých žádostech a doplnit chybějící přílohy, k čemuž mohli být po
kontrole v kanceláři MAS dvakrát vyzváni. V rámci této kontroly byla jedna žádost
vyřazena a ostatní byly předány k věcnému
hodnocení Výběrové komisi. Každý projekt
hodnotili samostatně dva členové Výběrové
komise a následně se museli na konečném
počtu bodů shodnout. Seznam vybraných
a nevybraných žádostí následně schválila Výkonná rada. K podpoře bylo vybráno
všech 5 projektů a rozdělí si mezi sebou celkem 761 519 Kč.
Vybrané projekty včetně příloh byly
opatřeny na MAS elektronickým podpisem
a zaslány žadatelům k zaregistrování přes
Portál Farmáře na RO SZIF České Budějovice. Následně bude probíhat na RO SZIF
administrativní kontrola a žadatelé budou
čekat na výzvu k podpisu dohody se SZIF.
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Program rozvoje venkova
– podpořené projekty
Konečné seznamy vybraných a nevybraných projektů jsou k dispozici na webových stránkách MAS Pošumaví.
Konečný seznam projektů schválený
Výkonnou radou naleznete v tabulce pod
článkem.
Čtvrtou výzvu plánujeme vyhlásit na
jaře 2020, o konkrétních termínech budete na našich stránkách včas informováni. Konzultace vašich projektových záměrů, které máte v plánu do čtvrté výzvy podat, lze domluvit již nyní s manažerkou
PRV p. Evou Kyrálovou, na e-mailu:
kyralova@masposumavi.cz, na telefonu:
720 982 178, nebo v kanceláři MAS.
Na rok 2020 je naplánováno vyhlášení
těchto Fichí:
F1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských
podnikatelů – cca 3,6 mil. Kč
F2 – Zpracování zemědělské produkce
a její uplatnění na trhu – cca 2,4 mil. Kč

F3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů – cca 1,5 mil. Kč
F4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově
– cca 1,7 mil. Kč
F5 – Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné
podnikání v méně příznivých podmínkách
pro zemědělství na území MAS Pošumaví – cca 0,6 mil. Kč
F6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby – cca 5,5 mil. Kč
F7 – Podporou neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví – cca 3,6 mil. Kč
F8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo
výstavby souvisejících objektů a technického vybavení – cca 16 mil. Kč
F9 – Stabilizace vodních poměrů v lesích
– cca 1,1 mil. Kč
Zároveň budeme mít po střednědobém
hodnocení možnost vyhlášení tzv. článku 20, v jehož rámci bude směřována pod-

pora obcím do oblastí, které v předchozích
výzvách nemohly být podpořeny. V dubnu byly zaslány na obce na našem území
emaily ohledně jejich zájmu o tento článek. Z důvodu malého zájmu obcí, způsobeného pravděpodobně nižší výší možné
podpory, nebude v této výzvě ještě zařazen
a jeho vyhlášení se plánuje až v roce 2021.
Opět bude možný výběr z oblastí – veřejná prostranství, mateřské a základní školy,
hasičské zbrojnice, obchody, kulturní památky, spolkové místnosti včetně kluboven
a knihoven, stezky, muzea. Dotace je 80 %
a podrobná pravidla k opatření 19.2.1. naleznete na stránkách SZIF. Budeme rádi za
vaši odezvu a případné náměty na záměry
ve vaší obci.

Lesní cesta v Kasejovicích.

Vybrané žádosti o dotaci
Fiche

2

5

7

Název Fiche

Zpracování zemědělské
produkce a její uplatnění
na trhu

Zvyšování odborné úrovně
podnikatelů v zemědělství
pro konkurenceschopné
podnikání v méně
příznivých podmínkách pro
zemědělství na území MAS
Pošumaví

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Požadovaná
dotace

Zdeněk Hynčík

Vybavení zpracovny
vlastní produkce

Kdyně (Nová Ves)

150 000 Kč

Martin Opatrný

Nákup pasteru na mošt

Újezd u Plánice

200 000 Kč

Václav Dub

Nákup automatu na
jogurty

Horažďovice (Boubín)

100 000 Kč

Spolek pro rozvoj
zemědělského
podnikání - jihozápad

Vzdělávání
zemědělských
podnikatelů
jako podpora
konkurenceschopnosti

Sušice, Velhartice
(Drouhavec), Hlavňovice (Horní Staňkov),
Petrovice u Sušice,
Petrovice u Sušice
(Jiřičná)

164 666 Kč

AGROSTEMMA s.r.o.

Vzdělávání zemědělců

Klatovy

146 853Kč

Více na www.masposumavi.cz

Program rozvoje venkova
výzva MAS č. 3

Traktor Pavla Wachtla.

Výběrová komise – bodové hodnocení.

Výsadba zeleně pana Kostrůnka.

Beseda pana Starosty.

Rypadlo pana Maršálka.

Hospodářská budova
pana Kostrůnka.

Traktor Panství Palvínov s.r.o.

Více na www.masposumavi.cz

Traktorový návěs pana Starosty.
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Místní akční plán
vzdělávání II

v nedaleké sklárně v Řetenicích, kde žáci
viděli postup výroby uměleckého sklářství.
Pec s rozžhaveným sklem děti fascinovala. Připomínala peklo a žár z ní byl cítit na
mnoho metrů. Viděli jsme postup nabírání
skla, jeho stříhání, foukání a dalších technik
úpravy, na jejímž konci vznikla krásná sklenička, nebo ptáček.
Nu, a pak už vzhůru na Kašperk! Čekala
nás dobrodružná výprava do světa středověkých dam a rytířů.

Aktivity projektu MAP II

Tvoření s Lego WeDo.

Informatorium pro členy
školských rad
V rámci projektu MAP II proběhlo na
začátku června 2019 školení pro členy
školských rad. Členy školské rady tvoří ve
stejném poměru zástupci zřizovatele, volení zástupci zákonných zástupců žáků a volení zástupci pedagogických pracovníků.
Přednášejícím byl pan PhDr. Miloš Beneš, který dlouhá léta působil ve vedoucích funkcích ve školách nebo na okresním
školském úřadě a v současné době je též
externím vyučujícím na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Ve svém doprovodném školicím materiálu napsal: „Zvolení členové školské rady by si měli být vědomi odpovědnosti za svou práci jak zřizovateli tak i škole. Měli by být seznámeni
se základní školskou legislativou a problematikou, s prostředím školy, svými právy

Při prohlídce hradu Kašperk.

a povinnostmi, jakož i právy a povinnostmi ředitele školy a zřizovatele... S nadsázkou se tedy dá říci, že školská rada by měla
být jakýmsi nestranným spojovacím můstkem mezi školou a jejím zřizovatelem a rodičovskou veřejností, jejich partnerem.“
Podle účastnických dotazníků spokojenosti pan Beneš vše přítomným s nadhledem a laskavostí vysvětlil.
Bohužel základní školy v mnoha případech nemají na svých stránkách vyvěšeny
kontakty na členy školské rady. Ze 17 škol
na území Horažďovicka a Sušicka má 10
škol na svých stránkách uvedena jména členů školské rady, kontakty na ně pak pouze
tři. Z výkladu vyznělo, že minimálně kontakt na předsedu školské rady, by měl být
na stránkách školy uveřejněn.

Hurá do sklárny
a na Kašperk

Zasedání Řídícího výboru MAP II v Sušici.

9 na www.masposumavi.cz
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Pro školy jsme uspořádali odbornou exkurzi do sklářské hutě v Řetenicích
a vzdělávací prohlídku na Kašperku. Ráno
10. května vyrazily dva autobusy směrem
Kašperské Hory. Byli jsme už očekáváni

LEGO WeDo,
aneb jak jsme stavěli roboty
Co je Lego WeDo? Je to robotická stavebnice pro děti mladšího školního věku,
tzn. pro 1. stupeň základní školy. Školy si
je mohou bezplatně vypůjčit u realizačního
týmu MAP II v MAS Pošumaví, stejně tak
jako celou řadu dalších specializovaných
školních pomůcek. V minulých měsících
jsme pedagogům představovali např. malé
programovatelné robůtky – ozoboty, nebo
roboty pro nejmenší děti, tzv. beeboty. Nyní
jsme se vrhli na nejvyšší kategorii robotické techniky, kterou naše půjčovna školám
nabízí, tedy LEGO WeDo.
Učitelé se pod vedením Mgr. Štěpánky
Baierlové 21. 5. 2019 seznámili s možnostmi, které tato LEGO stavebnice, v kombinaci s tabletem, poskytuje. Ze stavebnice
lze vytvořit roboty, kteří se pohybují, vydávají zvuky, svítí, a především se na nich
lze učit, jak takovou techniku programovat. Není vždy jednoduché vysvětlit robotovi v robotím jazyce, co po něm vlastně
chceme. Na semináři pro pedagogy to ale
všichni účastníci zvládli a tým MAP už se
těší, až se bude dozvídat o úspěších stavebnice u dětí.
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Za zážitky do Skanzenu
v Chanovicích
Jednou z aktivit, která byla zařazena
do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Horažďovicku, bylo využití
skanzenu v Chanovicích pro podporu zájmu dětí a žáků o řemesla a české tradice.
Realizační tým projektu společně s pracovníky Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, které je provozovatelem
skanzenu v Chanovicích, připravil pro přihlášené školy zajímavé pracovní dílny. Jejich cílem bylo představit dětem řemesla
a činnosti, charakteristické pro život českého venkova 19. a 20. století.
Protože jídlo vládne světem, zadělávalo se kynuté těsto podle tradičního receptu, vyráběly se z něho různé tvary, plnily se
buchty, a vše se peklo, aby bylo co jíst po
jiné namáhavé práci. Tou byla výroba cihel z nepálené hlíny, tzv. vepřovic. Do hlíny se v minulých časech vyjma slámy, písku a plev přidávala i chlévská mrva. V našem pojetí se jednalo pouze o hlínu, písek,
vodu a slámu. Ač byla hlína předem připravena, děti musely do hlíny zapravit slá-

Doufáme, že maminky vzaly doma
naši expedici do minulosti s nadhledem,
protože děti se při této práci tvářily náramně spokojeně. Až cihly vyschnou, prý si
pro ně přijedou. Buchty si ale pro jistotu
odnesly hned.

Výroba vepřovic.

mu, což byl docela oříšek, především pro
předškoláčky. Naplnit připravené formy,
a to tak rychle, aby se cihla dala vyklopit,
to byl také husarský kousek. Ani ochranné
pomůcky ve formě igelitových zástěr nebo
pytlů a rukavic nezabránily řádnému umazání. Zvláště, když i počasí nám mnohdy
nepřálo.

Děti na návštěvě skanzenu v Chanovicích.

Vzdělávání v regionu dáváme nadstavbu
O projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání (MAP) se píše na stránkách našeho Zpravodaje již dlouho. Představíme
Vám ho tentokrát trochu jinak.
Když před rokem končil předchozí
projekt MAP I, mluvili jsme s ředitelkami
a s řediteli všech mateřských a základních
škol ze Sušicka a Horažďovicka. Ptali jsme
se jich, jestli se zapojí do navazujícího projektu MAP II. Zapojili se. Všichni. Nám,
tedy realizačnímu týmu projektu, to přineslo několik věcí. Předně pocit odpovědnosti za naplnění očekávání, která do nás školy
vkládají, potěšení, že naše dosavadní práce
měla smysl, a nakonec také radost z toho,
že budeme spolupracovat se všemi „našimi“ školami i nadále.
Naše spolupráce má mnoho podob
a každá škola se zapojuje podle svých momentálních potřeb a možností. Nikoho ke
společným aktivitám nenutíme a možná
i proto se jich školy rády účastní. A navíc
– nemusejí za aktivitami daleko dojíždět,
protože všechny se odehrávají u nás v Pošumaví.
A co že pro školy vlastně děláme? Pedagogům a vedení škol zajišťujeme semináře a výjezdní vzdělávací akce a výměny
zkušeností. Pro žáky pořádáme vzdělávací
exkurze. Organizujeme pracovní skupiny,
sdružující aktivní osoby, které chtějí škol-
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Setkání vedoucích pracovníků škol v Horažďovicích.

ství v Pošumaví posouvat kupředu. Školám zdarma půjčujeme nejrůznější pomůcky, včetně těch nákladných, např. na výuku robotiky. V některých školách zajišťujeme logopedickou péči, v Sušici pak podporujeme volnočasový klub Velryba, který
provozuje Oblastní charita Sušice. Vytvořili
jsme pro školy katalog školních výletů a exkurzí v našem regionu a školkám i školám
rozdáváme naše Pošumavské omalovánky.
Podporujeme školy, snažíme se vyslyšet jejich přání a pokud jejich splnění není v našich silách, předáváme informace Národní
síti místních akčních skupin, nebo MŠMT.
Tvoříme rozvojové plány vzdělávání pro
celé území a vytváříme podmínky pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
Abychom mohli všechny tyto aktivity školám přinést, stojí za tím mnoho prá-

ce realizačního týmu, který tvoří: Ing. Marie Kaufnerová, jakožto metodička projektu
a koordinátorka pro Horažďovicko, Jindřiška Bělohlavá, DiS., která se stará o finance
a hlídá rozpočet, Václava Šulanová, která
pečuje o administrativu, půjčovnu pomůcek
a řadu dalších věcí a Mgr. Jindřich Haišman, který projekt vede a zároveň je koordinátorem pro Sušicko.
Nespolupracujeme pouze se školami mateřskými a základními. Spolupracujeme také
se školami uměleckými, s knihovnami, Pedagogicko-psychologickou poradnou, organizacemi zaměřenými na vzdělávání a na
péči o rodinu a děti, jako je např. Oblastní charita Sušice, Svatojánci, Envicentrum
Proud nebo Úhlava, o.p.s.
MAP II přináší do našeho území oživení, spolupráci a služby, které školy rády využívají. Projekt bude trvat ještě přibližně
dalších 2,5 roku. Těšíme se na ně.
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Základní škola
v Hrádku je oázou
pohody
a vstřícnosti

Chceme Vám od tohoto čísla zpravodaje představovat jednotlivé školy na území MAS Pošumaví. Jako první z nich jsme
oslovili základní a mateřskou školu v Hrádku u Sušice a tamní paní ředitelku Mgr. Ivanu Klečkovou. Již mnohokrát se nám potvrdilo, že malé venkovské školy mohou nabídnout opravdu mnoho a že pojem rodinná škola má svůj hluboký smysl. Se školou
v Hrádku v rámci projektu MAP II moc rádi
spolupracujeme, protože tamní pedagogický sbor je skvělým a fungujícím týmem,
a to je hodně poznat i na jejich žácích.
Sedíme v malé ředitelně, která je zároveň sborovnou. Kolem nás je všude vidět, že se tu intenzivně pracuje. Sešity, pomůcky, výrobky z výtvarné výchovy, prostě tady se neustále něco děje. Zároveň se
tady cítím dobře, stačí potkat usměvavé učitele na chodbě a člověk má hned hezčí den.
V ředitelně je se mnou paní Mgr. Ivana Kleč-
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ková, která vede mateřskou i základní školu.
Je to bystrá a vlídná žena. Ve velmi přátelské
atmosféře se pouštíme do rozhovoru.
Představte prosím školu našim čtenářům.
„Jsme malotřídní venkovská škola se
čtyřmi třídami, kam chodí žáci z pěti ročníků. Našim žákům nabízíme rodinné prostředí, málo početné třídy a bohaté školní
i mimoškolní aktivity. Součástí školy je třetím rokem i mateřská školka, kde máme dvě
třídy.“
Vaše škola patří mezi ty menší na území MAS Pošumaví. Co školy vaší velikosti nejvíce trápí?
„Byrokracie. Ve velkých školách mají
sekretářku, zástupce a další pomocníky.
V malé škole je člověk na všechno sám. Já
mám velké štěstí na kolegy v MŠ i ZŠ, kteří
mi často s mnoha úkoly pomohou.“

Jste na první pohled pozitivní člověk.
Čím dobíjíte svoji energii a čím Vám dělá
Vaše práce radost?
„S dobíjením baterek mi pomáhají dva
důležití muži mého života – můj manžel
a můj vnouček Štěpánek. Hodně výletujeme a s manželem často navštěvujeme různé
koncerty. Příští týden třeba jedeme na KISS
a ZZ TOP do Prahy.
Potkáváme se také s kolegy ze školy
a ze školky i ve volném čase. Chodili jsme
třeba společně do tanečních. Ve škole je
stálá parta mnoho let a teď mi dělají radost
i děvčata ve školce. Měla jsem a mám štěstí na lidi kolem sebe!
V mém profesním životě mě naplňují
moji prvňáčci. Již 20 let učím jen první třídu a velkým uspokojením pro mě je výsledek mé práce. Každý rok vidím největší pokrok, protože jsem ty odrostlé školkáčky naučila číst, psát a počítat. I po těch letech mě
to baví a mám z té práce radost. Je hezké,
když se vám děti ozývají i po mnoha letech,
co opustili naši školu. Já jsem dokonce četla i knížku od mého bývalého žáka. Tak
snad to u nás v Hrádku neděláme špatně.“
Co se Vám vybaví, když se řekne projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání
II (MAP II)?
„Nabídka, pestrost, pomoc a finanční
zajištění v mnoha směrech, a to pro žáky
i pro učitele.“
Na kterých aktivitách Vaše škola
v rámci projektu MAP II spolupracuje?
„Využili jsme nabídky MAP II několikrát, a to jak se žáky, tak my, dospělí. Letos to byla exkurze do sklárny v Řetenicích
a na hrad Kašperk, školení s ozoboty (malí
programovatelní roboti – pozn. redakce),
školení v resuscitaci a první pomoci. Skvělé je, že se všechny akce odehrávají v Sušici a okolí a člověk se tak nemusí plahočit až
do Plzně. Díky finanční podpoře MAP II se
těch akcí účastní i děti, které by jinak z finančních důvodů na exkurzi jet nemohly.“
Nabízí projekt Vaší škole nějaké další
služby? Využíváte je?
„Ano, třeba pravidelné setkávání vedení škol. Dvoudenní akce se zajímavými lektory na zajímavém místě v regionu. A neformální setkání a popovídání s kolegy. Vždy
probereme aktuální situaci ve škole a člověk pozná i kolegy z Horažďovicka. Jinak
by k tomu asi nebyla příležitost. Rádi také
využíváme půjčovnu pomůcek, třeba na výuku robotiky v rámci počítačového kroužku.“
Kdybyste se znovu rozhodovala, šla
byste do projektu MAP i dnes?
„Určitě!“
Za rozhovor paní ředitelce děkuje Jindřich Haišman.
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Potravinářská soutěž slaví
letos 10. výročí

Regionální potravina
Plzeňského kraje

Hodnotitelská komise při práci.

Jubilejní desátý ročník soutěžního klání o Regionální potravinu 2019 je v plném
proudu a Místní akční skupina Pošumaví,
z.s., a Úhlava, o.p.s., jsou jako krajští koordinátoři opět u toho. Uspěly ve výběrovém
řízení a soutěž budou v Plzeňském kraji administrovat v letošním i příštím roce.
Soutěž Regionální potravina letos slaví první kulatiny. Za 10 let své existence
si vybudovala renomé a popularita výrobků se značkou Regionální potravina stoupá.
Získat ji mohou pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských
výrobků do 250 zaměstnanců. A co vše se
skrývá pod přívlastkem regionální? Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka
soutěže. Zároveň i podíl místních surovin
je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně
tuzemského původu. Výrobky jsou pevně
spjaty s daným regionem, často se jedná o
krajové speciality, které ctí tradici a respektují řemeslo.
Oceněné výrobky nejen výrazně obohacují zdravý a hodnotný jídelníček spotřebitelů, ale také podporují lokální výrobce a pomáhají nakupujícím orientovat se na
trhu. Obliba soutěže stoupá. Letos se v daném kraji přihlásilo 38 výrobců se 106 výrobky. Největší zájem byl o kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin.

Více na www.masposumavi.cz

Hodnotitelská komise 30.5. v Plzeňském kraji vybrala vítěze za každou z devíti
kategorií. Neměla to vůbec jednoduché, zvítězit může jen devět výrobků. Komisi, která
o tom rozhoduje, tvoří zástupci Ministerstva
zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní

zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR
a Potravinářské komory ČR.
Komise navrhla ministrovi zemědělství udělit značku Regionální potravina
Plzeňského kraje 2019 výrobkům, které
najdete v následující tabulce.

Kategorie

Výrobek a výrobce
Farmářský bok z Čečkovic
AB Bor, s.r.o.
Procházkova výpečková pomazánka
Jaroslav Procházka

3

Masné výrobky tepelně
opracované
Masné výrobky trvanlivé,
tepelně neopracované,
konzervy a polokonzervy
Sýry včetně tvarohu

4

Mléčné výrobky ostatní

5

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

1
2

6
7
8
9

VALENTÝN
Ing. Pavel Kvita
BIO jogurtové kozí mléko
Luděk Maruna
Svatební koláček tvarohový
Marie Vondrovicová
MüsLenky s jablky
Lenka Havlová
Sirup Rakytníkový s malinou
Od Macháčků s.r.o.
Hruška s medem
Mgr. Jaroslava Frančíková
Šnečí jatýrka
Jiří Studnička
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Regionální potravina
Plzeňského kraje

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na
podporu malých a středních zemědělců
a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat
značku Regionální potravina po dobu čtyř
let na obalu svého výrobku.

Certifikát o udělení značky Regionální potravina Plzeňského kraje spolupodepisuje i hejtman příslušného kraje a předání získaného ocenění výrobcům se uskuteční 30.8.2019 v areálu Plzeňského Prazdroje na krajem pořádaném Festivalu regionálních potravin.
Další možnosti nejen ochutnat, ale
i zakoupit vítězné regionální potraviny budou mít zájemci na roadshow po
Plzeňském kraji, které se uskuteční
v průběhu druhé poloviny roku 2019.
Kam se za ochutnávkami vypravit je vidět z následující tabulky:

Ke konci května bylo oceněno 411 produktů od 325 výrobců. Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových
stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Termín konání akce

Akce

Místo konání

27. 7. 2019
9:00 – 15:00 hod.

Chovatelská výstava Anenská pouť

Horšovský Týn

17. 8. 2019
9:00 – 16:00 hod.

Staročeský jarmark

Plasy

30. 8. 2019
11:00 – 17:00 hod.

Festival regionálních potravin

Plzeň

7. 9. 2019
8:00 – 15:00 hod.

Dožínky Plzeňského kraje

Milínov

14. 9. 2019
8:00 – 12:00 hod.

Farmářské trhy

Nepomuk

19. 9. 2019 – 21.9.2019
10:00 – 18:00 hod.

ITEP – veletrh cestovního ruchu

Plzeň

21. 9. 2019
13:55 – 18:00 hod.

Hornobřízské vinobraní

Horní Bříza

21. 9. 2019
9:00 – 17:00 hod.

Slavnosti zelí

Křimice

28. 9. 2019
8:00 – 13:00 hod.

Farmářské trhy

Sušice

29. 9. 2019
12:00 – 18:00 hod.

Slavnosti jablek Nebílovy

Nebílovy

5. 10. 2019
10:00 – 17:00 hod.

Slavnosti jablek Krasíkov

Krasíkov

5. 10. 2019
10:00 – 17:00 hod.

Den potravin

Chanovice

6. 10. 2019
10:00 – 17:00 hod.

Medový jarmark

Plzeň Koterov

12. 10. 2019
8:30 – 13:30 hod.

Havelský jarmark

Horažďovice

26. 10. 2019
8:00 – 13:00 hod.

Zabijačkové hody Klatovy

Klatovy

16.11. 2019
11:00 – 18:00 hod.

Svatomartinské posvícení

Zbiroh
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Recept pro letní dny
s vítězem soutěže
Regionální potravina
Plzeňského kraje
v roce 2018

v kategorii Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě:
JAHODY s mátou
– džem výběrový extra,
Renata Skálová, Palvínov 66,
342 01 Hartmanice

Mátové osvěžení
Suroviny na 6 porcí:
500 g měkkého tvarohu
250 g zakysané smetany
5 polévkových lžic třtinového cukru
1 sklenice džemu Jahody s mátou (180 g)
šťáva a kůra z jednoho citronu
hrstka čerstvé máty
Postup:
Třtinový cukr rozdrtíme v hmoždíři nebo rozmixujeme s lístky čerstvé máty,
přidáme kůru a šťávu z jednoho citronu
a vymícháme s tvarohem a zakysanou smetanou do hladkého krému. Vrstvíme do vychlazených pohárů a zdobíme džemem. Podáváme chlazené, ozdobené lístkem čerstvé máty nebo jahodou.
Tip:
Pohár můžeme vylepšit drcenými celozrnnými sušenkami, na sucho opraženými
ovesnými vločkami nebo hotovým ochuceným müsli, které dáme na dno poháru před
naplněním a na vrch jimi pohár posypeme.

Více na www.masposumavi.cz

MístníAktivity
akční plány
aMAP
zajímavá
Horažďovice
setkání

Klatovského semináře se zúčastnil také hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Farmář“ na venkově
v Česku a v Bavorsku
V pátek 15.3.2019 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech
uskutečnil seminář k problematice současného venkova, který pořádal Plzeňský kraj
a Asociace soukromého zemědělství ČR.
Seminář zahájil hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard s předsedou krajského sněmu Horní Falce Franzem Löfflerem
a s radní pro životní prostředí a zemědělství
Plzeňského kraje Radkou Trylčovou.
Po jejich úvodním vystoupení následoval blok odborných přednášek, kde posluchači měli mimo jiné možnost vyslechnout
Josefa Taberyho, ředitele odboru Řídícího orgánu PRV z Ministerstva zemědělství
České republiky, Michaela Hartla z Bavorského státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví, Jiřího Chmela, ředitele Regionálního odboru SZIF České Budějovice, Josefa Stehlíka, předsedu Asociace soukromého zemědělství ČR, Huberta Hofmanna, předsedu krajské organizace
pro Horní Falc Bavorského spolku farmářů a Tomáše Douchu z Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací.
V neposlední řadě na semináři vystoupily i Markéta Baštařová Janotová z MAS
Pošumaví, z.s., a Helena Hnojská z Úhlavy,
o.p.s., které představily dlouhodobé aktivity obou organizací na zemědělské podniky
v Pošumaví.

Více na www.masposumavi.cz

Příklady dobré praxe:
Zpracování a prodej
produktů prvovýroby
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Úhlavou, o.p.s., a cestovní kanceláří DCK West uspořádali ve dnech 18. 6.
– 20.6.2019 exkurzi s ukázkou příkladů
dobré praxe na farmách na Vysočině a v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Nechyběly ani ukázky realizace inovativních projektů z Programu rozvoje venkova.
První den navštívili účastníci ZD Bernartice, farmu s živočišnou a rostlinou výrobou a prohlédli si rekonstruované odchovny mladého dobytka. Poté následovala prohlídka Biofarmy Sasov, která se zabývá chovem prasat a masných plemen skotu, provozuje bio jatka, bioplynovou stanici, zelinářskou zahradu a faremní obchůdek. Poslední zastávkou byla Biofarma DoRa s.r.o. – Ratibořice, kde se účastnici seznámili s ekologickým chovem koz
a ovcí. Farma má vlastní minimlékárnu
a zabývá se také agroturistikou. Ubytováni
byli účastníci v hotelu Na Statku v Náměšti nad Oslavou, bývalém zrekonstruovaném

státním statku, kde byla ještě možnost prohlídky minifarmy a zemědělské techniky.
Druhý den začal na farmě Ráječek
u Brna, která pěstuje čerstvou zeleninu
a poté ji prodává formou farmářských bedýnek. Velkým zážitkem byla návštěva
Hustopečské mandlárny, kde účastníci degustovali originální mandlové výrobky
a prohlédli si největší mandloňové sady ve
střední Evropě. Exkurzi poté zakončila prohlídka Levandulové farmy z jižní Moravy
– Starovičky, která se zabývá pěstováním
a zpracováním levandulí a provozuje vlastní obchůdek. Účastníci mohli během prohlídky degustovat levandulové speciality
např. levandulovou kávu, levandulový med
nebo levandulovou limonádu. Následovalo
ubytování na farmě Ovčí terasy v Němčičkách, která je rodinnou farmou s restaurací a penzionem, vinicemi a minimlékarnou.
(pokračování na straně 15)

Biofarma Sasov.
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MístníAktivity
akční plány
a zajímavá
MAP Sušice
setkání

Levandulová farma z jižní Moravy.

V rámci případových studií a rozhovorů
s příjemci bylo zjišťováno, jak je SCLLD
naplňována realizací jejich projektů. Z výsledků šetření vyplývá spokojenost příjemců s činností MAS, která pomáhá posilování mezisektorové spolupráce v území
a vytváření nových sociálních vazeb. Dosavadní realizace strategie vede k dosahování
plánovaných výsledků a výstupů. Příjemci
dotací se však potýkají s problémem nadměrné administrativní náročnosti.
V rámci sebehodnocení byly navrženy dílčí úpravy některých vnitřních postupů – více se zaměřit na komunikaci s nadřízenými orgány a jednotlivými žadateli
a hodnotiteli, zpřehlednit výzvy MAS na
webových stránkách, podrobněji rozpracovat kontrolní listy pro hodnotitele, dbát na
dodržování stanovených termínů a eliminaci chyb.

Farma Ráječek u Brna.

(dokončení ze strany 14)
Závěrečný třetí den účastníci navštívili Vinařství Valihrach v Krumvíři, která
pěstuje a zpracovává víno a umístila se na
1. místě v soutěži pořádané ASZ – Farma roku 2018. Dále je držitelem ocenění vinař roku 2009, 2010 a 2013. Degustace výborného vína nemohla v tomto případě chybět. Posledním navštíveným místem
celé exkurze byla farma rodiny Němcovy
v Netíně, která se zabývá mléčnou produkcí
a chovem skotu a přeštických prasat. Provozuje také pojízdnou prodejnu s farmářskými výrobky.
Exkurze byla velmi inspirativní a osobní návštěva umožnila účastníkům přímé
konzultace s majiteli farem. Za MAS Pošumaví, z.s, se exkurze účastnila její manažerka Ing. Markéta Baštařová Janotová.

Vinice v Hustopečích.
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Hodnocení dosavadních aktivit MAS.

Mid-term evaluace
strategie MAS
27. června 2019 byla Místní akční skupině Pošumaví schválena střednědobá evaluace realizace strategie CLLD, což je dokument povinně zpracováván každou MAS
sloužící k průběžnému zhodnocení dosavadní činnosti a naplňování cílů, které
si MAS ve strategii stanovily. Dokument
byl vypracován pod odborným vedením
Mgr. Kamila Pikharta. V rámci hodnocení
probíhalo dotazníkové šetření mezi úspěšnými příjemci a byly sestavovány případové studie u vybraných projektů napříč všemi programovými rámci strategie (PRV,
IROP i OP Zaměstnanost), dále byly uspořádány dvě diskusní „fokus group“, do kterých se zapojili zástupci z řad členů MAS
Pošumaví a dalších aktérů z regionu.

Diskusní „fokus group“.

Více na www.masposumavi.cz

MístníAktivity
akční plány
aMAP
zajímavá
Horažďovice
setkání

Bylinkový workshop - Klášterní mlýn Altenmarkt.

Výukový a zážitkový program pro děti
ze ZŠ Hrádek na Zahradě U Malíře.

Udržitelný venkov
českobavorského příhraničí
MAS Pošumaví se zapojila do projektu
příhraniční spolupráce s názvem „Udržitelný venkov,“ který je realizován jejím členem obecně prospěšnou společností Úhlava společně s Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu a dalšími partnery z regionu. Jeho cílem je podpora života
na venkově v jeho nejrůznějších podobách.
Projekt se zaměřuje na zatraktivnění
a propagování česko-bavorského příhraničí, a to jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. Za tímto účelem vzniká síť partnerů na
české i bavorské straně hranice, která usiluje o podporu místní zemědělské a řemeslné produkce.
Společně pořádáme akce pro veřejnost,
exkurze a workshopy, kde představujeme
místní farmáře a řemeslníky. Organizuje-

Kurz Výsadba a řez ovocných stromů
v nebílovských sadech.

Více na www.masposumavi.cz

Děti na Zahradě U Malíře.

me také kurzy zaměřené na zvýšení kvalifikace a zlepšení možností drobného podnikání na venkově. Kurzy se zabývají tradičními technikami, dnes už pozapomenutými
(košíkářství, perníkářství…), zpracováním
domácích produktů, ale i marketingovými
a jinými dovednostmi. Součástí vzdělávání je také kurz němčiny, který si klade za cíl
odstranění jazykové bariéry mezi obyvateli
česko-německého příhraničí.
Pro zvýšení povědomí o místních producentech vychází katalog „Průvodce regionálními produkty“, který představuje farmáře a řemeslníky na české i bavorské straně. Jedná se o cca 70 producentů
z oblastí Pošumaví a Bavorského lesa, kteří na svých farmách a v obchůdcích nabízejí širokou škálu vlastních výrobků. Tito lidé
zde nejen žijí, ale také utvářejí místní krajinu i ráz života v příhraničí. Katalog vychází v české a německé jazykové mutaci a je
k dispozici na akcích pro veřejnost. Elektronická verze je ke stažení na stránkách
obecně prospěšné společnosti Úhlava.
Aktuální informace o dění v rámci projektu naleznete na webu www.uhlava.cz
anebo sledujte facebookovou stránku „Udržitelný venkov“. Rádi vás uvítáme na nejrůznějších akcích v regionu.

Kurz zavařování letního ovoce
– Od Macháčků, s.r.o., Rybnice
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Projekt spolupráce
Venkov 21. století

Na zámku v Hrádku.

Nové infopointy lákají
k posezení i k dalším aktivitám
Venkov 21. století je projektem, který
společně řešily místní akční skupiny Pošumaví, Železnohorský region a Region Kunětické hory. Cílem projektu byla podpora
cestovního ruchu ve všech třech spolupracujících regionech. Tato oblast byla vybrána i z toho důvodu, že v tomto programovacím období je to jedna z velmi omezených
možností, jak použít finanční prostředky
z EU na oblast cestovního ruchu. V současnosti mají podnikatelé i obce možnost čerpat podpory na tento rezort pouze z tuzemských zdrojů.
V rámci projektu bylo vybudováno
ve všech třech místních akčních skupinách 18 infopointů, z nichž 10 je na území MAS Pošumaví. Turisté všech kategorií
je najdou v Běšinech, Dolanech, Hartmanicích – Dobré Vodě, Hrádku, Hrádku – Tedražicích, Chanovicích, Kdyni – Strážovicích, Klatovech – Lubech, Plánici a Strašíně. Všechny infopointy jsou zastřešená odpočívadla, která mají na střeše umístěný solární panel a pod stolkem zásuvky na dobíjení mobilních telefonů. Tato vychytávka je
v nich umístěna proto, že v každém infopointu je QR kód, který ho po načtení „chytrým“ telefonem spojí s databází, kde si uživatel může přečíst zajímavosti nejen o místě, ve kterém se nachází, ale i o okolí, kam
se může ještě pěšky, na kole nebo autem
vypravit. Pokud poutník nevlastní „chytrý“
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telefon, jsou v každém infopointu umístěny
vysvětlující tabule, ze kterých se v omezenější míře dané jejich velikostí dozví to, co
by mu ukázal telefon.
Kromě tohoto výstupu projektu se
v jeho průběhu uskutečnily 4 semináře nejen v Klatovech, ale i u partnerských MAS,
které byly zaměřeny na problematiku regionálního cestovního ruchu. Poslední z nich

byl doplněn o exkurzi po vybraných turistických cílech, na které některé infopointy
v Pošumaví odkazují. Účastníci tak měli
praktickou možnost se podívat do okolí infopointů v Plánici, Hrádku a Chanovicích.
Posledním výstupem projektu je brožurka, kde jsou shrnuty vybrané turistické
cíle v Pošumaví v návaznosti na databázi
infopointů.

Prohlídka
zámeckého
areálu v Chanovicích.
Návštěva Hrádku
u Sušice.

Více na www.masposumavi.cz

Představujeme
Plánicko

Pokud při svých toulkách krajinou vyhledáváte místa, která nejsou plná turistů,
nabízí jedinečnou přírodu a úžasné pamětihodnosti, jste na správné adrese.
Vydejte se s námi Pošumavím, cestou
z Klatov do Chanovic!
Trasa je dlouhá necelých 35 kilometrů
a dá se zvládnout i na kole. Pokud však navštívíte všechna zajímavá místa, která zde
uvádíme, jeden den k návštěvě Plánicka
Vám rozhodně stačit nebude.

1. zastávka: Bolešiny

Turistické zajímavosti
Okolím Bolešin prochází dvě naučné stezky „Toulky okolím Bolešin I. a II.“,
které mapují pozoruhodnosti zdejšího kraje.
V obci u hlavní silnice na domě čp. 41
je umístěna pamětní deska jako vzpomínka
na faráře Josefa Peksu. Ten byl za minulého režimu nucený emigrovat a postupně se
dostal až do Austrálie, kde vybudoval české centrum Šumava.
Nedaleko obce stojí Mlýn Podhora
s muzeem malé vodní elektrárny, kterému
dominuje Francisova turbína.
Pamětihodnosti
Na návsi u hlavní silnice stojí kaple postavená kolem roku 1775, v obci je několik
drobných sakrálních staveb.
Občerstvení a stravování
Bolešinská hospoda

2. zastávka: Myslovice

Turistické zajímavosti
V areálu bývalého panského dvora vzniká Zahrada u malíře, která zatím jako jediná
v Plzeňském kraji vlastní certifikát „Ukázková přírodní zahrada“. Návštěva je možná v sezoně po předchozí domluvě a je tu
i prodej různých bylinných výrobků z vlast-

Vydejte se s námi cestou
z Klatov do Chanovic
Kaplička v Kroměždicích.

Pamětihodnosti
Na návsi při hlavní silnici byla počátkem
19. století postavena kaple sv. Máří Magdalény, která je zapsaná na seznam kulturních památek. V obci a jejím okolí jsou celkem čtyři
litinové kříže s kamenným podstavcem a jeden kříž dřevěný s vyobrazením Ježíše Krista. Ten stojí nad obcí u staré panské cesty do
Obytců. Od kříže je krásný výhled do okolí.
Ubytování a stravování
Hostinec U Kantů, Penzion Statek česká lípa – možnost stravování, ubytování
a sportovních aktivit.

3. zastávka: Kroměždice

Pamětihodnosti
Kaple Panny Marie, zapsaná do seznamu kulturních památek, stojí na návsi u
hlavní silnice. Na protější straně je umístěn
pomník Obětem 1. světové války. V obci je
také pomník Antonína Švehly, který byl obnoven v roce 2008.

4. zastávka: Habartice

Zahrada u malíře v Myslovicích.

ní produkce. Rodinný dům u zahrady je
rodným domem malíře Františka Bureše,
který v letech 1945–1976 působil jako malíř dekorací v Národním divadle v Praze.
U domu stojí na jeho počest dřevěná pamětní deska. V sálu hostince U Kantů jsou
vystavené divadelní kulisy, které malíř namaloval pro místní ochotníky.

Více na www.masposumavi.cz

Odbočkou vpravo z hlavní silnice se dostaneme do Habartic, které leží v samém centru přírodního parku Plánický hřeben. Vede
tudy žlutá turistická trasa k televiznímu vysílači na vrchu Barák. Pod vrchem leží pozůstatky malé osady zvané Chuchle, která je písemně zmíněna už ve 14. století. Pozůstatkem
osady je dodnes stojící hájenka z 19. století,
která byla dříve součástí panského dvora. Po
žluté trase se dostaneme do Obytců a zpět do
Klatov nebo dále do Plánice.

5. zastávka: Přírodní park
Plánický hřeben

Přírodní park Plánický hřeben je geomorfologickým celkem předhůří Šumavy
a byl vyhlášen v roce 1979. Celá oblast patří ke kyselým doubravám s ostrovy květnatých bučin na vrcholech, na kterých dnes
převládá smrk. Plánický hřeben tvoří migrační cestu flóry i fauny od Šumavy do Brd.
Je zde výskyt plavuní, mokrýšů, čarovníků, dřípatky horské, vraního oka, kokoříku
přeslenitého, zimolezu černého, růže alpské, hořce hořepníku atd.
Přírodní rezervace Jelení vrch východně od Habartic má zachovanou původní
bučinu s pižmovkou mošusovou, bažankou
vytrvalou, věsenkou nachovou, vikví křovinnou a dalšími druhy.
Území Plánického hřebene je krajinářsky velmi vyvážené. Tvoří je nejen vrcholové a podmáčené lesy, ale i četná prameniště, potoky a potůčky i slatinné louky.
Jeho rozloha je 560 km2.

Kaplička v Bolešinech.
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Představujeme
Plánicko

7. zastávka: NICOV

Pamětihodnosti
Poutní kostel Narození Panny Marie
– tato významná barokní stavba je jedním
z nejkrásnějších děl proslulého architekta
a stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Kostel byl postaven na objednávku jednoho z Martiniců, Adolfa Branalda přibližně
v letech 1719-1730 a je umístěn ve vzdálenosti 2 km od Plánice. Před kostelem stojí
400 let stará lípa, která je tedy starší než samotný kostel. V minulosti v Nicově stávala fara, hospoda a škola, ta dnes slouží jako
penzion. V Nicově se narodil otec Františka Křižíka. Nedaleko Nicova byl nalezen léčivý pramen, který je uváděn v historických pramenech již v roce 1643. Nad
pramenem dnes stojí kaple Panny Marie
z roku 1876.
Ubytování
Penzion Pod zvonem

Dominanty Plánice.

6. zastávka: Plánice

Historie města sahá do poloviny 12. století. Tehdy se podle první existující písemné
zmínky z roku 1144 město stalo majetkem
nedalekého kláštera nepomuckých cisterciánů. Ve svém dalším vývoji pak Plánice
postupně patřila řadě příslušníků českých
šlechtických rodů – Švamberkům, Štenberkům, Rožmitálským a Martinicům.
Muzeum Františka Křižíka v Plánici
Nejslavnější rodák z Plánice, technik,
průNejslavnější rodák z Plánice, technik,
průmyslník a vynálezce František Křižík,
se narodil 8. července 1847. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa
se samočinnou regulací. Vynalezl také světelnou fontánu, zdokonalil elektrické tramvaje, sestrojil elektromobil a mnoho dalších zařízení.
Jeho rodný domek byl zrekonstruován a
znovuotevřen 25. června 2010. Moderní expozice malého muzea nabízí přehled o životě a díle slavného vynálezce. Součástí exponátů je také zmíněná oblouková lampa.
Kostel sv. Blažeje
Původně gotický, později barokizovaný
kostel je nejvýznamnější historickou stavbou Plánice postavený podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Sloup Nejsvětější trojice
Mariánský sloup zakončený korintskou hlavicí se sousoším Nejsvětější trojice
z počátku 18. století, stojící ve východní
části plánického náměstí. Tato kulturní památka prošla v letech 1998–1999 celkovou
rekonstrukcí.
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Za zmínku stojí také budova radnice
se zvonicí, která dominuje plánickému náměstí.
V horní části náměstí se nachází budova bývalého zámku, původní tvrze, pravděpodobně z 2. poloviny 16. století, která byla přestavěna na zámek v 18. století.
Dnes můžeme vidět patrovou dvoukřídlou
budovu krytou mansardovou střechou. Při
severním křídle se dosud dochoval nevelký přístavek. Vstoupit do bývalého areálu zámku můžeme branou v severní frontě východní části náměstí, naproti sloupu
sv. Trojice. Když projdeme branou, uvidíme po pravé straně budovu zámku. Dnes je
zámek ve vlastnictví města a nacházejí se
zde byty.
Ubytování a stravování
Hotel – restaurant Pavlíček, penzion
JEZ&SPI

Kostel v Nicově.

8. zastávka: ZBOROVY

Pamětihodnosti:
Kostel svatého Jana Křtitele byl založen asi roku 1200, ale přesná doba založení není známa. Dále v obci můžeme spatřit Boží muka a sochu svatého Jana Nepomuckého.
Slovanské hradiště se nachází na temeni zalesněného vrchu zvaném Hrádek, který je v těsné blízkosti Zborov. Jsou zde stopy starého slovanského hradiště s kamennými valy asi z X. století. Toto místo je dáváno do souvislosti s legendami o založení
obce. Je památkově chráněno.

9. zastávka: PAČEJOV

Rodný dům Františka Křižíka.

Nejvýznamnější památkou v Pačejově
je kostel Panny Marie Sněžné, který roku
1685 nechal opravit Václav Vojtěch, ze
Šternberka. Do současné podoby byl přestavěn v roce 1871.

Více na www.masposumavi.cz
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10. zastávka: Defurovy Lažany

Pamětihodnosti
V obci se nachází původně gotická tvrz,
která byla ve druhé polovině 16. století renezančně upravena a ve 2. polovině 17. století byl na konstrukci původní tvrze postaven raně barokní zámek. Stavba je v současnosti bohužel opuštěna a chátrá.
Významnou dominantou obce je kaple
sv. Antonína, osmiboká stavba z druhé poloviny 17. století.
Zajímavosti
Nedaleko obce se nachází zatopený lom,
který je možné využít ke koupání. Krásné
okolí láká k cykloturistice.

11. zastávka: Újezd u Chanovic

Pamětihodnosti a zajímavosti
V obci je k vidění areál bývalého statku a lihovaru, špýchar statku č.p. 7 (zařazen
mezi kulturní památky), kaple sv. Jana Nepomuckého, boží muka a pomník obětem
1. světové války.
Nedaleko obce v lese stojí kaple sv. Vojtěcha a pod ní je studánka Vojtěška s údajně léčivou vodou. V roce 2013 byl proveden
rozbor vody, který prokázal nejen její nezávadnost, ale potvrdil i její příznivé vlastnosti. U kaple je možné posedět a odpočinout si
na několika lavičkách.

Kaple sv. Vojtěcha v Újezdu u Chanovic.

Chanovická rozhledna.

románského původu. Komplex je obklopen
parkem anglického typu, na jehož hranici
stojí barokní špýchar.
Nedaleko zámku na samém okraji obce
najdeme Skanzen lidové architektury jihozápadních Čech, kde je ve vstupní usedlosti možnost ubytování. Místo slouží od roku
1994 jako záchranný projekt pro ohrožené
objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. V současné době zde můžeme spatřit několik roubených staveb, hospodářských budov a například i kopii zdě-

né sušárny na ovoce, sloupovou výklenkovou kapli či litinový a kovaný kříž na žulovém podstavci. Další rozebrané stavby ještě čekají na své znovupostavení v depozitářích muzea.
Kolem skanzenu i zámku vede naučná
stezka „Příroda a lesy Pošumaví“. Okružní stezka je vhodná jak pro pěší, tak i pro
cyklisty, má celkem 9 zastavení a je dlouhá
2,2 km. Cestou navštívíme Žižkův kámen
i rozhlednu Chanovice, která je vysoká
31 metrů. Z rozhledny je vidět celé panorama Šumavy, od Českého lesa přes střední
Šumavu až k Prachaticku a Lipensku, dále
rozhled východním a severním směrem do
vnitrozemí.
Ubytování
Vstupní usedlost skanzenu, ubytovna TJ
Chanos Chanovice
Občerstvení
Hostinec U Klečků

Zámecký areál v Chanovicích.

12. zastávka: CHANOVICE

Pamětihodnosti
Zámek a zámecký areál stojí na místě
bývalé tvrze z konce 13. století. Tvrz byla
přestavěna v 18. století na barokní zámek
s využitím a zachováním starších konstrukcí a prostor. Ve zrestaurovaných sklepeních je stálá expozice pošumavských lidových řemesel. Další prostory jsou využívány pro společenské a výstavní akce. Najdete zde informační centrum a Galerii Nositelů tradice lidových řemesel. Areál je dotvářen rozsáhlým hospodářským dvorem a prostor uzavírá kostel Povýšení svatého Kříže

Více na www.masposumavi.cz

Osmiboká kaple v Defurových Lažanech.
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Nová naučná stezka
u Žihobců

Vycházka po stopách
hajného Nasse

Na trase naučné stezky.

Mezi obcemi Strašín a Soběšicemi byla
8. května slavnostně otevřena nová naučná stezka, která nese název „Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem.“ Začátek
stezky se nachází mezi obcemi nedaleko
odbočky na Parýzek.
Stezka je dlouhá tři kilometry a jsou na
ní umístěné celkem čtyři tabule s informacemi o významu a účelu prohlídkové trasy.
Dále zde najdeme dvě odpočinková místa, první u staré hájenky a druhé u tzv. ka-

Slavnostní otevření naučné stezky.
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menného moře, odkud brali žulové balvany před dvěma staletími šumavští kameníci na výrobu žlabů, křížů, mlýnských kamenů a dalších předmětů. V místě se nachází i pozůstatky tvrdé kamenické práce
v podobě opracovaných kamenů s nápisy.

Cesta prochází nádherným lesním prostředím Soběšického háje na samém kraji
bývalého lamberského panství, kde šlechta
pořádala velkolepé hony.
„Za úspěšnost lovu ručili revírníci
a hajní ve službách svých chlebodráců. Významným představitelem oddaného hajného byl Felix Nass, který působil
dlouhá léta na místní hájence U Rebšteka
a v místních lesích udržoval pořádek a prosperitu,“ jak informuje první tabule.
Felix Nass byl v širokém okolí známý
i jako léčitel a znalec bylin. Léčil jak zvířata, tak lidi a ve volných chvílích i on vytesával do žulových kamenů nápisy, jimiž
vyjadřoval úctu k Lamberkům.
Hlavním cílem vybudování naučné
stezky bylo autenticky přiblížit návštěvníkům historii zdejšího kraje a seznámit je
s krásným lesním prostředím Soběšického háje.
Tento projekt byl podpořen z 2. výzvy
Programu rozvoje venkova.
Další turistické cíle v okolí
Muzeum Lamberská stezka Žihobce,
Strašínská jeskyně, Muzeum a infocentrum v Nezdicích na Šumavě, Hrad Kašperk, Halštatské hradiště Sedlo (druhé nejvýše položené hradiště v ČR), Albrechtice – kostel Panny Marie, sv. Petra a Pavla (nejstarší kostel Šumavy a Pošumaví)
a další.

Více na www.masposumavi.cz

Mapování skal
s Václavem Cílkem

Velký Kámen u Pohoří na Plánicku.

V našem regionu najdeme celou řadu
zajímavých skal a skalních uskupení, které spoluvytvářejí genius loci naší krajiny.
Skaliska mají často zvláštní tvar, jež odpradávna jitřil lidskou fantazii a dal vzniknout
řadě zajímavých pověstí. Vzpomeňme například nejrůznější skály a uskupení balvanů s přívlastkem „čertův“ – jen namátkou: Čertův náramek u Slatiny, Čertův hrad
u Nové Vsi či Čertovo břemeno na jižním
Plzeňsku, další skupina těchto útvarů je věnována světcům – v našem kraji nejčastěji sv. Vojtěchovi – Zdebořická skála (zde
údajně sloužil mši), jeho otisky v kameni
v kapličkách ve Věckovicích u Klatov či v
Nepomuku, zapomenout nemůžeme ani na
skálu s ložem sv. Wolfganga na Bolfánku
u Chudenic. Zajímavé jsou i skalní útvary spojené s působením poustevníků – například v Prádle u Nepomuka, na Potštejně
u Žinkov či na Tupadelských skalách, kde
hledal klid pro psaní hrůzostrašných románů Christian Heinrich Spiess (1755–1799).
Mnohé skály jsou spojovány s pradávnými
božstvy a silami – příklad takových skal je
na Vidhošti u Kolince či na Svatoboru u Sušice. Ozvěny dávných rituálů můžeme pocítit na Zkamenělé svatbě u Drslavic. Samostatnou a největší kapitolu tvoří buližníkové skály, které najdeme v pásu táhnoucím se od Klatov až za Plzeň. Tato skaliska často využívali lidé tzv. Chamské kultury v dobách, které zařazujeme do doby
středního eneolitu v rozmezí let 3200
– 2800 př. n. l. Ti zde na vyvýšenných plošinách stavěli osamocené chaty, jejichž účel
zatím nebyl spolehlivě vysvětlen. Jednou
z teorií je, že šlo o skupinu lidí, kteří se cítili
permanentně něčím ohroženi. Taková místa najdeme například na Teplé a Koubově
skále u Kaliště na Švihovsku, Velkém kamenu u Dubče na Nepomucku či rulovém
skalisku, rovněž s názvem Velký Kámen,
u Pohoří na Plánicku. Všimli jsme si, že
mnohá skaliska osídlená lidmi Chamské
kultury mají přírodní pyramidální tvar –
zvláště je to možné pozorovat na lokalitách
Bzí u Letin a Osobovské skále u Žinkov.

Více na www.masposumavi.cz

U skaliska na Vidhošti u Kolince. Zleva: provozovatel soukromého muzea minerálů
ve Velharticích Libor Škubal, předseda Klubu přátel Klatovska, z.s., Jindřich Suchý,
geolog a esejista Václav Cílek a předseda MAS Pošumaví, z.s., Martin Kříž.

Poustevna „Na Skalici“ u Prádla.

Skály využívali lidé pro budování opevněných sídel i v dalších obdobích až do
středověku – vzpomeňme například nepříliš známé a trochu tajemné hradiště Jindřín
ukončené monumentálními buližníky, nedaleký hrad Skálu, opevněnou lokalitu na výběžku Malé Doubravy u Řakomi, která byla
využita v dobách Chamské kultury i třicetileté války, či záhadné opevnění se zbytky
hvozdu nad Hradištěm u Kolince.

U pověstmi opředeného kamene na Bolfánku.

Lokality se skalisky byly od 19. století cílem vycházek nejdříve šlechty, která
na nich budovala různé altány či novodobé
poustevny, později sem chodili za výhledem první turisté. Dnes jsou mnohé lokality zapomenuté a zatím čekají na své znovuobjevení, další znají spíše jen horolezci.
Často jsou provázeny i přírodními zvláštnostmi, například zvýšeným počtem atypicky rostoucích stromů. Mnohá z těchto
míst jsou chráněným územím – třeba přírodní památka s mohutným buližníkovým
hřbetem Loupensko.
Skaliska jsme se rozhodli mapovat
s Klubem přátel Klatovska a výsledkem
průzkumu bude publikace, která jednotlivé
lokality představí z více úhlů. V autorském
týmu se někteří věnují geologickým procesům, další archeologickým poznatkům, jiní
historii a pověstem či přírodním zajímavostem. Spoluautorem vznikající publikace je i známý geolog a esejista Václav Cílek. Když jsme se spolu v roce 2015 náhodně potkali a dali do řeči o skalách v břevnovském klášteře v Praze, netušil jsem, že
záhy z toho vznikne velmi zajímavá spolupráce. Všichni, kteří jsme se do mapování
skal zapojili, jsme se do problematiky doslova zakousli. Postupně jsme odhalili další
zajímavé souvislosti, které umožňují nové
pohledy na krajinu a minulost Pošumaví.
Jednotlivé lokality už dva roky objíždíme
a dokumentujeme. Cenné podněty poskytuje Václav Cílek, který získané poznatky zasazuje do širších souvislostí a motivuje nás
k dalším aktivitám.
Martin Kříž

22

Zpravodaj MAS Pošumaví 22/2019
Vydala MAS Pošumaví, z.s., v roce 2019. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Neprošlo jazykovou úpravou. Foto na titulní straně: hrad Rabí. Foto na zadní straně: letní Klatovy. Autoři fotografií ve
zpravodaji (pokud není uvedeno jinak): pracovníci MAS Pošumaví, z.s.,
a archiv členů. Registrační číslo titulu: MK ČR E 19125.

