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Podnětná setkání
Nové možnosti

Vážení čtenáři,
když si prolistujete zimní číslo našeho
zpravodaje, zjistíte kolik zajímavých projektů se v současné době díky MAS Pošumaví dokončilo, mnohé jsou v realizaci
a další byly schváleny a začne se na nich
pracovat. Pro sociální služby v regionu
se například podařilo získat sedm nových
automobilů, které usnadní terénní sociální práci a lépe ji přiblíží potřebným občanům. Za zmínku stojí také úprava expozice v Klatovských katakombách či rozšíření Mateřské školy v Bolešinech. V rámci podpory z Programu rozvoje venkova
se podařilo zajistit finanční prostředky na
nákup zemědělské techniky, úpravy zemědělských areálů i obnovu polních a lesních cest apod.
Samostatnou kapitolu tvoří projekt
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II,
který MAS realizuje na území ORP Sušice a ORP Horažďovice. Pro pedagogy organizujeme různé vzdělávací aktivity, pro
žáky exkurze, konají se tematické semináře
a školám půjčujeme i speciální pomůcky.
Letos jsme také opět podpořili díky finanční pomoci Plzeňského kraje několik zajímavých akcí, pořádaných zejména spolky.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. Ať se Vám vydaří vše, o čem
zatím jen sníte.
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 31.12.2019 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
Jana Helíška

Jmenuji se Jan Helíšek a je mi 45 let.
Vykonávám práci starosty obce Strašín
a to již od roku 2002, kdy jsem vzešel
z hasičské „kandidátky“. Jsem stále ve
Sboru dobrovolných hasičů Strašín, kde
jsem členem výkonného výboru jako jednatel. Mojí velkou zálibou od útlého mládí jsou koně, proto jsem se vyučil kovářem
a podkovářem. Dále se věnuji i umělecké
kovařině. Má díla mohou lidé vidět například na Mouřenci, v Nicově, Hartmanicích,
v okolí Hluboké nad Vltavou, na Staroměstském náměstí i u Karlova mostu
v Praze. Za zmínku stojí i projekt náměstí
v Horažďovicích.
Strašín je malá šumavská obec, která
čítá 341 obyvatel. Ve správě má osady Nahořánky, Maleč, Podzuklín, Zuklín, Věštín
a část Strašín – Lazny. Snažím se zde postupně vytvářet občanům příjemné místo
k žití. Například díky získání různých dotací se podařilo vybudovat obecní byty, zázemí pro dobrovolné hasiče, vodovod, lesní cesty, kanalizaci a čističku odpadních
vod. Díky MAS Pošumaví zde máme nové
stání pro hasičskou techniku, ke které přibylo i nové devítimístné osobní auto.
Na Strašínku je velmi krásně, lesy jsou
plné divoké zvěře, a ačkoliv nejsem myslivec, jsem starostou Honebního společenstva. V této funkci mi jde o zachování symbiózy mezi člověkem a lesní zvěří.
Od roku 2003 je obec Strašín ve Svazku obcí Pošumaví, který čítá 14 obcí. Jelikož jsem se na tomto svazku aktivně zajímal o rozvoj obce a okolí, stal jsem se od
roku 2007 jeho předsedou. Společnými silami se nám například podařilo získat dva
roky po sobě novou komunální techniku
pro jednotlivé členské obce z dotačního titulu Plzeňského kraje. Právě ukončujeme
projekt v OPŽP – nákup domácích kompostérů za 3 miliony Kč.

Více na www.masposumavi.cz

Jako předseda jsem se poté začal zajímat o Místní akční skupinu Pošumaví, neboť jsem zde viděl dobrý potenciál k získání dotací jak pro obce, tak pro podnikatelské subjekty či neziskové organizace. Svazek obcí Pošumaví vstoupil do mikroregionu Prácheňsko, čímž jsme se stali členy MAS Pošumaví. Ve všech funkcích se
snažím informovat starosty členských obcí
a jiné podnikatelské subjekty o možnosti
rozvoje svého okolí či firmy prostřednictvím získání dotací.
Dále stojí za zmínku aktivity zaměřené
proti vytvoření jaderného úložistě na Pačejovsku, kde jsme si mimo jiné s již zesnulým, ale stále známým hercem a komikem, Miroslavem Šimkem, slibovali, že
budeme objíždět okolní obce a informovat
je o této problematice, jako on dříve procestoval kraj se svým oslíkem.
Zaujala mě i oblast vzdělávání pedagogických pracovníků a řešení úskalí jejích zaměstnání, jež se MAS také věnuje v projektu MAP II. Školy zapojené
v tomto projektu si mohou bezplatně půjčovat školní pomůcky.
Z uvedených důvodů jsem začal pracovat i ve výkonném výboru MAS. Je dobré využívat dotačních titulů pro rozvoj
svého okolí prostřednictvím MAS a jsem
velmi rád, že tato možnost u nás je. Lidé
z MAS velmi dobře znají potřeby místního
území, neboť zde žijí, a s velkým nasazením se věnují jeho rozvoji.

Lidé
v MAS Pošumaví

Jednání našich orgánů
V období od 30.6. do 31.12.2019 se
uskutečnila 12.12. valná hromada MAS Pošumaví, z.s., na které byli členové informováni o aktuálních aktivitách MAS. Ty jsou
zaměřeny především na administraci evropských dotačních programů, projekt MAP
II, Regionální potravinu Plzeňského kraje
a projekt Spolupráce Venkov 21. století.
Výkonná rada MAS Pošumaví se schází v sídle MAS v Klatovech (bývalý dominikánský klášter) podle potřeby a řeší operativní záležitosti. Jednání výkonné rady
se konalo ve dnech: 17. 7., 30. 10., 27. 11.
a 12. 12. Zároveň se uskutečnilo jedno hlasování výkonné rady 6. 9. per rollam.
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.
Výběrová komise se sešla ve druhé polovině roku 8. 7., 17. 10. a 21. 11. (dvě jednání: 1x jednání IROP, 1x OPZ). Prováděla
předvýběr projektů podle výběrových kritérií jednotlivých operačních programů.

Z jednání výkonných rad MAS Pošumaví.

Výběrová komise při práci.
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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.

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
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

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)
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

3 na www.masposumavi.cz
Více

Z jednání valné hromady MAS Pošumaví 12. 12. 2019.
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Operační program
Zaměstnanost

Podpořené projekty
1. výzva – nebyl nikdo vybrán
Žadatelé ve 2. výzvě

Název projektu

Místo realizace
projektu

Pracovní
místo

Dotace

Sociální služby Města
Sušice, přísp. org.

Nejsme na to sami

Sušicko

Ano

2 000 000 Kč

95%

FOKUS – Písek, z.ú.

Sociální rehabilitace pro lidi s
duševním onemocněním

Sušicko

Ano

1 955 845 Kč

100%

% dotace

Celkem : 3 955 845,Žadatelé ve 3. výzvě

Název projektu

Místo realizace
projektu

Pracovní
místo

Dotace

% dotace

Město Kdyně

Pro všechny

Kdyňsko

Ano

1 682 362 Kč

95%

Člověk v tísni, o.p.s.

Terénní program a poradenství
na území MAS Pošumaví

Území MAS
Pošumaví

Ano

1 696 139 Kč

100%

Ledovec, z.s.

Rozvoj komunitních služeb pro
lidi s duševním onemocněním
v oblasti MAS Pošumaví
v návaznosti na reformu
psychiatrické péče

Území MAS
Pošumaví

Ano

1 699 235 Kč

100%

Celkem : 5 077 736,Žadatelé ve 4. výzvě

Název projektu

Místo realizace
projektu

Pracovní
místo

Dotace

% dotace

Sociální služby Města
Sušice, přísp. org.

Pomoc na cestě…

Sušicko

Ano

1 944 250 Kč

95%

Celkem : 1 944 250,-

Celkem bylo ve všech výzvách rozděleno: 10 977 831 Kč

Úvodní semináře k výzvám OP Zaměstnanost.

Více na www.masposumavi.cz
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Operační program
Zaměstnanost
Sociální služby města Sušice,
příspěvková organizace
Největšímu poskytovateli sociálních
služeb na Sušicku se v rámci výzvy MAS
Pošumaví podařilo získat podporu na projekt „Nejste na to sami“, kterým byl podpořen rozvoj odlehčovací terénní služby.
Tuto službu před zahájením projektu organizace Sociální služby města Sušice neposkytovala. „Rozjezd nové služby je vždy
náročný“, dodala PhDr. Renata Vácová,
ředitelka organizace. „Díky podpoře MAS
Pošumaví ale máme tři roky na to, nastavit poskytování služby tak, aby klientům
dokázala podat pomocnou ruku v nejrůznějších tíživých situacích, a zároveň byla
službou dlouhodobě udržitelnou.“
Terénní odlehčovací služba je velkou pomocí pro dlouhodobě pečující osoby. Dlouhodobá péče o nemohoucí blízké je velmi psychicky i fyzicky náročná. V době, kdy se o nemocného starají zkušené, milé a dostatečně erudované pečovatelky u domácího lůžka, tráví

První projekty
jsou v plné realizaci
s ním čas a dohlížejí na něj, mohou pečující na chvíli oddechnout, vyřídit si osobní
pochůzky a vše co potřebují.
Pokud se dlouhodobě staráte o nemohoucího manžela, rodiče, sourozence nebo
přítele a potřebujete pomoc nebo jen na
chvíli nabrat sílu, zavolejte na telefonní
číslo 376 526 693 našim sociálním pracovnicím nebo přijďte do kanceláře Pod Svatoborem 56 v Sušici kdykoli během pracovního týdne od 7:00 do 15:30 hodin.

Fokus Písek, z.ú.
Posláním organizace Fokus - Písek, z.ú.
je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá a podporuje v překonávání
problémů spojených nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života. V organizaci pracují kvalifikovaní lidé, orientující se v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka. Fo-

kus – Písek, z.ú. navazuje spolupráci s jinými službami, institucemi, organizacemi
apod. Dále spolupracuje s psychiatry, psychology, psychiatrickými léčebnami, s rodinou a blízkým sociálním okolím klienta.
Pracovníci pomáhají a podporují klienty
v jejich samostatnosti a v aktivním zapojení se do běžného života.
Podpořený projekt „Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním
na Sušicku“ je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb lidem s duševním onemocněním, kteří trvale žijí na území MAS Pošumaví prostřednictvím nové
sociální služby – sociální rehabilitace.
Vzniká tak poptávaná služba, zaměřená na podporu a pomoc při resocializaci
klientů. Jedná se o konkrétní pomoc lidem
v nepříznivé nebo akutní sociální situaci,
způsobené vlivem duševního onemocnění.
Služba bude poskytována terénní i ambulantní formou.

Integrovaný regionální
operační program

Výběrová komise na jednání 17. října 2019.

Čerpání prostřednictvím programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se chýlí ke konci, pro rok 2020 zbývá posledních cca 15
mil. Kč.
Programové priority, ve kterých bude
MAS Pošumaví vypisovat poslední výzvy
IROP, určila Valná hromada v prosinci roku
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V roce 2020 rozdělíme
zbývajících 15 milionů
2019, a to v závislosti na sestaveném seznamu návrhů konkrétních projektových záměrů, které MAS získala v rámci průzkumu
v území. Aby byl uspokojen co největší počet žadatelů, předpokládá se, že budou podporovány menší projekty s alokacemi v řádu
vyšších statisíců nebo jednotek milionů Kč.
Výzvy budou po schválení výkonným

orgánem MAS zveřejňovány na webových
stránkách www.masposumavi.cz v sekci
Aktuální výzvy a harmonogram výzev
bude rozeslán prostřednictvím elektronického newsletteru MAS Pošumaví. Bezplatné konzultace projektových záměrů nabízí manažer programového rámce IROP
Ing. Jan Kolář v kanceláři MAS.

Více na www.masposumavi.cz

Mnoho se už podařilo

Integrovaný regionální
operační program

Denní stacionář Klíček
Příjemce: Město Sušice
Plánovaná podpora MAS Pošumaví:
11 382 026 Kč
V následujících dvou letech bude vystavěn nový objekt pro denní stacionář v Sušici, určený pro osoby se zdravotním postižením. Klienti, především s mentálním
a kombinovaným postižením, tak získají konečně důstojné prostory denního stacionáře, které budou splňovat všechny požadavky na zvýšení kvality poskytovaných
služeb.

Nové automobily pro sociální
služby v Klatovech, Sušici,
Kasejovicích a Kdyni.

Auta pro poskytovatele
sociálních služeb

Denní stacionář – 3D pohledy.

V rámci 5 projektů podpořených
celkovou částkou, převyšující
2,8 milionu Kč, se podařilo pořídit
7 nových automobilů určených
poskytovatelům sociálních služeb
na území MAS Pošumaví. Automobily
budou sloužit k zajištění terénních
sociálních služeb na Klatovsku, Sušicku,
Kdyňsku a Kasejovicku.

Příjemce automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

PhDr. Renata Vácová, ředitelka podpořené příspěvkové organizace Sociální
služby města Sušice se k realizaci jednoho
z podpořených projektů vyjádřila následovně: „Pečovatelky se ke klientům dostávají rychleji díky projektu Sušice – mobilita sociálních služeb, jehož klíčovou aktivitou bylo pořízení užitkového osobního vozidla. A protože všechna auta, která sušické pečovatelky používají mají jméno, nečekal ani nový Ford na křtiny dlouho. Pepina pomáhá sušickým pečovatelům, aby se
rychleji dostali ke klientům. Od července
slouží pro pečovatelskou službu, tísňovou
péči, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství a právě pro odlehčovací terénní službu.“

Podpora MAS Pošumaví

Město Kdyně
Automobil pro sociální služby

665 736 Kč

Obec Kasejovice
Automobil pro pečovatelskou službu

382 850 Kč

Fokus Písek, z.ú.
Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro
lidi s duševním onemocněním na Sušicku

295 450 Kč

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace
Sušice – mobilita sociálních služeb

447 019 Kč

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace
Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy

1 064 429 Kč

Celkem

2 855 484 Kč

Více na www.masposumavi.cz
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Integrovaný regionální
operační program
Katakomby – expozice hudby
Příjemce: Klatovské katakomby, z.s.
Podpora MAS Pošumaví: 2 617 494 Kč
Revitalizace dosavadní expozice v prostoru klatovských katakomb, která zahrnuje vytvoření ucelené části expozice věnované barokní hudbě, obnovu audio–vizuální techniky a zpřístupnění nových částí
podzemí. Součástí projektu jsou také stavební úpravy zdiva poškozeného vzlínajícím vlhkem.

Územní studie

Nová expozice v Klatovských katakombách.

Příjemce územních studií

Podpora MAS Pošumaví

Město Klatovy
ÚSVP sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická

568 575 Kč

Město Domažlice
Územní studie Všeruby

321 860 Kč

Celkem

890 435 Kč

Hasičárna Strašín
Příjemce: Obec Strašín
Podpora MAS Pošumaví: 5 618 842 Kč
Kompletní rekonstrukce nevyhovujícího objektu požární zbrojnice JSDHO Strašín zařazené v kat. JPO III a její uvedení
do souladu s normou ČSN 73 5710. Cílem
projektu bylo zajištění adekvátní odolnosti objektu, umožnění řádného garážování
techniky a uskladnění věcných prostředků
před povětrnostními vlivy.

Rozšíření Mateřské školy v Bolešinech.

Rozšíření kapacity a úprava
prostor mateřské školy
v Bolešinech

Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Strašíně.
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Příjemce: Obec Bolešiny
Podpora MAS Pošumaví: 494 322 Kč
Rozšíření kapacity a úprava prostor mateřské školy v obci Bolešiny – vybudování
nové kmenové třídy a pořízení venkovního zařízení (zahradního domku), sloužícího
jako herní prvek pro žáky MŠ.

Více na www.masposumavi.cz

Konec roku nám nepřipomínají pouze
blížící se Vánoce, ale také vznikající finální podoba další výzvy k podávání Žádostí
o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova. Tato, v tomto programovém období již čtvrtá výzva, bude vyhlášena na jaře 2020, ale podporované oblasti,
stanovené výše alokací i podmínky pro získání dotace, je nutné připravit již nyní. Souběžně probíhají na MAS administrativní činnosti u výzev předchozích. Postupně dochází ke kontrolám dalších Žádostí o platbu
u projektů z druhé výzvy, které jsou po prvotní kontrole u nás na MAS zasílány na finální kontrolu na RO SZIF do Českých Budějovic. Následně se společně s kontrolory
se SZIF účastníme kontrol schválených žádostí o platbu přímo na místě realizace projektu. Přímo u žadatelů se v této fázi zjišťuje, zda projekty splňují veškeré náležitosti,
ke kterým se v žádosti zavázali. Po úspěšném absolvování těchto kontrol, včetně kontroly plnění preferenčních kritérií stanovených MAS, již žadatele dělí posledních několik týdnů od samotného proplacení dotace. K tomuto aktu v současnosti postupně dochází u projektů z první výzvy vyhlášené v roce 2017, a tak se úspěšní žadatelé
mohou konečně, po bezmála dvouleté snaze, těšit z přijetí dotace. U třetí výzvy prošly všechny projekty úspěšně administrativní kontrolou na SZIF a nyní žadatelé čekají
na podpis Dohody.
Nyní bychom vám rádi představili podobu další výzvy, jejíž vyhlášení je naplánováno na jaro roku 2020, o přesných termínech budete na stránkách MAS včas informováni. Oproti předchozí výzvě v ní budou
tentokrát vyhlášeny všechny Fiche. Znovu
bude tedy možné po roční pauze podat žádosti také v oblastech: Modernizace zemědělských podniků (Fiche 1), Podpora lesního hospodaření (Fiche 3) a Diverzifikace nezemědělských činností (Fiche 4). Dle šetření u potenciálních žadatelů se opět předpokládá vysoký zájem zejména o Fichi 1 a 3,
stejně jako tomu bylo v letech 2017 a 2018.
Z důvodu nízkých alokací očekáváme
u některých Fichí převis požadované částky
dotace u podaných projektů, nad vypsanou
alokací. Z tohoto důvodu bude velmi důležité plnění nastavených bodovaných preferenčních kritérií MAS. Právě tyto body rozhodnou v případě převisu žádostí o tom, jaké
projekty budou podpořeny. Při jejich stanovení se snažíme co nejvíce zohlednit nejen
potřebnost projektu pro jednotlivé žadatele, ale i přínos projektu pro území naší MAS
v širším slova smyslu. Je tedy velmi pravděpodobné, že i v letošní výzvě bude u některých Fichí bodově hodnoceno např. využití
stávajících chátrajících objektů nebo výsadba doprovodné zeleně.

Více na www.masposumavi.cz

Program
rozvoje venkova

V příštím roce nabídneme
zbývající alokaci…

Vyhlídka pana Hynčíka na Vrchu Páně.

Minirypadlo pana Maršálka.

V příštím roce předpokládáme pro
jednotlivé Fiche vyhlášení následujících
alokací:
F1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů 		
– cca 4,2 mil. Kč
F2 – Zpracování zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu
– cca 2,6 mil. Kč
F3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů
– cca 1,6 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 0,7 mil. Kč
F6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou
polních cest na základě jejich rekonstrukce
a výstavby
– cca 6,7 mil. Kč
F7 – Podporou neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví
– cca 3,9 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

V tomto roce a v této výzvě bude vyhlášena zbývající alokace ve všech Fichích stanovená na celé období 2014 – 2020. Přesné
alokace budou zřejmé až krátce před vyhlášením čtvrté výzvy.
Všechny podrobnosti k chystané výzvě
naleznete uveřejněné na webových stránkách www.masposumavi.cz. Konzultace vašich projektových záměrů, které máte v plánu do čtvrté výzvy podat, lze domluvit již
nyní s manažerkou PRV p. Evou Kyrálovou,
prostřednictvím e-mailu: kyralova@masposumavi.cz, telefonicky na mob.: 720 982
178, nebo osobně v kanceláři MAS. Doufáme, že i ve čtvrté výzvě tohoto programového období budeme moci podpořit co nejvíce
potřebných a smysluplných projektů, stejně
jako tomu bylo v letech předchozích.

Návěs paní Šosvaldové.
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Program
rozvoje venkova

Výzvy a čerpání alokací
v PRV ke konci roku 2019

Počet vyhlášených výzev celkem: 3
Počet Fichí v SCLLD celkem: 10
Počet přijatých projektů celkem:
35+82+6 = 123 (+projekt spolupráce)
Počet podpořených projektů celkem:
16+27+4 = 47 (+projekt spolupráce)
Částka dotace podpořených projektů
celkem: 36 277 499 Kč + 1 275 793 Kč
(projekt spolupráce)

Částka dotace podpořených
projektů podle Fichí
Polní cesta Obce Vrhaveč.

Čelní nakladač obce Žihobce.
Rekonstrukce zemědělské stavby paní Nové.

Příkrmiště a naháněcí systém
paní Hynčíkové.
Stroj na sklizeň pícnin paní Nové.

Traktor pana Kováříka.
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• Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování
ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských
podnikatelů: 		
16 869 151 Kč
• Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu: 1 152 868 Kč
• Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů:
2 133 900 Kč
• Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské
ekonomiky podporou drobného podnikání,
venkovské turistiky a služeb na venkově:
			
1 283 909 Kč
• Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně
podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS
Pošumaví: 		
406 971 Kč
• Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný
ráz obnovou polních cest na základě jejich
rekonstrukce a výstavby:
8 294 792 Kč
• Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní
funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví:
			
1 348 313 Kč
• Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů
a technického vybavení:
4 787 595 Kč
• Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů
v lesích: 			
0 Kč
• Fiche 5.1: Podpora realizace projektů
spolupráce mezi MAS jak na národní, tak
nadnárodní úrovni pro realizaci inovací
a využívání zkušeností dobré praxe:
			
1 275 793 Kč

Výsadba zeleně paní Prokopové.

Více na www.masposumavi.cz

MístníAktivity
akční plány
aMAP
zajímavá
Horažďovice
setkání

Diskutovalo se o problémech
venkovských oblastí
Národní konference Venkov, která byla
současně i národním venkovským parlamentem, se konala od 1. do 3. října v nádherných prostorách kláštera premonstrátů
v Teplé v Karlovarském kraji. Konferenci,
které se zúčastnilo více než 330 účastníků
z České republiky i ze zahraničí, organizoval Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci s Místní akční skupinou Kraj živých vod a Observatoří venkova.
V rámci plenárních jednání, pracovních
skupin i doprovodných exkurzí diskutovali účastníci nejen o aktuálních problémech
venkovských oblastí, ale i o budoucnosti
venkova a Společné zemědělské politiky.
Konkrétně se program konference zabýval
pěti nosnými tématy, kterými bylo hospodaření s vodou v krajině a reakce na problémy se suchem, chytrá řešení na venkově, možnosti rozvoje sociálního zemědělství, zkušenosti s přeshraničními projekty
a rozvoj regionů podporovaný pomocí metody LEADER.
Mezi hlavní závěry konference patří například doporučení, aby byly zemědělské
dotace na plochu více provázány s kvalitou
hospodaření na zemědělské půdě, nastavily se lépe podmínky spolupráce zemědělců a neziskového sektoru v oblasti sociální
integrace, při zavádění chytrých řešení se
využíval potenciál místních akčních skupin
a vycházelo se z konkrétních přání občanů, zjednodušily se podmínky mezinárodní
spolupráce na evropské i národní úrovni či
se posílila výměna dobré praxe mezi místními akčními skupinami při realizaci metody LEADER.
Celou konferenci provázely doprovodné akce např. komentované prohlídky Hroznatovy akademie, výstavních prostor kláštera, výstava „Má vlast cestami
proměn“ v klášterní zahradě nebo prohlídky podzemního systému. Velkým zážitkem
byl také varhanní koncert v klášterním kostele Zvěstování Páně.

Seminář Chytrá vesnice
představil nové možnosti
Plzeňský kraj ve spolupráci s MAS Pošumaví uspořádal v pátek 30.8.2019 v areálu Plzeňského Prazdroje seminář Chytrá
vesnice, který byl zaměřen především na
představení možností využití informačních
technologií na venkově. Seminář se konal
jako doprovodný program Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje.
Během semináře vystoupili odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni, Čes-

Více na www.masposumavi.cz

Na semináři Chytrá vesnice v Plzni.

Účastníci z MAS Pošumaví na
národní konferenci Venkov.

ké zemědělské univerzity v Praze, Českého centra pro vědu a společnost nebo z bavorského města Frauenau. Hlavním tématem byla Chytrá vesnice včetně představení
možností financování chytrých technologií.
Zajímavým bodem programu byly rovněž
pozitivní zkušenosti se SMART technologiemi na bavorském venkově od našich německých sousedů.
Seminář naznačil prioritní směry, kterými by se v budoucnu měla ubírat podpora
rozvoje venkova i prostřednictvím místních
akčních skupin.

Valná hromada národní sítě
byla na území MAS Opavsko
Ve dnech 11. a 12. listopadu se uskutečnil seminář k budoucnosti CLLD 21+
a Valná hromada NS MAS v Hradci nad
Moravicí. Organizačně akci zajišťovala
MAS Opavsko. Valné hromady se za MAS
Pošumaví zúčastnili Martin Kříž, Markéta Baštařová Janotová a Jindřich Haišman.

Manažerské fórum
se konalo v Horažďovicích
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s okresními agrárními komorami, územními organizacemi Zemědělského svazu
České republiky Plzeňského kraje a s dalšími partnery uspořádala IX. reprezentační ročník akce „Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova a MAS Plzeňského kraje a okolí“. Akce se uskutečnila
7. listopadu v Horažďovicích. MAS Pošumaví, z.s., je již tradičně jedním z partnerů tohoto fóra.

Na valné hromadě a semináři v Hradci
nad Moravicí.
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Místní akční plán
vzdělávání II

Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II ukrajují druhý rok
Vzdělávací programy národního parku Šumava
jsme zkoušeli přímo v terénu.

Kromě investičních programů, které MAS Pošumaví administruje, je tu také
projekt, který nepřináší do území peníze
v podobě konkrétních investic, ale zajišťuje celou řadu služeb a potřebnou spolupráci. Tento projekt nazýváme u nás v MAS
Pošumaví slangově „MAPy“. Nejsme však
kartografové a nevytváříme atlasy. Za
zkratkou projektu se skrývá Místní akční
plán (MAP) rozvoje vzdělávání. Náš projekt v Pošumaví podporuje především školy, ale nejen ty. Spolupracujeme také s řadou dalších organizací, které se na výchově
a vzdělávání pošumavských dětí podílejí.

Lekce programování
malých robotů ozobotů.

Do území přinášíme systematický rozvoj vzdělávací oblasti a zprostředkováváme efektivnější plánování rozvoje vzdělávání. Pro pedagogy a vedení škol pořádáme
celou řadu vzdělávacích aktivit, pro žáky
exkurze a pro rodiče semináře a konference. Provozujeme půjčovnu speciálních pomůcek, zajišťujeme logopedickou péči na
některých školách a ve spolupráci s Oblastní charitou Sušice provozujeme volnočasový klub pro děti.

Za dobu našeho působení na Horažďovicku a na Sušicku jsme navázali se všemi školami velmi úzkou spolupráci. V průběhu původního dvouletého projektu jsme
zjišťovali, co všechno školy a školky potřebují a během současného navazujícího projektu se jim snažíme s naplněním jejich potřeb pomáhat. Projekt MAP II bude v Pošumaví působit ještě další dva roky.

Vedení škol se sešlo
na Modravě
V Klostermannově chatě se odehrálo další setkání vedení škol, které projekt MAP II
pořádá vždy jedenkrát za pololetí. Tentokrát
jsme se zaměřili především na mateřské školy, kterým jsme nabídli seminář „Jak úspěšně
vést mateřskou školu“. Seminář vedla paní
Mgr. Eva Chvátalová z MŠ Třešť. Následoval seminář sušické pedagožky a lektorky
Mgr. Štěpánky Baierlové, zaměřený na robotiku a její aplikaci ve výuce. Nepředstavujme
si ale roboty, které známe z továren. Robotiku a programování lze učit i velmi zábavným způsobem s použitím speciálních výukových robůtků, které se děti učí programovat. A zpravidla je to náramně baví.
Druhý den programu byl věnován Šumavskému národnímu parku a vzdělávacím
programům, které park školám nabízí. Nešlo jen o suché představení těchto programů. Mnoho aktivit jsme vyzkoušeli přímo
v terénu s paní Martinou Kučerovou a panem Pavlem Nagym z NP Šumava.

Šablony II – zjednodušené projekty
Ve Zpravodaji číslo 21 jsme vás informovali o možnostech, které nabízí Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) základním, mateřským
a základním uměleckým školám, školním
družinám, školním klubům a domům dětí
a mládeže formou tzv. ŠABLON. „Šablony“ jsou centrálně definované aktivity, které si škola zvolí a na MŠMT již zasílá jen
dokumenty dokazující, že vybraná aktivita
byla uskutečněna dle předem stanovených
kritérií. Odpadá tedy zdlouhavý popis projektu a náročné vymýšlení rozpočtu, protože jednotlivé aktivity jsou naceněny z Řídícího orgánu OP VVV.
28. června tohoto roku byla uzavřena výzva k podávání žádostí a jsme rádi,
že se podařilo nastavit mírnější pravidla
pro účast především menších škol, pro které byla 200 tis. minimální částka žádosti v minulé výzvě z různých důvodů nedosažitelná. V tabulce vám předkládáme čís-
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Území ORP

Počet škol
(ZŠ+MŠ)
na území
MAS Pošumaví

Počet škol,
které podaly
žádost do výzvy
č. 22 Šablony I

Počet subjektů,
které podaly
žádost do výzvy
č. 63 Šablony II

Částka
zvyšující
rozpočty škol
v ORP

ORP KLATOVY

19

6

13

18 588 662,- Kč

ORP SUŠICE

15

6

11

9 658 720,- Kč

ORP HORAŽĎOVICE

10

4

8

6 679 338,- Kč

ORP DOMAŽLICE

15

2

7

5 072 177,- Kč

ORP NEPOMUK

2

1

1

608 799,- Kč

Celková částka v Kč financovaná z OP VVV

la, zobrazující kolik škol z našeho území
MAS Pošumaví se do Šablon II zapojilo,
a to ve srovnání s první vlnou Šablony I.
Dále ukazujeme částku, která se do škol
a školských zařízení díky těmto projektům
dostala navíc nad rámec výdajů financovaných z MŠMT dle školského zákona.
Těší nás, že jsme i my svojí osvětou

40 607 246,- Kč

a případnou pomocí při sestavování projektů a zadávání žádostí do systému MS2014
přispěli k většímu využití této možnosti získání peněz pro školy a školská zařízení (celková nasmlouvaná částka je více než dvojnásobná oproti Šablonám I), i když stále se
ještě nejedná o úplně „bezadministrativní“
záležitost.
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Chemikář roku je z Horažďovic
Hodnotit práci učitele má podle zákonů
a vyhlášek ředitel školy nebo Česká školní
inspekce. Pražský Klub DOMINO ale před
26 lety představil anketu, kde práci učitelů
hodnotí samy děti tím, že jej navrhnou jako
kandidáta na učitele roku do soutěže ZLATÝ ÁMOS.
Nominovaní učitelé pak společně
se svými třídami musí projít regionálními koly a přes semifinále. Skupinu šťastlivců čeká na závěr celostátní finále. Děti
z horažďovické základní školy Blatenská přihlášku podaly a my vám teď nabízíme rozhovor s jejich oblíbeným učitelem
– jmenuje se Petr Curko, učí 4. rokem
a vystudoval obor „přírodopis–chemie“
na Jihočeské univerzitě.
Co Vás vedlo k učitelskému povolání,
když podle současné společenské nálady
nepatří mezi prestižní povolání?
„Jsem velkým milovníkem přírody a vědeckého pohledu na svět kolem nás. Když
jsem přemýšlel, zda se dát do služeb vědy
nebo lékařství, rozhodl fakt, že se mi líbí práce s dětmi. Mnozí mi často říkali, že je mne
pro školství škoda, ale zažehnout v někom
touhu po poznání je práce, která má hluboký smysl. V tomto směru mě velmi ovlivnila
moje třídní z klatovského gymnázia.
To, že učitelství není v očích mnoha lidí
prestižní povolání, neberu jako nespravedlivost. Je to názor těch, kteří nemají plný
vhled do pedagogické reality a tím pádem
generalizují. Jako v každém jiném zaměstnání se samozřejmě i ve školství najdou lidé
různých kvalit.“
Postavení učitele v současné společnosti není zrovna jednoduché. Myslíte, že
se změnila rodina?
„V současné době je společnost přehlcena informacemi o učitelích a jejich platech. Já osobně si na platové podmínky
v rámci regionálního srovnání s jinými profesemi stěžovat nemohu, ale ještě nemám
rodinu. Pro muže – živitele od rodiny, to
ale zatím není ideální. Současně se objevují zprávy o tom, že výsledky našich žáků ve
srovnání se světem začínají pokulhávat. Zde
se ale jedná o komplexní problematiku, ve
které hraje velkou roli rodina a blízké okolí.
Se žáky o tomto tématu často diskutujeme. V mnoha rodinách chybí komunikace,
dochází k určité „radikalizaci“, kdy věci,
které by bylo možné byť i s jistým sebezapřením vykomunikovat, se řeší rozpadem
rodiny. Rodiče vydělávají a nezbývá jim
čas na děti, protože nechtějí ubrat ze svého komfortu. Dětem pak chybí řád a vytrvalost.“
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Co s tím?
„Na školy se deleguje stále více výchovných činností. Škola by ale měla především
vzdělávat. Jelikož se základ osobnosti formuje již v raném dětství, škola může žáky
jen mírně navigovat, hlavní směr má ale dítě
dáno z domova a ten nelze úplně změnit. My
pedagogové můžeme ukazovat pozitivní vzory - chovat se tak, jak od žáků vyžaduji. Výchovu ale musí zajistit rodina.“
Ředitelé si stěžují, že noví adepti učitelského povolání nejsou z pedagogických fakult dobře připraveni. Jak to vnímáte vy?
„Souhlas, po odborné stránce jsem byl
připraven dobře, ale již na vysoké škole
jsem byl hlasitým kritikem stylu výuky pedagogiky, kterou přednášeli teoretici odtržení od současného života na školách. Jejich postupy z dávných časů se mi vůbec neosvědčily. Do historie se musíme umět podívat, ale nesmíme se v ní utopit. České školství se dle mého názoru bojí inovací, ale je
třeba si uvědomit, že svět se mění až zběsilým tempem. Druhým extrémem jsou nekoncepční změny, kdy nový ministr školství nenaváže na práci předchozího. Pro ilustraci se stačí podívat na chaos kolem maturity
z matematiky.
Na pedagogických fakultách také chybí praxe. Do ní musí student vstoupit již v
1. ročníku, ne až ve 3. Nezřídka se stává, že
člověk v závěru bakalářského studia zjistí, že
se před dnešními žáky necítí komfortně.“
Jaké změny byste zvolil vy?
„Budu mluvit za 2. st. ZŠ. 1. provzdušnil bych Rámcové vzdělávací programy –
těžko se v nich orientuje a málokdo je kvůli jejich objemu stíhá. 2. školy jsou uzavřené před světem – byla by dobrá větší spolupráce s firmami či institucemi přímo v rámci výuky; více smysluplných projektů, které
by výuku oživily, ale přinesly by i rozvoj žákovských dovedností, především komunikačních a technologických. 3. jsem zastánce badatelské výuky, kdy problém zpracovávají
žáci přes svojí vlastní hypotézu a její následné ověření – chyba musí být součástí cesty
za poznáním, ne strašákem.
Také by se mi líbilo mít otevřené hodiny,
na které by mohli po domluvě přijít rodiče.
To by je mohlo přesvědčit, že vyučování dnes
vypadá jinak než před 20 lety.“

Místní
Místní akční
akční plány
plán
MAP
vzdělávání
Horažďovice
II
V některých školách mají online systémy, kdy rodiče mohou do hodiny nahlédnout kdykoliv. Tato forma by Vám nevadila?
„Vyučování je též o jakési intimitě hodiny, o nastavené důvěře. Myslím, že tohle na
základní školu nepatří. Není důvod k těmto
přímým přenosům, a pokud rodiče nabydou
pocit, že se jejich dětem nedostává nejlepší
péče, lze vše řešit s vedením školy.“
A teď to hlavní. Jak jste přišel k titulu Zlatý Ámos – chemikář pro školní rok
2018/2019?
„Se žáky se hodně účastníme soutěží,
protože děti tak sbírají důležité zkušenosti.
Když se během výuky skupinka žáků zmínila o této anketě, zdálo se mi zbabělé ji nezkusit. Aby mohl být pedagog do soutěže nominován, musí s tím souhlasit minimálně 100
osob. Během asi tří dnů se mi sešlo cca 150
podpisů žáků, což pro mě samo o sobě bylo
úžasným signálem. Na regionálním kole potom 3 žáci školy svého učitele představí zábavnou formou a sepíší o něm medailonek,
u něhož se hodnotí způsob a originalita. Pokračuje se přes semifinále, do něhož z každého kraje postoupí jeden učitel. V samotném
finále se pak vybírá z pětice nejlepších. Tam
již učitelé přivedou svoji třídu, s níž musí plnit různé úkoly. K celkovému vítězi jsou ještě současně vyhlašováni 4 „spolupanovníci“ (za fyziku, chemii, český jazyk a matematiku). Chemikář je vybírán odbornou porotou a zástupci společnosti UNIPETROL, a to
na základě dosažených úspěchů, ohlasů žáků
a originality prezentace z prvního kola.“
Vaše pocity při vyhlašování?
„Je to nejvyšší ocenění pro učitele, kterého může dosáhnout ve svém oboru, protože jde o oblíbenost mezi žáky. Je to zadostiučinění za to, co dělá, a ví, že jeho práce
má smysl. Má radost je z toho, že děti mají
chuť se účastnit soutěží a dělat něco pro druhé. Např. celorepubliková celoroční environmentální soutěž „CO2 liga“, kterou pořádá
Centrum Veronica a kterou jsme v roce 2017
vyhráli, spočívala v tom, že děti připravovaly hodiny pro své mladší spolužáky na téma
voda, ovzduší, energie, půda, potraviny.
Hodně se snažím pracovat také s nadanými žáky v chemických a biologických soutěžích, máme též nadané rybáře, v soutěži s Národním parkem Šumava jsme vyhráli 3. místo v kraji, a to i v konkurenci nižších
gymnázií. Zajímavá a docela náročná je soutěž BRLOH (Brněnská logická hra), kterou
organizuje Masarykova univerzita. Během
této náročné soutěže řešíme hádanky a šifry,
a nutno podotknout, že někteří žáci se vydají na maximum.“
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SušiceII

Stará horažďovická škola
je duší mladá
V našem seriálu rozhovorů s řediteli škol
ze Sušicka a Horažďovicka Vám tentokrát
představíme paní ředitelku Mgr. Marcelu
Šmrhovou, která vede ZŠ Komenského
v Horažďovicích. Paní ředitelka je velmi elegantní dáma, z níž vyzařuje energie
a bystrá mysl. Známe se již delší dobu ze
spolupráce na projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání (MAP). Spolupráce
s paní ředitelkou si velmi vážíme, protože
je založena na vzájemné důvěře a vstřícnosti.
Paní ředitelko, mohla byste našim
čtenářům představit Vaši školu?
„Naše „stará škola“ na Vás dýchne tradicí a pohodovou náladou jakmile do ní vstoupíte. Je to práce pedagogického sboru a nepedagogických pracovníků. Pokračují nejen v tradici, jako jsou
fungující dětské pěvecké sbory „Poupata“
a „Kvítek“, zdravotnický kroužek, Centrum sportu, ale také rozvíjí nové aktivity,
které mají šanci stát se novodobou tradicí.
„Stará“ je škola pouze jako historická
budova z roku 1895. Interiéry školy neustále zvelebujeme a modernizujeme. K výuce na prvním stupni neodmyslitelně patří interaktivní tabule. Výuka informačních technologií začíná již v pátém ročníku a pokračuje v rámci povinné výuky až
do osmého ročníku a navazuje v devátém
povinně volitelným předmětem, který rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků v oblasti
informačních technologií potřebných pro
jimi zvolenou studijní cestu. Novinkou je
využití 3D tiskárny ve výuce.
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Rozšířena je výuka anglického jazyka. Své dovednosti mohou žáci zdokonalit na pravidelných výjezdech do Anglie.
Jako druhý cizí jazyk si naši žáci nejčastěji volí německý jazyk. Ten zdokonalují při
setkání s bavorskými partnerskými školami v Kirchgbergu a Patersdorfu.
O kvalitě výuky svědčí účast a především velmi často postup do krajských kol
olympiád z českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a dalších odborných předmětů. A nesmíme zapomenout na republikové úspěchy našich sportovců. Snažíme se rozvíjet
osobnost žáka ve všech směrech. K tomu
slouží i kurzy pořádané pro jednotlivé ročníky druhého stupně, jako je adaptační
kurz pro šesťáky spojený s atletickou přípravou, lyžařský kurz pro sedmé ročníky,
kurz cykloturistiky pro osmáky a devítky
se loučí vodáckým kurzem, kterému samozřejmě předchází plavecká průprava již na
prvním stupni a to od prvního do čtvrtého
ročníku.“
Vaše škola spolupracuje s projektem
Místní akční plány rozvoje vzdělávání již
3 roky. Co se Vám vybaví, když se řekne MAP?
„Spousta aktivit, které obohatily program naší školy a my jsme nemuseli trávit drahocenný čas jejich přípravou a následnou administrativní otročinou.“
Které služby, zajišťované projektem
MAP, ZŠ Komenského využívá?
„V současné době využíváme služeb
logopedického odborníka. Učitelé využívají odborné semináře pořádané dle jejich požadavků.“

S projektem je spojena i určitá administrativní zátěž. Převažují u Vás přínosy
projektu nad touto zátěží?
„Vzhledem k pravidelné administrativní zátěži „českého kantora“ ještě převažují přínosy.“
5. Vaše škola spolupracuje s MAS
Pošumaví nejen na projektu MAP, ale
také při žádostech o dotace na rozvoj školy
z IROP. Co se Vám již podařilo zrealizovat
z tohoto programu z alokace, kterou rozděluje MAS Pošumaví?
„Ve školním roce 2018/2019 jsme vybudovali ve spolupráci s MAS Pošumaví přírodovědnou učebnu. Podařilo se nám využít a zmodernizovat hned dva prostory najednou. Bývalá laboratoř, která se využívala po léta jen jako sklad učebních pomůcek,
dostala nový vzhled a využití. Je spojena
s odbornou přírodovědnou učebnou a současně může fungovat samostatně.“
Jak hodnotíte spolupráci s MAS Pošumaví na projektech financovaných
z IROP?
„Projekty financované z IROPu v rámci MAS Pošumaví jsou technicky i administrativně lépe realizovatelné, než z celostátního programu.“
Jak dlouho už působíte ve funkci ředitelky a co Vás na této práci baví?
„Ve funkci ředitelky jsem od roku 2010.
Co mě baví? Rychleji bych vymyslela, co
mě nebaví! Především neustálé vyplňování všech možných výkazů, které zabírají
čas, který bych raději věnovala žákům, zákonným zástupcům a kolegům. Takže práce
s lidmi, ta mě baví.“
Co školu Vaší velikosti nejvíce trápí?
„V současné době prostory. Jak na výuku jednotlivých předmětů, tak nedostačující zázemí pro výuku tělesné výchovy. Velice by nám pomohla nová sportovní hala
v areálu školy. Výuka probíhá v malé tělocvičně a rozvrhy se tak protahují do odpoledních hodin.“
Během mých návštěv ve škole jsem si
všiml, že spolupráce mezi Vámi a pedagogy funguje velmi dobře. Jaký je recept
na takové funkční vztahy?
„Moje motto je „Spokojený učitel, dobrý učitel“. Tak se snažím a snad to i funguje, když máte takový dojem.“
Čím doplňujete energii, kterou necháváte ve svém povolání?
„Časem stráveným s rodinou, sportem, pobytem v přírodě, zpěvem, posezením
s přáteli… A také na setkávání s řediteli škol, které pro nás MAS Pošumaví pořádá. Věřím, že mluvím za všechny účastníky, když Vám poděkuji za příjemně a užitečně strávené dny v inspirativním prostředí.“
Za rozhovor děkuje Jindřich Haišman,
hlavní manažer projektu MAP II.
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Lidé mohli vítězné výrobky
ochutnat na řadě akcí

Regionální potravina
Plzeňského kraje

Nabídka produktů Od Macháčků s.r.o.
na Festivalu regionálních potravin.

Druhá polovina roku 2019 byla opět
ve znamení ochutnávkových akcí vítězných výrobků soutěže regionální potravina Plzeňského kraje. Zástupci MAS Pošumaví a Úhlavy, o.p.s., absolvovali celkem
16 roadshow při kterých měli zájemci možnost ochutnat, ale i zakoupit vítězné potraviny. Na mnoha akcích byli k vidění i samotní výrobci těchto potravin, kteří zájemcům představili své produkty a pověděli jim
více o jejich vzniku.
Největší akcí v rámci ochutnávkových
roadshow byl Festival Regionálních potravin, který se konal 30. 8. na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Zde byly vítězům předány
certifikáty a plakety a součástí festivalu byl
také farmářský trh, na kterém měli návštěvníci možnost ochutnat oceněné výrobky, pohovořit s jejich výrobci a v případě zájmu
představené produkty i zakoupit.
I přes horké letní počasí přišlo na Festival velké množství návštěvníků, které přilákaly nejen chutné potraviny, ale i zajímavý
kulturní a vzdělávací doprovodný program
pro děti i dospělé.
Stalo se již tradicí, že kromě oficiálních
cen vítězům předávají koordinátoři soutěže a představitelé vedení Plzeňského kraje ocenění některým výrobkům, které porotu zaujaly, ale na vítězství nedosáhly. Místní
akční skupina Pošumaví z.s. v letošním roce
ocenila med z Rodinného včelařství Medulík Jiřího a Lenky Halmlových.
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Další velkou akcí, na které se představily vítězné výrobky soutěže, byly Dožínky Plzeňského kraje. Ty se konaly v sobotu 7.9. a v letošním roce se přesunuly oproti
minulým letům z větších center Plzeňského
kraje do obce Milínov, konkrétně na Farmu
Moulisových. Počasí sice akci moc nepřálo,
ale i tak návštěvníci prožili příjemný den ve
společnosti výrobců regionálních potravin.
Byly znovu oživeny dožínkové zvyky,
kdy obcí Milínov prošel dožínkový průvod, který byl zakončen zabušením na dveře u Moulisů. Otevřel hospodář v doprovodu pana hejtmana Plzeňského kraje. Následovalo předání dožínkového věnce a žehnání úrodě, po kterém již byl zahájen další program, ve kterém mimo jiné vystoupila
i Aneta Langerová.
Po celý den fungoval farmářský trh,
a protože bylo zajištěno celodenní kyvadlo-

vé autobusové spojení s nedalekou Plzní,
neměli prodávající o zákazníky nouzi.
Místní akční skupina Pošumaví a Úhlava, o.p.s. na Dožínkách, stejně jako v minulých letech, nabídly návštěvníkům kolekci vítězných potravin soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. A stejně jako
v předešlých letech byl velký zájem ze strany veřejnosti nejen o jejich ochutnání, ale
i zakoupení. Pro nejmladší účastníky dožínek přivezla Úhlava o.p.s. různé zábavně
vzdělávací prvky, které nenásilnou formou
učí děti například poznávat obilniny, dojit
krávy, nebo se seznamovat se zemědělskou
technikou.

Regionální potraviny na Slavnosti
jablek v Nebílovech.
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Regionální potravina
Plzeňského kraje

Zajímavá setkání na Festivalu regionálních potravin – zleva: IMartin Kříž, Marie Vondrovicová,
Vladislav Smolík a Lenka Vondrovicová.

Recepty s Regionální potravinou
pro chladné zimní dny

V průběhu celého podzimu pak následovaly další a další akce. Například farmářské
trhy v Nepomuku a Sušici, slavnosti jablek
v Nebílovech a na Krasíkově, slavnosti zelí
v Křimicích nebo medový jarmark v Koterově.
Na poslední chvíli do seznamu ochutnávek přibila také velmi krásná akce Den za
obnovu lesa, kdy se na 14 místech v České republice sešli zájemci, aby symbolicky
podpořili snahu Lesů ČR vytvořit lesy pro
nové generace. Sami vysázeli na 162 000
sazenic smíšeného porostu, kromě toho
měli možnost stavět oplocenky kolem nové
výsadby, odklízet klest z pasek a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodě od lesních pedagogů. V Plzeňském kraji se akce konala v Přírodním parku Kornatický potok – Maršál.
V příštím roce odstartuje soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje již 11. ročník. A my se budeme těšit na další kvalitní
a zajímavé produkty od místních výrobců,
kteří ctí tradici a respektují řemeslo.

Nebílovský punč
Suroviny na 4 porce
800 ml Nebílovského moštu – jablko–hruška, 2 sáčky černého čaje, 1 ks hrušky,
50 ml pálenky (slivovice, calvados, rum), 250 ml vody, na dochucení med, citron,
celá skořice, hřebíček a badyán
Postup
Ve vroucí vodě povaříme celé koření (skořice, hřebíček, badyán…), odstavíme z ohně,
přidáme černý čaj a necháme 3–5 minut louhovat. Poté čaj přecedíme, smícháme
s moštem (v zimě ohřátým), pálenkou a hruškou nakrájenou na drobné kousky.
Podle chuti dosladíme medem a přelijeme do sklenic. Dozdobíme omytou hruškou.
Tip
Nápoj můžeme podávat teplý i studený. Studenou variantou můžeme doplnit ledem,
krájenými jablky, broskvemi nebo kořeněným sladkým vínem.

Trénování dojení u stánku Úhlavy, o.p.s,
na Slavnostech jablek v Nebílovech.

Krémová česnečka s uzeným bokem
a petrželkovým olejem
Suroviny na 4 porce
300 g Farmářského boku z Čečkovic, 350 g brambor, 100 g česneku, 500 ml vývaru,
250 ml smetany, olej, na dochucení sůl, pepř, petrželová nať.
Postup
Na oleji orestujeme do zlatova na kostičky nakrájené brambory a v posledních
minutách opékání přidáme celé oloupané stroužky česneku. Zalijeme vývarem,
dochutíme a ještě pár minut vaříme pod poklicí, dokud brambory zcela nezměknou.
Rozmixujeme ponorným mixérem, provaříme se smetanou a podle potřeby
ještě přidáme tekutinu a dochutíme. Dozdobíme opečenými plátky uzeného boku
a petrželkovým olejem.
Petrželkový olej
Olej zahřejeme na 75°C, vložíme do něj opranou a osušenou petrželovou nať
a se špetkou soli vše rozmixujeme do hladka. Skladujeme v lednici.
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Podporujeme
akce rozvíjející
náš region

Účastníci akce 80 let swingu v Sušici.

V roce 2019 podpořila MAS
Pošumaví prostřednictvím
finančních prostředků
z Plzeňského kraje několik
kulturních, sportovních
a společenských akcí na svém
území. Na základě výzvy
zveřejněné na stránkách
www.masposumavi.cz se
přihlásilo celkem 14 subjektů.

Výstava Klubu Křišťál
v klatovské knihovně.

Akce Klubu přátel Klatovska na Hůrce.

Seznam vybraných a schválených žadatelů s výší schválené dotace
Žadatel

Podpořená akce

Obec Křenice

Setkání rodáků obcí Křenice, Přetín, Kámen

10 000 Kč

SDH Štipoklasy

Pohádkový les Štipoklasy

10 000 Kč

TJ Sokol Vrhaveč

Pouťové oslavy v areálu TJ Sokol Vrhaveč 2019

10 000 Kč

Spolek pro rozvoj zemědělského
podnikání - jihozápad

80 let swingu v Sušici

10 000 Kč

Klub Křišťál, z.s. Klatovy

Každý v sobě nosí poklad a Týden pro duševní zdraví

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Klatovy I – střed

Vánoční moštování

10 000 Kč

Modelklub č. 186

20. RC Model Show

10 000 Kč

Spolek Vodník Hájovníček

Odpoledne u Hájovky pro malé i velké

10 000 Kč

Římskokatolická farnost Švihov

Výroba adventních věnců na faře ve Švihově

4 000 Kč

Přátelé Mouřence, z.s.

Annínská pouť (IV. Sklářská anenská pouť)

10 000 Kč

Klub přátel Klatovska, z.s.

Akce na klatovské Hůrce 2019

10 000 Kč

Město Horažďovice

30. výročí sametové revoluce

8 000 Kč

TJ Svatobor Hrádek, z.s.

Memoriál Jiřího Hány – Turnaj Starých Gard

7 000 Kč

Rašelina – kulturní spolek

Dílnomat

5 000 Kč

Celkem

Více na www.masposumavi.cz

Schválené částka

6 000 Kč

120 000 Kč
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Modely letadel přilákaly do Bolešin mnoho návštěvníků.

Pouťové oslavy v areálu
TJ Sokol Vrhaveč se vydařily
V sobotu a v neděli 20. 7. a 21. 7. 2019
ve Vrhavči proběhly v areálu TJ Sokol
Vrhaveč pouťové oslavy. V sobotu byla netradiční sportovní soutěž ve víceboji, které
se zúčastnilo 34 sportovců všech věkových
kategorií. Po skončení akce následovala taneční zábava, kde hrála k tanci a poslechu
hudební skupina Zenit. V neděli proběhla dvě fotbalová utkání, a sice Stará garda
Vrhaveč – Stará garda Běšiny a poté vzpomínkový zápas na Josefa Javorského, ve
kterém se na hřišti vystřídalo okolo čtyřiceti hráčů. Celá akce se zdařila, těšila se velké
účasti a výrazně přispěla k výchově mládeže ke sportovní činnosti a utužení a udržení spolkové činnosti obce a využití volnočasové aktivity občanů.
Dotace byla použita na zapůjčení stanu
a hudební produkci skupiny Zenit.

V šumavském Anníně
se sešly Anny
RC Model show v Bolešinech.

ších účinkujících. Pro nejmenší nechybělo
ani loutkové divadlo Bubáček. Večer pak
proběhla ohnivá show v podání skupiny
Fuegnis a o hudební program se postarala
živá hudba JaMi band. Dotace byla použita
na úhradu vystoupení účinkujících.

O víkendu 26. – 28. července se v Anníně a na Mouřenci uskutečnila už IV. Anenská pouť. Společenský program byl opravdu pestrý. Vystoupilo zde několik hudebních a tanečních skupin, návštěvníci měli
možnost navštívit sklárnu v Anníně a kostel sv. Mořice na Mouřenci. Nechyběl ani
průvod lampionů z Mouřence do Annína, setkání Ann v Anníně, jízdy kočárem
a mnoho dalších zajímavých zážitků.
Dotace byla použita na zajištění vystoupení účinkujících.

Na jubilejní RC Model
Show bylo nabito
Na modelářském letišti u Bolešin se
20. července konal už 20. ročník RC Model show. A že to byl ročník jubilejní, program byl opravdu „našlapaný“. Návštěvníci mohli vidět nejen RC modely všech kategorií, velkou leteckou techniku, ukázku bojů z druhé světové války, noční létání, ale velmi pestrý byl i doprovodný program v podobě sokolnických ukázek, výcviku psů agility a vystoupení mnoha dal-
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Annínská pouť měla pestrý program.

Více na www.masposumavi.cz

Grantové schéma
MAS Pošumaví

Big Band Klatovy při vystoupení v Sušici.

V Hrádku u Sušice
se hrál fotbal
Na fotbalovém hřišti v Hrádku se v sobotu 22. června uskutečnil fotbalový turnaj
hráčů nad 35 let s názvem Memoriál Jiřího Hány – Turnaj Starých Gard. V sedmém
ročníku turnaje se nakonec z vítězství radovali fotbalisté TJ Svatobor Hrádek, kteří klání vyhráli naposled při prvním ročníku. Turnaj vyvrcholil vyhlášením výsledků,
předáním cen nejlepším týmům a putovního poháru vítězi. Poté už zahrála skupina
TEZE. Z dotace bylo uhrazeno hudební vystoupení a ocenění pro hráče.

Každý v sobě nosí poklad
a Týden pro duševní zdraví
Během měsíce srpna a září uspořádal
Klub Křišťál v čítárně Městské knihovny
v Klatovech výstavu prací psychicky nemocných. K vidění byla autorská poezie,
fotografie, obrazy, rukodělné práce, aranžování, vyšívání, hračky a různá přáníčka.
Prezentace na veřejnosti má přispět k destigmatizaci psychických onemocnění ve
společnosti a podpořit činnost klubu Křišťál. Dotace byla využita na úhradu materiálu k přípravě výstavy, např. fotografie,
rámování obrázků, suché květy, barvy, bavlnky atd.

Více na www.masposumavi.cz

Z akcí Klubu Křišťál.

V Plánici se opět soutěžilo
s vodníkem Hájovníčkem
V sobotu 10. srpna se v Plánici uskutečnila tradiční akce pro širokou veřejnost
s názvem Odpoledne u Hájovky pro malé
i velké. Pro děti a rodiče byl i přes nepřízeň
počasí připravený bohatý program se soutěžemi, doplněný o vystoupení zábavného
Šermdivadla Clatonia. Celá akce pokračovala do večerních hodin, kdy zahrála kapela The Schmiddle Boys. Dotace byla použita na vystoupení této kapely.

Swing se hraje v Sušici
už 80 let!
V pátek 16. 8. 2019 proběhla v Sušici
na Santosu akce 80 let swingu v Sušici, na
které oslavil orchestr Rytmus své 80. narozeniny. Na koncertě zahráli bývalí členové orchestru Rytmus a hlavním hostem
večera byl Big Band Klatovy. Akce se setkala s velkým zájmem, přišlo na ní odhadem 500 návštěvníků. Někteří starší zavzpomínali a zatančili na známé swingové
melodie ze svého mládí a mladí návštěvníci tyto melodie poznali. Celý večer proběhl v přátelském duchu a zanechal u většiny posluchačů i účinkujících dobrý pocit.
Dotace byla použita na financování hudebního vystoupení kapely Big Band Klatovy.

Odpoledne u Hájovky.
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Z vysoupení kapely Švejk Band. Uprostřed starostka obce Křenice Jana Vlčková.

V Křenicích se setkali
po 35 letech rodáci

Pohádkový les
ve Štipoklasech

Křenice, Přetín a Kámen. Hned ze tří
obcí najednou se setkali rodáci v sobotu
17. srpna na fotbalovém hřišti v Křenicích. Od 12:30 hodin se začali scházet rodáci, kteří obdrželi malý dárek a pamětní
list na tuto událost. Poté je uvítala starostka
Jana Vlčková, která ve svém projevu připomněla i historii všech tří obcí. Návštěvníci si pak poslechli kapelu Švejk Band,
zhlédli westernové vystoupení na koni
a večer hrála kapela Skalanka ze Švihova. Po celé odpoledne měli účastníci setkání možnost projet se po obci v kočáře taženým koňmi a po setmění byla k vidění
i ohnivá show. Akci navštívilo na 400 lidí
a měla velmi kladný ohlas. Z dotace bylo
financováno hudební vystoupení.

Ve Štipoklasech se v sobotu 24. srpna
konal další ročník oblíbeného pohádkového lesa, který pořádá místní sbor dobrovolných hasičů. Na trase, která vede krásným lesem, bylo připraveno 13 stanovišť
s pohádkovými postavami. Na každém stanovišti děti plnily rozmanité dovednostní
i vědomostní úkoly, za které dostaly malou
odměnu. V cíli si pak vybraly výhru, která byla pod číslem vylosovaným dětmi na
startu. Z dotace byly zakoupeny pohádkové kostýmy účinkujících.

Organizátoři pohádkového lesa ve Štipoklasech.
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Účastníci lampionového průvodu na Hůrce.

Na klatovské Hůrce
se děje mnohé
Klub přátel Klatovska, z.s., pořádá v sezoně od konce dubna do poloviny listopadu
v upraveném areálu zříceniny kostela sv.
Anny na Hůrce v Klatovech řadu zajímavých akcí. 30. dubna je to už tradiční „Májová veselice a pálení čarodějnic“, v červnu pro rodiny s dětmi „Z pohádky do pohádky“ a v listopadu „Svatomartinský lampionový průvod. Letos jsme přidali v listopadu pro děti také „Strašidelnou Hůrku“.
Konají se zde také představení ochotníků
z regionu, různá hudební vystoupení a besedy – v roce 2019 například badatele a publicisty Stanislava Motla či Lumíra Honzíka z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, p.o.
Z dotace byly zakoupeny pomůcky pro pořádání některých uvedených akcí a také zajištěna část vystoupení.

Více na www.masposumavi.cz

Zajímavá místa
na území naší MAS

V Pošumaví nejen pracujeme, ale také
žijeme. O náš region se zajímáme nejen
v rámci jeho rozvoje, ale baví nás ho poznávat i turisticky. Každý obyvatel Pošumaví ví, jak rozmanitý a krásný je náš kraj
a kolik zajímavých míst ukrývá. Která místa
mají rádi pracovníci MAS Pošumaví? Která místa je oslovila a kam by Vám doporučili jet na výlet?
Ing. Markéta Baštařová Janotová
vedoucí manažerka CLLD a MAS
Přírodní památka Velký kámen u Plánice
a muzeum Františka Křižíka v Plánici

Tipy na výlety
od pracovníků MAS
Velký kámen u Plánice.

Muzeum Fr. Křižíka v Plánici.

Mgr. Jindřich Haišman
hlavní manažer a koordinátor MAP II
Pravěké hradiště na vrchu
Tuhošť u Švihova

Ing. Ivo Šašek, CSc.
koordinátor soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje
Poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk
u Všerub

Rozhledna Markéta u Dlažova.

Ing. Jiří Kaisr
administrativní pracovník PRV
Rozhledna Markéta u Dlažova
Vrch Tuhošť u Švihova.

Václava Šulanová
koordinátorka a administrátorka
projektu MAP II
Jízdárna Dvůr Krutěnice

Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého u Týnce.

Eva Kyrálová
manažerka PRV
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého
u Týnce

Nezamyslice – muzeum kostelů.

Jízdárna Dvůr Krutěnice.

Ing. Marie Kaufnerová
koordinátorka spádovosti škol a koordinátorka projektu MAP II
Slatinský a Kadovský viklan

Více na www.masposumavi.cz

Rozhledna Bolfánek.

Ing. Jan Kolář
manažer IROP a OPZ
Areál u rozhledny Bolfánek s anglickým
parkem a Americkou zahradou

Jindřiška Bělohlavá DiS.
finanční manažerka projektu MAP II
Nezamyslický kostel Nanebevzetí Panny
Marie s muzeem kostelů, hrobkou
Lamberků a překrásným výhledem.
Věra Dvořáková
administrativní pracovnice
Kamýcká skála a vesnice Kamýk u Švihova
a také barokní lékárna v Klatovech
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Zajímavá místa
na území naší MAS

Kostely
s mystickou atmosférou
Kostel sv. Vavřince ve Zdouni.

Pomalu se blíží konec roku a mnozí přemítají nad tím, jak se uplynulý rok vydařil
a co nám asi přinese ten další. V čase Vánoc pak navštěvujeme mnohá církevní místa, kostely i hřbitovy. Jak je ale všeobecně
známo, mnohé křesťanské stavby byly postaveny na místech, které měly v předkřesťanských dobách velký význam pro dávné
kultury a jejich obyvatele. V našem putování po území MAS Pošumaví Vám chceme představit některé kostely, které skrývají nejeden tajemný příběh. Tak pojďte
s námi na výlet.

Zřícenina kostela
sv. Bartoloměje u Běšin
Zříceninu gotického kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven kolem roku
1370, nalezneme zhruba 3 km východně od
obce Běšiny v nadmořské výšce 689 metrů.
Po požáru v roce 1579 byl znovu opraven.
V době vlády císaře Josefa II., na žádost
osadníků a z rozhodnutí českobudějovického biskupa, byl chrám roku 1788 opuštěn
a jeho zařízení přeneseno do zámeckého
kostela v Běšinech. Potom již objekt nebyl
udržován a v 19. století byl svévolně zbo-

Zřícenina kostela sv. Bartoloměje.
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ji uvěznil na hřbitově. Podle různých zdrojů
velhartický hřbitov stojí na místě bývalého
pohřebiště z časů Velké Moravy a k popisované děsivé události zde podle všeho došlo
krátce po tomto období. Stopy velmi negativní energie, která se při tomto rituálu uvolnila tu prý zůstávají dodnes.
Velhartický hřbitov má ještě jednu
zvláštnost. Ze zděného štítu kostela shlíží na příchozí několik tmavých skvrn, které
při pozornějším pohledu nápadně připomínají dívčí tvář. Skvrny prý na chvíli zmizí,
když štít dostane novu omítku či nátěr, ale
pak se znovu objeví. Někteří místní věří, že
tvář patří dívce unesené sem oživlým umrlcem. Jíní si myslí, že jde o obličej hradní
paní, či jiné ženy, která poblíž kostela kdysi
tragicky zahynula.
Pokud se nebojíte a berete výše uvedené řádky s rezervou, můžete toto mystické
místo navštívit. Od kostela je krásný výhled
do okolí a na hrad Velhartice.
(zdroj www.velhartice.cz)

Kostel sv. Vavřince ve Zdouni

Kostel sv. Máří Magdaleny.

řen. Hřbitov, který kostel obklopoval, sloužil k pohřbívání až do roku 1804.
Jedna z pověstí praví, že nad obcí Běšiny, kde stojí v lese zřícenina kostela svatého Bartoloměje se ve výroční den jeho zkázy zjevuje černá postava mávající černým
praporem. Každý, kdo ji spatří, tak podle
pověsti brzy zemře.

Hřbitovní kostel sv. Máří
Magdaleny u Velhartic
Kostel je známý jako jedno z nejtajemnějších míst v Pošumaví. Je dokladován zakládací listinou z roku 1373. V jednolodním
kostele se nachází typická gotická diamantová klenba. Oltář je pozdně gotický, zvaný
Velhartická archa a v současnosti je uložen
v Národní galerii v Praze.
Kostel sv. Máří Magdaleny je uveden jako jedno z míst, které mělo inspirovat Karla Jaromíra Erbena k napsání balady
Svatební košile.
Dívka jednoho z padlých vojáků se nedokázala smířit se smrtí přítele a vytrvale
odmítala nadbíhajícího nápadníka. Ten pak
ze msty tajemným rituálem oživil vojákovu
mrtvolu, aby se vydal pro svou milou, a aby

Románsko gotický kostel je jediným
pozůstatkem bývalé rýžovnické osady, stojící zde od 13. do 17. století. Chrám zasvěcený sv. Vavřinci vznikl v polovině 13. století jako románská stavba, což dosvědčují
podvojná okénka ve věži. V další etapě výstavby se uplatnily již prvky raně gotické.
U kostela rostou dvě lípy, které jsou evidovány jako památné stromy. Pod ním, na
protilehlém břehu Ostružné, jsou pak rozsáhlá sejpová pole. Hromady prosátého říčního písku jsou dávným pozůstatkem po
zdejší těžbě zlata.
Podle pověsti je u zdouňského kostela
zakopán poklad, ve kterém kromě velkého
množství stříbrných mincí se nachází i dvanáct soch apoštolů. O pokladu věděl místní
hrobník Lupíšek, který ale za třicetileté války zmizel ve světě. V roce 1820 byl hřbitov
rozkopán a prakticky celé předminulé století bylo po pokladu bezvýsledně pátráno.
Podle jiné pověsti zde benediktýni
z Nezamyslic při cestě do Bavorska do Niederaltaichu utopili poklad, ve kterém byla
zlatá socha sv. Vojtěcha a stříbrná socha
sv. Vintíře.

Poutní kostel Narození
Panny Marie ve Strašíně
Původně románsko gotická stavba byla
v letech 1736 – 1739 upravena do dnešní barokní podoby. Vznik původní kostelní stavby je datován do první poloviny 13. století. V nejstarších dobách zde pravděpodobně
existoval opevněný kostel se strážní funkcí.

Více na www.masposumavi.cz

Kostel sv. Jakuba Staršího
v Předslavi

Poutní kostel ve Strašíně.

Někdy kolem roku 1578 se jako farář
ve Strašíně objevuje kněz Martin Rezek
Strakonický, se kterým se spojuje legenda o strašínském zázraku. Podle ní se Martin horlivě modlil k Panně Marii a přál si ji
spatřit na vlastní oči. Toto přání se mu vyplnilo a uviděl sedící Pannu Marii s Ježíškem v náručí. Matka Boží na místě svého
zjevení vytlačila v kameni důlek, ze kterého ihned „vyprejštila voda“. Voda, která se
v něm vždy drží, je prý léčivá, především
na oční choroby.
O umístění kostela na vysoké skále
uprostřed údolí se vypráví několik legend.
Podle jedné bylo původní místo výstavby jinde, nadpřirozená síla však postavené
bourala a přemisťovala na Hůrku. Když zahřmělo a nebe se otevřelo, všichni tvrdili,
že uviděli Panu Marii, jak kameny přenáší. Po třech dnech a nocích tak nezbývalo
než její přání splnit a začít stavět na Hůrce.
Za husitských válek se podle pověsti stalo, že kněz přešel na stranu husitů a na poutní slavnost svátku Narození Panny Marie
uzamkl kostel a šel pryč. Poutníci z Nezamyslic přišli se svým knězem už k zavřenému kostelu. Protože nemohli dovnitř, klekli
si před kostelem a začali mariánskou modlitbu. V té chvíli se kostelní dveře hřmotně
otevřely, svíce na oltáři hořely, poutníci vešli a jejich duchovní sloužil mši svatou. Slíbili, že rok co rok, připutují ke své nebeské Matce a svůj slib plní. Matka Boží vždy
štědře rozdávala těm, kteří k ní putovali.
Typický příklad zanechaly písemné paměti
z roku 1678, kdy v Sušici vypukl mor
a město nevědouc si již rady, vypravilo na
den sv. Víta kající procesí do Strašína. Ještě
téhož dne mor přestal. Pouti do Strašína nikdy neustaly, ani za Josefa II, který všechna
procesí do jiných osad zakázal.
(zdroj vyprávění Zuzany Jahnové
z informačního střediska Žihobce,
původní text P. F. Daniela Mertha)
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Původně raně gotický kostel byl postaven v 1. polovině 13. století. Do dnešních
dnů se z tohoto období zachovala loď včetně vstupního portálu. Přestavěn byl v roce
1611 a opět v letech 1715 – 1724, kdy vznikl nový presbytář, kaple a sakristie. V této
době byla také z části vystavěna jeho výrazná věž, do nynější podoby byla vystavěna roku 1809.
Kostel stojí na kopci a tvoří dominantu
širokého okolí. Zajímavostí je, že toto místo údajně v dávných dobách sloužilo jako
keltské obřadní místo. Keltové věřili, že se
zde setkává zemská a kosmická energie.
V roce 1827 se zde s Terezií Měchurovou oženil František Palacký, který v té
době pobýval na nedalekém zámku v Otíně.

Kostel Všech svatých
a kostel sv. Markéty v Poleni
Už jste někdy navštívili vesnici, ve které v těsném sousedství byly vystavěny hned
dva farní kostely přibližně stejného stáří?
Tuto raritu mají v Poleni. Skutečnost vycházela z rozdělení vsi na dva díly.
Na území, které bylo spravováno z nedalekého hradu Pušperk, byl vystavěn nejpozději ve 14. století gotický kostel Všech
svatých, původně zasvěcený Matce Boží,
který je dnes hlavní dominantou poleňské
návsi. V kostele je nejcennější obraz Madony s dítětem. Jedná se o olejomalbu na dřevěné desce z počátku 16. století.
Podle pověsti byl obraz v 17. století při
tažení vojska zachráněn z hořícího kostela
v Itálii. Po skončení válek se vojáci vraceli
domů. Jeden velmi nemocný voják byl ponechán i s obrazem v Kobzově mlýně, kde
se ho ujala a ošetřovala ho místní mlynářka Kobzová. Prý se záhy zotavil a jako odměnu ponechal mlynářce obraz. Mlynářka
mívala ve snech vidění, že se obraz na zdi
houpá a že Madona prosí, aby byl obraz darován kostelu. Tak také mlynářka Kobzová učinila. Po krádeži obrazu v roce 1967
a jeho náhodném znovunalezení v je poleňském kostele vystavena pouze kopie. Originál obrazu je uložen v pražské Národní
galerii.
Hned za kostelem Všech svatých stojí
už jen torzo druhého kostela sv. Markéty.
Ten pochází také ze 14. století a další zmínky jsou z 15. století, kdy byl pod patronátem držitele Poleně. V následujícím století
sloužil už jen jako hřbitovní kaple. V roce
1786 byl císařem Josefem II. zrušen a od té
doby chátral.

Zajímavá místa
na území naší MAS
Podle pověsti se v kostele nacházel
zvon, který zvonil sám od sebe vždy, když
obci hrozilo nebezpečí a to jak válečné, tak
i nemoci nebo přírodní katastrofy. Naposled takto zvonil při vpádu žoldnéřů z Horní Falce, kdy byly vypáleny Klatovy. Protože přitom vždy zvonil přesmutným hlasem, byl později sňat, aby se lid jeho zvonění neděsil.
K hřbitovu se vztahuje pověst, že zde
pohanští předkové obětovali na dubovém
pařezu, který byl po vystavění kostela sv.
Markéty zazděn do oltáře.

Kostel sv. Anny na vrchu
Tanaberk nedaleko Všerub
Historie poutního místa se datuje od
roku 1703, kdy podle pověsti zavítal na
Tanaberk v předvečer sv. Anny 25. července kantor a varhaník František Pajer z nedalekých Všerub. Byl stižen trudomyslností a duševními depresemi. Pojednou spatřil
zářící oblaka, která jasným světlem zabarvila okolní krajinu. Tímto přírodním úkazem byl z moci Boží uzdraven. Z vděčnosti vystavěl na tomto místě dřevěnou kapli,
kterou začali navštěvovat poutníci ze širokého okolí.
Poutní a farní kostel sv. Anny byl pak
na místě dřevěné kaple vystavěn z podnětu
všerubského faráře Schübla a klatovských
jezuitů v letech 1712-1719.
Dnes v těsné blízkosti kostela objevíme pozůstatky bývalé školy a hostince
a z vrchu Tanaberk je nádherný výhled na
západní část Šumavy a pohoří Hoher Bogen v sousedním Bavorsku.

Kostel na Tanaberku.
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