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Podnětná setkání
Nové možnosti

Vážení čtenáři,
letošní jaro nám připravilo nezapomenutelnou zkušenost v podobě pandemie koronaviru. Situace se sice pozvolna uklidňuje, ale s ekonomickými
dopady se zřejmě ještě nějakou dobu budeme potýkat. Pramení z toho i určité poučení
a možná i změna v myšlení lidí. Proměny se jistě promítnou v různých aspektech
našich životů. Blíží se konec aktuálního
programového období Evropské unie
a záhy vstoupíme do nového. Toto se bytostně dotýká místních akčních skupin
(MAS), protože zatím není jasné, jaké
programy a v jakých finančních objemech
budou v následujících letech administrovat, i jak bude vypadat jejich další fungování. Zatím velkou neznámou zůstává
délka přechodu mezi starým a novým
obdobím, které bývá pro místní akční
skupiny velmi náročné. Aktuálně pro nás
začíná procesem standardizace a získáním souhlasu členských obcí k budoucím
aktivitám MAS.
Doufám, že MAS bude i nadále v roli
platného regionálního hráče, který je nápomocen k rozvoji venkovských aktivit.
Věřím, že regionální aktivity budou nabírat na síle a že v krajině, ve které žijeme,
budeme více objevovat její skrytý potenciál.
Přeji Vám klidné a pohodové léto bez
roušek a omezení.
Ing. Martin Kříž,
předseda MAS Pošumaví,
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.

1

Více na www.masposumavi.cz

Představení
člena výkonné rady MAS
Ing. Tomáše Zeleného, Ph.D.

Jmenuji se Tomáš Zelený. Je mi 46
let, narodil jsem se v Sušici, kde stále žiji
a podnikám. Vystudoval jsem zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a po studiích jsem
se vrátil do Sušice, kde jsem společně
s otcem založil firmu Veterinární centrum
s.r.o.. Provozujeme veterinární kliniku,
ošetřovny, psí salony, prodejny krmiv
a chovatelských potřeb pro zvířata, vyrábíme krmiva a veterinární masti pro hospodářská zvířata.
Jsem předsedou Spolku pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad, který
zajišťuje poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce. Poskytuje nabídku
nových dovedností a schopností souvisejících se zefektivněním zemědělské výroby,

možností čerpání finanční pomoci a využíváním nových technologií v zemědělství.
Všechny tyto činnosti mě dovedly až
k MAS Pošumaví, kterou jsme založili
v roce 2004 z důvodu možnosti získání
dotací pro rozvoj venkovského regionu
v Pošumaví pomocí programu Leader ČR
a následně Leader +. Do roku 2014 jsem
vykonával funkci místopředsedy, v letech
2014 – 2017 jsem vykonával funkci předsedy. V době mého předsednictví bylo naším
hlavním úkolem připravit Strategii rozvoje
našeho území, na základě které jsme byli
vybráni mezi podporované místní akční
skupiny, které mohou podporovat zajímavé
projekty a přispět tak k rozvoji území MAS
Pošumaví. Jsem rád, že MAS Pošumaví
i po 16 letech své existence stále podporuje
smysluplné projekty a díky podpoře projektů ve výši stovek milionů korun má již
nezastupitelnou úlohu v našem regionu.
Mezi mé další aktivity patří také naše
rodinná firma Šumavaprodukt s.r.o., která provozuje Farmářský obchod v Sušici
a nově se podílí se společností Úhlava,
o.p.s., na projektu Regionální speciality,
který by měl pomoci regionálním producentům potravin dostat své výrobky nejen
do povědomí, ale až na stůl spotřebitelů.
Protože mi záleží na místě, kde žiji, zajímám se i o komunální politiku. Dvanáct
let jsem byl zastupitelem a osm let radním
města Sušice.
Občas si ale člověk potřebuje odpočinout a načerpat energii. Já ji čerpám ze své
skvělé rodiny, z cestování a z hudby, která
je mým největším celoživotním koníčkem.

Valná hromada v prosinci 2019.
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Lidé
v MAS Pošumaví

Z jednání výkonných rad a valných hromad.

Jednání našich orgánů
V prvním pololetí roku 2020 proběhla
zasedání výkonné rady i dozorčí rady MAS
Pošumaví. Na schůzi výkonné rady 19. února byly jejími členy schváleny nové výzvy
IROP pro ZŠ a MŠ a pro kulturní památky,
a zároveň 4. výzva PRV. Výkonná rada také
schválila změnu ve vedení MAS Pošumaví, kdy za dosavadní vedoucí manažerku
Ing. Markétu Baštařovou Janotovu, odcházející na mateřskou dovolenou, jmenovala
Mgr. Jindřicha Haišmana.
Další schůze výkonné rady se konala 28. května. Výkonná rada zde schválila termín valné hromady MAS, a to na
25. června. Rada byla informována o probíhajících projektech MAP II, PRV a IROP
a o procesu standardizace MAS Pošumaví
pro potřeby nového programového období.
Výkonná rada vzala na vědomí informaci, že vzhledem ke krácení prostředků od
Plzeňského kraje pro místní akční skupiny na jeho území, nebude v letošním roce
možné otevřít tzv. grantové schéma.
Dozorčí rada MAS se sešla 3. června.
Konstatovala, že hospodaření MAS Pošumaví skončilo přebytkem 321 577,72 Kč
a projednala zprávu auditora. Dále se rada
seznámila s aktuálním čerpáním rozpočtu
za 1. čtvrtletí 2020 a projednala návrhy na
úpravy stanov, vyplývající z metodiky standardizace MAS pro nové programové období 2021 – 2027.
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Lidé v MAS
Pošumaví
Orgány MAS Pošumaví
Předseda
Ing. Martin Kříž,
nominován za město Klatovy
Místopředsedové
Ing. Hana Kalná,
nominovaná za Prácheňsko, z.s.p.o.
Zdeněk Pavlíček,
nominován za Plánicko, z.s.p.o.

Ing. Jan Kolář,
manažer IROP a OP Zaměstnanost
mob.: 720 982 176
e-mail: kolar@masposumavi.cz
Ing. Markéta Baštářová Janotová,
manažerka
mob.: 774 411 095
e-mail: janotova@masposumavi.cz
Václava Šulanová,
administrativní pracovnice MAP II,
koordinátorka
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,
administrativní pracovnice
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

Z jednání výkonné rady MAS Pošumaví 19. 2. 2020

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
Mgr. Jindřich Haišman,
vedoucí manažer MAS, manažer CLLD,
manažer MAP II, koordinátor pro Sušicko
mob: 720 982 171
e-mail: haisman@masposumavi.cz
Bc. Eva Kyrálová,
manažerka PRV
mob.: 720 982 178
e-mail: kyralova@masposumavi.cz
Ing. Jiří Kaisr,
administrativní pracovník PRV
mob.: 720 982 173
e-mail: kaisr@masposumavi.cz
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Z jednání valné hromady MAS Pošumaví 12. 12. 2019.
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Operační program
Zaměstnanost

Program je už vyčerpán
V programovém rámci OP Zaměstnanost byly financovány neinvestiční projekty poskytovatelů
sociálních služeb. Místní akční
skupina tak podpořila vznik nových
sociálních služeb na svém území.
V roce 2019 byly vyhlášeny poslední
dvě výzvy (4. a 5. výzva OP Zaměstnanost)
a v rámci nich byly k realizaci vybrány
tři projekty s celkovou alokací ve výši

5 739 250 Kč. Hodnocení poslední výzvy
bylo řídicím orgánem dokončeno v dubnu
2020 a nyní začíná jejich samotná realizace.
Od začátku tohoto rozpočtového období bylo prostřednictvím MAS Pošumaví
podpořeno 8 projektů a rozdělena částka
14 772 831 Kč.
Nejúspěšnějším žadatelem byla příspěvková organizace Sociální služby města Sušice, která z OP Zaměstnanost získala
finanční prostředky na 4 projekty.

Název projektu

Místo
realizace

Pracovní
místo

Dotace v Kč

% dotace

Sociální služby města Sušice,
příspěvková organizace

Nejste na to sami

Sušicko

Ano

2 000 000

95 %

FOKUS – Písek, z.ú.

Sociální
rehabilitace pro
lidi s duševním
onemocněním

Sušicko

Ano

1 955 845

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

100 %

3.

Člověk v tísni, o.p.s.

Terénní program
a poradenství
na území MAS
Pošumaví

Území MAS
Pošumaví

Ano

1 696 139

100 %

3.

Město Kdyně

Pro všechny

Kdyňsko

Ano

1 682 326

95 %

4.

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

Pomoc na cestě...

Sušicko

Ano

1 944 250

95 %

5.

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

Sušice – rozšíření
služeb sociální
poradny – dluhové
poradenství

Sušicko

Ano

1 912 500

95 %

5.

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

Sušice – Motivační
a vzdělávací
programy

Sušicko

Ano

1 882 500

95 %

Výzva

Žadatel

1.

Nevybrán žádný projekt

2.

2.

3.

Více na www.masposumavi.cz
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Integrovaný regionální
operační program
V programovém rámci IROP byly
v únoru 2020 vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na podporu infrastruktury základních a mateřských škol a na podporu národních kulturních památek. MAS
Pošumaví v nich nabídla k rozdělení cca
17 mil. Kč.
Po vyhodnocení předložených projektů bude proveden součet nevyčerpaných
finančních prostředků ze všech opatření
IROP a tyto prostředky budou následně,
poslední změnou finančního plánu, přesunuty do jednoho nebo dvou opatření, kde
bude jisté jejich vyčerpání do data stano-

Poslední alokace
budou ještě vyhlášeny
veného řídicím orgánem pro toto rozpočtové období, tedy do 31. 12. 2023 (tzn.
zrealizování a administrativní ukončení
podpořených projektů). V době uzávěrky
tohoto zpravodaje uvažuje výkonná rada
o návrhu dvou výzev, ve kterých by MAS
mohla podpořit JSDHO obcí kat. II a III
(technika pro JSDHO / drobné úpravy

požárních zbrojnic) a infrastrukturu
sociálních služeb. O tom, kam poslední
peníze z IROP budou nasměrovány, rozhodne valná hromada. Poslední výzvy by
měly být vyhlášeny v druhé polovině tohoto roku a předpokládáme, že na ně zbyde
cca 9 mil. Kč.

Projekty podpořené v roce 2019
Výzva číslo

13

14

5

Název výzvy

ZŠ a MŠ

Technika pro
JSDHO

Žadatel

Název projektu

Místo realizace

Výše dotace
v Kč

ZŠ
Horažďovice,
Komenského

Inovace ve výuce informační
a komunikační
technologie

Horažďovice

1 930 214,69

ZŠ Horažďovice, Blatenská

Inovace odborné učebny
chemie

Horažďovice

1 990 559,76

95

ZŠ Horažďovice, Blatenská

Inovace počítačové učebny

Horažďovice

938 062,79

95

Obec Pačejov

ZŠ Pačejov
– rekonstrukce
a inovace dílen

Pačejov

1 998 206,00

95

Město
Nalžovské Hory

Inovace
jazykové a počítačové IT vybavení učebny

Nalžovské Hory

1 009 433,00

Městys Všeruby

Technika pro
JSDHO Všeruby – dopravní
automobil

Všeruby

1 190 350,00

Obec Kout
na Šumavě

Technika pro
JSDHO Kout na
Šumavě

Kout na Šumavě

1 199 850,00

Obec
Pocinovice

Technika pro
JSDHO Pocinovice – dopravní
automobil

Pocinovice

1 199 850,00

95

Dotace v %
95

95

95

95

16

Požární
zbrojnice

Město Rabí

Rabí – požární
zbrojnice

Rabí

5 700 000,00

95

17

Kulturní
památky

Klatovské
katakomby, z.s.

Katakomby
– rozšíření
expozice

Klatovy

4 217 998,88

95
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Na co se už dá podívat

Integrovaný regionální
operační program

Technika pro JSDHO
Chudenice – terénní čtyřkolka
Příjemce: městys Chudenice
Dotace: 537 700 Kč
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadměrných sněhových srážek a masivních
námraz, orkánů a větrných smrští. Jedná se
o terénní čtyřkolku vč. přívěsného vozíku
a další kusy techniky, které usnadní zásahy
JSDHO Chudenice.

Mateřská škola v Kolinci.

Zvýšení kapacity Mateřské
školy v Kolinci

Terénní čtyřkolka JSDHO Chudenice.

Hrádek u Sušice – chodníky
podél II/187

Příjemce: Základní a mateřská škola
Kolinec
Dotace: 1 499 056 Kč
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu MŠ
v Kolinci. Výstavbou nové třídy došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 10 dětí.

Příjemce: obec Hrádek
Dotace: 1 323 059 Kč
Předmětem projektu byla výstavba nových chodníků podél silnice II/187 (hlavní
silnice na trase Sušice – Klatovy), přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace, včetně míst pro přecházení. Cílem projektu bylo zvýšení komfortu a zejména celkové bezpečnosti pro pěší
i ostatní účastníky silničního provozu.

Nové chodníky v Hrádku u Sušice.

Kdyně – „Krámeček služeb“
Příjemce: město Kdyně
Dotace: 4 747 606 Kč
Projekt řeší kompletní revitalizaci přízemního objektu, který původně sloužil
jako prodejna. Přestavbou vzniká moderní zázemí pro pečovatelskou službu, která
v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách. Nové bezbariérové prostory nabídnou
jednak zázemí pro práci vedoucí služby
a sociální pracovníky, místo pro jednání
s klienty, rodinou či veřejností, a jednak
prostornou denní místnost pro pečovatelky,
která bude současně sloužit pro setkávání
klientů.

Zázemí pro pečovatelskou službu ve Kdyni.

Více na www.masposumavi.cz
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Integrovaný regionální
operační program

Výzvy vyhlášené v roce 2020
Seminář pro žadatele a příjemce IROP - 19. výzva ZŠ a MŠ.

Podané projekty

Název výzvy

Termín vyhlášení

Výše podpory

19. ZŠ a MŠ

28.2.2020 – 30.4.2020

13 110 000 Kč

20. Kulturní památky

28.2.2020 – 31.5.2020

3 800 000 Kč

Žadatel

Název projektu

CZV

Dotace

Město Horažďovice

Zdokonalení bezbariérovosti formou
výtahu pro ZŠ

1 889 307,29

1 794 841,93

Město Kdyně

Revitalizace cvičné školní kuchyňky
– MZŠ Kdyně

1 496 286,00

1 421 471,70

Město Plánice

ZŠ Plánice - pořízení nového vybavení pro učebny informatiky a dílen pro
řemeslnou a technickou dovednost

1 900 000,00

1 805 000,00

Městys Kolinec

Přístavba výtahu a stavební úpravy
ZŠ a MŠ v Kolinci

1 900 000,00

1 805 000,00

Obec Pačejov

ZŠ Pačejov - rekonstrukce a inovace
učebny přírodních věd a informatiky

1 804 749,20

1 714 511,74

Obec Žihobce

Nové počítačové vybavení pro žáky
ZŠ Žihobce

1 099 500,00

1 044 525,00

Šafránkova základní škola
a mateřská škola Nalžovské
Hory, příspěvková organizace

Učebna chemie

1 500 000,00

1 425 000,00

Šafránkova základní škola
a mateřská škola Nalžovské
Hory, příspěvková organizace

Učebna fyziky

1 900 000,00

1 805 000,00

Základní škola Horažďovice,
Blatenská 540, příspěvková
organizace

Inovace počítačové učebny pro 2. stupeň

999 460,00

949 487,00

Základní škola Kasejovice,
okres Plzeň – jih, příspěvková
organizace

Rekonstrukce a vybavení odborné
učebny pro pracovní činnosti

1 487 539,61

1 413 162,63

Římskokatolická farnost
Plánice

Obnova hřbitovní kaple v Nicově

4 000 000,00

3 800 000,00
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O zbývající alokaci byl
v našem území velký zájem!
Navzdory všem nepříjemným okolnostem se ani v první polovině letošního roku
nezastavila práce na Programu rozvoje
venkova. V současné době již prošly administrací všechny žádosti o platbu z prvních
dvou výzev PRV (z let 2017 a 2018) a peníze na svůj účet k 30. dubnu obdrželo již
23 žadatelů. Nyní v kanceláři MAS očekáváme žádosti k proplacení projektů ze třetí
výzvy vyhlášené v roce 2019. Zároveň se
od začátku letošního roku naplno rozběhla
příprava další, v pořadí již 4. výzvy, ve které bylo po loňské pauze možné opět podat
žádost o dotaci ve všech Fichích. Tato výzva byla vyhlášena 20. února, přičemž příjem žádostí na MAS probíhal od 10. března
do 20. dubna.
Seminář k této výzvě proběhl 5. března v budově Dominikánského kláštera
v Klatovech. Nedlouho poté zasáhla celou republiku pandemie COVID-19, která měla dopad i na chod kanceláře MAS.
Pro osobní konzultace byla kancelář MAS
uzavřena, ale řada žadatelů využila možnost telefonické konzultace s manažerkou
Evou Kyrálovou. Díky tomu, že podání
žádostí o dotaci probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, nemusely být
změněny předem stanovené termíny příjmu

žádostí, ani jejich následné administrace.
V loňském roce nebyly některé Fiche vyhlášeny, proto nebyl zájem ze strany žadatelů tak velký, ale 4. výzva navázala počtem
přijatých žádostí na výzvu z roku 2018.
Tehdy se na MAS Pošumaví sešlo v rámci
Programu rozvoje venkova rekordních 82
žádostí. Letošní výzva je tedy z pohledu
počtu přijatých projektů druhou největší
v rámci tohoto období.
V konečném součtu v ní bylo přijato na
MAS celkem 64 žádostí o dotaci. Nejvíce
žadatelů, stejně jako v předchozích výzvách,
ve kterých byla ta možnost, podávalo své
projekty do Fiche č. 1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku, kde
bylo přijato přes Portál farmáře 33 žádostí.
V dalších oblastech podpory byl jejich počet
nižší, což může být dáno tím, že projekty na
lesnickou nebo zemědělskou infrastrukturu
jsou finančně i administrativně náročnější.
Jediná neobsazená oblast byla Fiche č. 9 –
Stabilizace vodních poměrů v lesích, kde
nebyla podána žádná žádost o dotaci. Bezprostředně po přijetí všech žádostí byly jednotlivé žádosti administrovány pracovníky
MAS. V rámci administrace byli žadatelé
vyzváni k opravě či doplnění chybějících
údajů či příloh.

Program
rozvoje venkova
Na jednání výběrové komise proběhlo
rozlosování všech přijatých a opravených
žádostí a nyní u nich probíhá věcné hodnocení. Každý projekt hodnotí dva hodnotitelé z výběrové komise. V červenci pak
bude sestaven seznam žádostí dle uděleného bodového hodnocení a výše vyhlášené
alokace, který bude schválen výkonnou
radou MAS Pošumaví. Následně budou do
20. srpna 2020 zaslány vybrané žádosti na
RO SZIF v Českých Budějovicích k další
administraci. Tato dlouhá cesta s množstvím úředních úkonů a kontrol je vzhledem
k pravidlům a zákonům jedinou možností,
jak získání dotace docílit. Dle projektů
z předchozích výzev, jejichž realizaci
máme možnost sledovat, však lze říci, že
se vytrvalost vyplácí. Je pro nás potěšující, že navzdory nepříjemné situaci, související s epidemií, ani letošní rok nevzdali
potenciální žadatelé snahu o dotace, a tak
bude prostřednictvím MAS v následujících
měsících opět podpořena na našem území
řada smysluplných projektů. V roce 2021
bude vyhlášena zřejmě již poslední výzva
v tomto období s alokací, která nebude ve
4. výzvě závazkována. O oblastech podpory rozhodne na svém jednání začátkem
příštího roku výkonná rada. Informace
budou včas zveřejněny na stránkách MAS
Pošumaví.

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve výzvě č. 4
dle přiděleného pořadového čísla projektu na SZIF – dle jednotlivých Fichí
Výzva MAS č. 4 – č. 15/000/00000/232/000110/V004 – PRV 2014-2020

Číslo Fiche

1

Název Fiche

Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro
zlepšování ochrany
krajiny, podpory
inovací a zvyšování
konkurenční schopnosti zemědělských
podnikatelů
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Přidělené pořadové číslo
projektu – SZIF

Název projektu

Místo realizace projektu
(NUTS 5)

2020-110-004-001-009

Dovybavení zemědělského
podniku

Mezihoří

2020-110-004-001-010

Nákup strojů

Lomec (Novákovice)

2020-110-004-001-025

Modernizace živočišné výroby:
nákup sběracího a senážního
vozu

Čímice

2020-110-004-001-026

Modernizace farmy – V. Turek

Petovice u Sušice (Jiřičná)

2020-110-004-001-028

Pořízení fixační klece

Žihobce

Rozmetadlo statkových hnojiv

Bolešiny

2020-110-004-001-031

Modernizace farmy

Předslav

2020-110-004-001-032

Rekonstrukce kolny

Velký Bor (Slivonice)

2020-110-004-001-036

Pořízení traktorového návěsu

Bezděkov (Koryta
u Bezděkova)

2020-110-004-001-037

Optimalizace chodu farmy

Pocinovice

2020-110-004-001-030
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Číslo Fiche

1

2

9

Název Fiche

Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro
zlepšování ochrany
krajiny, podpory
inovací a zvyšování
konkurenční schopnosti zemědělských
podnikatelů

Zpracování zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu

Přidělené pořadové
číslo projektu - SZIF

Název projektu

Místo realizace projektu
(NUTS 5)

2020-110-004-001-039

Modernizace farmy

Týnec

2020-110-004-001-041

Rekonstrukce objektu

Nalžovské Hory

2020-110-004-001-043

Pořízení senážního vozu

Velhartice (Drouhaveč)

2020-110-004-001-049

Modernizace střech

Všeruby

2020-110-004-001-053

Modernizace silážního žlabu

Kolinec (Jindřichovice
u Malonic)

2020-110-004-001-054

Zkvalitnění produkce RV

Nová Ves

2020-110-004-001-055

Zkvalitnění přípravy krmiv
pro ŽV

Kdyně (Hluboká
u Kdyně)

2020-110-004-001-056

Modernizace vybavení farmy

Petrovice u Sušice
(Posobice)

2020-110-004-001-057

Modernizace strojového
vybavení

Kdyně (Prapořiště,
Spáňov)

2020-110-004-001-058

Zkvalitnění produkce píce

Předslav (Třebíšov)

2020-110-004-001-060

Modernizace farmy

Úboč

2020-110-004-001-061

Investice do živočišné výroby

Hartmanice (Vlastějov)

2020-110-004-001-062

Stavební úpravy stájí pro skot

Bolešiny (Újezdec
u Měcholup)

2020-110-004-001-066

Rekonstrukce zemědělského
objektu

Předslav (Makov)

2020-110-004-001-069

Rekonstrukce stáje

Nalžovské Hory
(Velenovy)

2020-110-004-001-070

Nákup přepravníku zvířat

Klatovy (Štěpánovice
u Klatov)

2020-110-004-001-071

Rekonstrukce seníku

Pocinovice

2020-110-004-001-072

Modernizace farmy

Petrovice u Sušice
(Trsice)

2020-110-004-001-074

Nákup traktorového přívěsu

Švihov (Stropčice)

2020-110-004-001-075

Rekonstrukce stáje

Předslav (Petrovičky)

2020-110-004-001-081

Rozvoj zemědělského podniku

Hartmanice (Javoří
u Hartmanic)

2020-110-004-001-086

Modernizace zemědělského
podniku

Únějovice, Chudenice

2020-110-004-001-087

Rekonstrukce podlahy skladové
haly

Švihov

2020-110-004-002-019

Modernizace a rozvoj výrobny
krmiv

Sušice (Nuzerov)

2020-110-004-002-033

Investice do zpracování
zemědělské produkce

Předslav

2020-110-004-002-040

Modernizace provozu zprac. masa

Velhartice (Drouhaveč)

2020-110-004-002-059

Vybavení zpracovny masa

Pocinovice

2020-110-004-002-065

Vybavení mlékárny

Brnířov
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Číslo Fiche

3

4

5

6

7

Název Fiche

Podpora lesního
hospodaření
a šetrných technologií
včetně zpracování
lesnických produktů

Diverzifikace nezemědělských činností pro
posilování venkovské
ekonomiky podporou
drobného podnikání,
venkovské turistiky
a služeb na venkově

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

Podpořit původní
krajinný ráz obnovou
polních cest na základě jejich rekonstrukce
a výstavby

Podporou neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví

Přidělené pořadové
číslo projektu – SZIF

Název projektu

Místo realizace projektu
(NUTS 5)

2020-110-004-003-027

Pořízení štípacího automatu

Čímice, Nicov (Řetenice
u Stach), Žihobce

2020-110-004-003-052

Pořízení stroje do školkařského
provozu

Petrovice u Sušice
(Františkova Ves, Trsice)

2020-110-004-003-063

Stroje pro lesní hospodaření

Předslav (Třebíšov),
Všepadly

2020-110-004-003-068

Nákup lesní techniky

Předslav (Makov)

2020-110-004-003-076

Nákup vyvážečky

Petrovice u Sušice
(Břetětice)

2020-110-004-004-012

Keramická dílna

Chudenice (Slatina
u Chudenic)

2020-110-004-004-064

Diverzifikace činnosti
– stavebnictví

Pocinovice

2020-110-004-004-067

Rozšíření kapacity ubytovacího
zařízení

Měčín (Nedanice),
Předslav (Makov)

2020-110-004-004-080

Projekt na obnovu a rozvoj
aktivit Outline Centra

Petrovice u Sušice
(Jiřičná)

2020-110-004-004-082

Diverzifikace do nezemědělských
činností

Sušice

2020-110-004-005-029

Diverzifikace činností
v podmínkách malé farmy

Klatovy, Náměšť nad
Oslavou, Nebílovy, Sušice, Sušice (Dolní Staňkov), Soběšice (Mačice),
Rejštejn

2020-110-004-005-077

Vzdělávání zemědělců

Klatovy

2020-110-004-006-014

Rekonstrukce polní cesty Opěš
– Babín

Horažďovice (Babín)

2020-110-004-006-020

Rekonstrukce MK
v obci Hradiště

Hradiště u Kasejovic

2020-110-004-006-023

Rekonstrukce polní cesty
v Boučku

Kasejovice

2020-110-004-006-038

Polní cesta Čermná

Hrádek (Čermná)

2020-110-004-006-047

Polní cesta S4 v k.ú. Všeruby
u Kdyně – 1. etapa

Všeruby

2020-110-004-007-013

Stezka lesní poezie

Chudenice

2020-110-004-007-017

Procházka místy bojů třicetileté
války

Bukovník

2020-110-004-007-085

Projekt herní prvky
v dobrodružném lese

Petrovice u Sušice
(Jiřičná)
Pokračování na další straně.
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Číslo Fiche

8

Název Fiche

Podpora rekonstrukce
a výstavby lesnické
infrastruktury včetně
obnovy nebo výstavby souvisejících
objektů a technického
vybavení

Místní
akční plány
Modro-zelená
MAP
Horažďovice
infrastruktura
I když v České republice pojem „modro-zelená infrastruktura“ existuje už několik let, mnoho lidí i zástupců obcí ho nikdy
neslyšelo a vlastně ani neví, co si pod tímto
spojením představit.
Jedná se o soustavu prvků ve veřejném
prostoru, které reagují na změnu klimatu
a mírní dopady výkyvů počasí v sídlech.
V současné době tvoří velké plochy měst
a obcí vesměs tmavé a nepropustné povrchy, které se za horkých dnů přehřívají
a v noci své naakumulované teplo stále
vydávají do okolí. Působí jako tepelné ostrovy v krajině. Pokud po vlně veder přijde přívalový déšť, voda z těchto povrchů
velmi rychle steče, dešťová kanalizace je
přetížena a dochází k lokálním záplavám.
Ve většině měst a obcí se stále řeší zelené plochy, výstavba kanalizace a další infrastruktury zvlášť, zatímco modro-zelená
infrastruktura tyto prvky spojuje, což ve
výsledku vyjde finančně levněji. Příkladem
nám mohou být Skandinávské země, které
tento systém několik let používají. Dobré
příklady ale můžeme najít i v řadě velkých
měst u nás.
Ani malá města a vesnice však nemusí
za velkými zaostávat. Není nutné realizovat nákladné projekty s např. podzemními nádržemi k zachytávání dešťové vody.
Stačí chytře upravit stávající prostor třeba
ozeleněním střech, fasád a zdí. Voda ze
zpevněných ploch a střech se nemusí odvádět hned do kanalizace, ale do zelených
ploch, které teprve až po naplnění jejich
kapacity odvádí vodu dále do kanalizace.
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Přidělené pořadové
číslo projektu - SZIF

Název projektu

Místo realizace projektu
(NUTS 5)

2020-110-004-008-016

Rekonstrukce lesní cesty Opěš
– Babín

Horažďovice

2020-110-004-008-024

Rekonstrukce lesní cesty
„U Aloisky“

Kasejovice

2020-110-004-008-034

Rekonstrukce lesní cesty „Háj“

Plánice

2020-110-004-008-044

Lesní cesta

Kolinec (Ujčín)

2020-110-004-008-048

Lesní cesta Čermná

Hrádek (Čermná)

2020-110-004-008-051

Rekonstrukce LC Kochánov, k.ú.
Dolní Kochánov

Petrovice u Sušice (Dolní
Kochánov)

Změnám klimatu je
nutné se přizpůsobit

Jedná se například o trvalkové výsadby
a parky, které jsou mírně snížené pod úroveň ostatního terénu. Různé druhy průlehů
a prohloubených záhonů, které jsou osázené mokřadními rostlinami. Tyto plochy mohou jímat dešťovou vodu jak z budov, tak
z cest, chodníků a parkovišť, které se osazují přerušovanými obrubníky, aby voda
mohla do připravených ploch přitékat.
Při přívalovém dešti pak takto upravené plochy dokážou zadržet velké množství vody a zpomalit její odtok do dešťové

kanalizace. Najímaná voda má pak šanci
vsáknout se do podloží a přispět k zvyšování hladiny podzemních vod, které v poslední době dramaticky klesají a nemají se
z čeho doplňovat. Část vody se také odpaří
do vzduchu, čímž ochlazuje okolní prostor
a život v sídlech se stává snesitelnějším.
Stromy, keře a trvalkové záhony snižují
prašnost v ulicích, čistí vzduch a ochlazují
okolní prostor. Místo se stává atraktivním
pro občany a druhotně zvyšuje jejich životní úroveň i ceny okolních nemovitostí.
Z důvodu dlouhodobého sucha začalo
také mnoho lidí na svých zahradách zacházet s dešťovou vodou jinak, než bylo dosud zvykem. Mnohaletým standardem je
zachytávání vody z okapů do připravených
sudů k zalévání zahrádek. Ale poslední dobou se mezi lidmi začíná šířit i realizace tzv.
dešťových zahrad a záhonů. Zjednodušeně
řečeno se jedná o prohloubené záhony, do
kterých je svedena dešťová voda z budov
nebo okolních pozemků. Může se jednat
o jeden záhon nebo soustavu několika prvků záhonů, jezírek, mokřadů atd. Takové
plochy, jak v soukromém, tak ve veřejném
prostoru, jsou užitečné nejen pro život lidí
samotných, ale napomáhají k druhové rozmanitosti a pestrosti rostlin, hmyzu, ptactva
a dalších drobných živočichů. Tyto prvky
také přispívají k obnově malého vodního
cyklu, který v současné době prakticky přestal existovat.
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Realizační tým projektu MAP II přichystal pro pedagogy a žáky na 2. pololetí
školního roku řadu zajímavých seminářů
a exkurzí. Naneštěstí epidemiologická situace realizaci tohoto plánu nepřála. Přesto
se však podařilo před vypuknutím epidemie
uspořádat řadu úspěšných seminářů, jako
například inspirační setkání pro vedení škol
a školních jídelen v jedné z nejlepších školních jídelen v ČR, tedy jídelně v Plzni na
Borech, pro mateřinky a nejnižší ročníky
ZŠ jsme zajistili praktický seminář, zaměřený na cvičení s dětmi, uspořádali jsme seminář ke kritickému myšlení, využití QR kódů
ve výuce, k tématu nadaných dětí, Hejného metodě výuky matematiky či seminář
k rozvoji schopností učit se. Vedení MŠ
jsme pozvali na informační setkání s pracovnicemi krajského úřadu a také jednu
exkurzi jsme stihli, totiž do Centra robotiky
v Plzni, za což děkujeme paní Baierlové.
V průběhu krizového stavu jsme se
pustili do zatím neprobádaných možností
seminářů po internetu, tedy tzv. webinářů.
Mezi nimi jmenujme například webinář
k logopedické prevenci. Těšíme se, asi jako
všichni, že v příštím školním roce vše poběží tak, jak má.

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II

Stále jsme tu pro školy
ze Sušicka a Horažďovicka

Logopedická péče byla na školách
Horažďovicka rozšířena
Od loňského školního roku je na pěti
školách územního obvodu Horažďovice
zajištěna bezplatná logopedická péče pro
předškoláky a žáky 1. stupňů ZŠ. Jedná
se o školy, které se v rámci projektu MAP
přihlásily v roce 2018 do aktivity Logopedická prevence. Do škol dojíždí jedenkrát
měsíčně logopedka a jedenkrát měsíčně
logopedická asistentka, která na základě
pokynů logopedky procvičuje s dětmi problematické hlásky. V loňském školním roce

byla poskytována logopedická péče celkem
78 dětem. Z toho 42 % dětí se za pomoci
logopedických pracovnic a své píle zbavilo svých problémů s výslovností do konce
školního roku. V tomto školním roce rodiče
přihlásili 77 dětí. Péče o jejich výslovnost
však byla přerušena epidemiologickými
opatřeními. S poskytováním logopedické
péče on-line po internetu nebo přes telefon souhlasila jen část rodičů, tedy péče
probíhá částečně i nadále, byť v obtížněj-

ších podmínkách. Věříme však, že brzy již
budeme moci opět pečovat o děti v plném
rozsahu a že po prázdninách budeme moci
podle plánu zapojit do této aktivity děti
z další mateřské školy.

Učitelé navštívili Centrum robotiky
Na konci února jsme pro pedagogy
připravili atraktivní program. Plzeňské
Centrum robotiky, ležící hned vedle areálu
DEPO 2015, je špičkově vybaveným školicím zařízením pro nejmodernější trendy
v oblasti IT, robotiky a jejího využití v praxi a ve výuce.
Exkurzi jsme mohli zorganizovat
jen díky dlouhodobé spolupráci s paní
Mgr. Štěpánkou Baierlovou, která návštěvu zprostředkovala. Řada pedagogů z území projektu MAP II tak měla možnost seznámit se pod vedením zkušených lektorů
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s možností zařadit do výuky právě moderní a atraktivní techniku. Zkoušeli jsme 3D
tisk, modelování objektů ve 3D či programování robotických hraček. Tímto nenásilným a zábavným způsobem se mohou děti
s technikou seznamovat a připravovat se tak
na život ve 21. století. Řadu robotických
hraček a stavebnic nabízíme školám v rámci
projektu MAP II zdarma k zapůjčení, tedy
školy mohou nabyté poznatky aplikovat.
Protože se o zajímavé akce rádi podělíme,
exkurze se ve spolupráci s MAS Aktivios
zúčastnili také pedagogové z Přeštic.
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Dětský domov Kašperské Hory
má nové počítače

Zároveň jsme se v MAS Pošumaví poradili a jeden z našich notebooků též zapůjčili pobočce dětského domova v Chanovicích. Doufáme tak, že alespoň drobným
dílem jsme přispěli ke zlepšení studijních
podmínek dětí z dětského domova.
Paní ředitelka domova, PhDr. Marie
Kučerová, k darování a zapůjčení výpočetní techniky říká: „Moc děkujeme všem
organizacím, které se podílely na zajištění
počítačů pro náš domov. Počítače dětem
budou sloužit nejen po dobu, kdy je škola
uzavřena, ale zůstanou nám a zlepší vzdělávací podmínky dětí i do budoucna.“

Postřehy z dětského domova

Výhled z oken dětského domova je opravdu kouzelný.

Uzavření škol v důsledku nouzového
stavu a nutnost výuky na dálku způsobila
potíže všem žákům i rodičům. Nejinak na
tom byl i Dětský domov v Kašperských
Horách a jeho pobočná pracoviště v Sušici
a v Chanovicích. Přestože výpočetní techniku domov samozřejmě měl, vznikl akutní nedostatek počítačů, na kterých by tolik
dětí mohlo pracovat do školy na dálku a plnit své úkoly. MAS Pošumaví se jim proto
pokusila pomoci.
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání jsme oslovili několik firem
s tím, jestli nemají funkční výpočetní techniku, kterou by mohly darovat. Zároveň
svými kanály oslovila spolupracující firmy

U jednoho z nových počítačů v domově.
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Okresní hospodářská komora Klatovy. Obě
akce ve vzájemné kombinaci přinesly své
ovoce. Na naši výzvu zareagoval pan Bohumil Dach ze Sušice, majitel firmy s výpočetní technikou, a daroval 4 kompletně
repasované počítače vč. wifi modulů, myší
a klávesnic. Na výzvu klatovské hospodářské komory zareagovala Pila Černý z Chlumu u Hartmanic. Ta poskytla dar v podobě
4 nových monitorů. Od pana Dacha jsme
tak mohli v rekordním čase převzít a dětskému domovu předat 4 kompletní stroje.
Za skvělou spolupráci tak děkujeme panu
Bohumilu Dachovi, Pile Černý a paní Elišce Macánové z Okresní hospodářské komory Klatovy.

Když jsme se byli koncem května v Kašperských Horách podívat, jak dětem darované počítače pomáhají ve studiu, byly již tyto
stroje umístěny v krásných pokojích a děti na
nich mohly pracovat. Situace v dětském domově v souvislosti s epidemií a uzavřením
školy nebyla jednoduchá. Vychovatelé kromě
svých běžných povinností museli vést také
studium dětí, přičemž na starosti samozřejmě
nemají jen dvě nebo tři děti, ale také osm.
Vzdělávání na dálku, tedy tzv. distanční
vzdělávání na ZŠ Kašperské Hory probíhalo
pomocí mailů, zasílaných pracovních listů,
po telefonu a nejrůznějšími dalšími formami
a kanály. Jak říká paní ředitelka Marie Kučerová: „Mám pocit, že děti se nyní musejí učit
více, protože se jim individuálně věnují naši
vychovatelé a studijní povinnosti si opravdu
musejí pečlivě plnit.“
Mimochodem, věděli jste, že tento dětský domov byl první v Československu,
který již v roce 1967 zavedl rodinné skupiny dětí? Děti ve skupině žijí ve „svém“ bytě
(se sourozenci nebo s jinými dětmi) a mají
své vychovatele. Podílejí se na domácích
pracích a celkově je tak dosahováno co nejpřirozenějšího domácího prostředí. A jsou to
moc pěkné bytečky. Jak říká paní ředitelka:
„prostředí také vychovává“.
Jsou zde ale též byty určené starším dětem, kde již mohou bydlet samy nebo ve
dvou, dostávají kapesné, se kterým se musejí naučit hospodařit a nakupovat si za něj
potraviny. Samy si vaří, perou a připravují se
tak na samostatný život. Ještě vyšším stupněm jsou pak dva startovací byty, které má
domov k dispozici v Sušici. Zde mohou bydlet studenti po dovršení plnoletosti a s občasnou asistencí vychovatelů již žijí v reálném prostředí a starají se o sebe sami. Řada
z nich chodí do učení a jak nám prozradila
paní ředitelka, jedno děvče se připravuje na
zkoušky na gymnázium a dětský domov se
může nyní pochlubit také jednou vysokoškolskou studentkou.
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Hlavňovice jsou pošumavskou vesnicí,
ležící v překrásné zvlněné krajině nedaleko
Velhartic. Škola, která leží uprostřed obce,
zaujme na první pohled. Je kompletně opravená, má hezké venkovní zázemí s herními
prvky a pohodlné parkoviště pro rodiče. Je
21. května, krásný slunečný den. Na zahradě se zdravím s paními učitelkami, které se
věnují dětem mateřské školy. Zvoním. Už
jsem očekáván.
Ředitel základní a mateřské školy
v Hlavňovicích, pan Mgr. Milan Matouš,
je velmi energický a bystrý muž se smyslem pro humor. Známe se už několik let,
během nichž jsem zjistil, že je z těch lidí,
kteří za svou školu dýchají.
Pane řediteli, popište našim čtenářům Vaši školu.
„Naše škola je školou vesnickou, rodinného typu, kde se setkávají děti z poměrně širokého okolí. Momentálně naši školu
tvoří dvě třídy mateřské školy a tři ročníky
základní školy. První ročník navštěvuje 16
dětí, druhý ročník má letos 26 dětí a třetí
20. Snažíme se v naší škole mít příjemné
prostředí, dobré vztahy, aby se zde dětem
dobře dařilo, aby, až naši školu opustí, nesli
si s sebou pozitivní stopu hlavňovické školičky.“
Jak dlouho už v Hlavňovicích ředitelujete?
„Řediteluji od roku 2000, takže už
19. rokem. Brzy budu mít výročí. Ale učitelem jsem v Hlavňovicích byl už od roku
1997.“
Z jakých končin k Vám děti dojíždějí
a jak?
„To je naše specifikum. Řada dětí dojíždí z poměrně velké dálky, mimo jiné i díky
spolupráci s vedlejší školou ve Velharticích
(o této spolupráci více níže – pozn. red.).
Děti dojíždějí od Františkovy Vsi, od
Hartmanic přes Petrovice, z Kolince, Jindřichovic, Malonic, Velhartic, Nemilkova
a všech obcí, které patří do Velhartické
správy. Škola je obsluhována školním autobusem, který děti sváží. Je zajímavostí,
že denní nájezd v počátcích spolupráce
s velhartickou školou byl (před 13 lety) okolo 70 – 80 km denně. Teď autobus za den
najede 180 km.“
Máte dosti výjimečnou spolupráci se
sousední školou ve Velharticích. Můžete
ji popsat a zmínit se o jejích výhodách?
„O tom se zmíním rád, protože ta situace
je opravdu výjimečná. Za tu spoustu let této
spolupráce jsem se nedozvěděl o obdobné
vazbě mezi školami. Tato spolupráce je tedy
ojedinělá a já si jí velice vážím. Bez ní by
obě dvě školy neměly řadu výhod. Systém
spočívá v tom, že první až třetí ročník se
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Hlavňovická školička
je v dobrých rukách

Aktivity v areálu hlavňovické školy.

vzdělává v hlavňovické škole, tedy z celého
spádového území Hlavňovic a Velhartic jezdí
děti k nám. Od čtvrtého ročníku přestupují do velhartické školy, kde budou společně
pokračovat až do devátého ročníku, a to je
ta velká výhoda. Všechny děti totiž začínají
v jedné třídě a mohou v jedné třídě pokračovat až do devítky. Další výhodu vidím v tom,
že v naší malé hlavňovické škole začínají
v menších prostorách malé děti a ve velhartické škole pokračují ve velkých prostorách
větší děti. Zásadní výhodou je, že si nekonkurujeme. Vzdáleni jsme od sebe čtyři kilometry, a přesto si díky této vazbě nekonkurujeme,
nepřetahujeme si děti právě proto, že všechny
děti začnou v Hlavňovicích a pak pokračují
ve Velharticích. Také v jednotlivých ročnících
máme díky tomu v obou školách více dětí.
Díky tomu už také nejsme malotřídní škola,
ale máme každý ročník zvlášť. Celé roky si
toho velmi vážím a jsem za to velice vděčný.“
Jste malou pošumavskou venkovskou
školou. Jaké výhody to přináší dětem
a rodičům?
„Všechny děti z naší školy získají vztah
k okolí jak Hlavňovic, tak Velhartic. Děti
jsou velmi vděčné za to, že mohou jezdit
školním autobusem, který děti rozváží někdy
takřka až před dům. Děti se do autobusu těší
a každý den prožívají malý školní výlet se
spolužáky. Pro rodiče to má myslím velkou
výhodu v tom, že autobus zajíždí i do maličkých vesniček, kam by linkový autobus určitě
nezajížděl a museli by děti do školy dovážet.
Autobus řídí školník velhartické školy, děti
tedy nastupují ke známému člověku, který
je vozí každý den a mají k němu důvěru.

Myslím si, že doprava školním autobusem
je nespornou výhodou pro všechny strany.
Provoz autobusu financují obce Velhartice
a Hlavňovice v určitém podílu, koupi autobusu financovala velhartická obec.
Důležitou výhodou je pak samozřejmě
také rodinné prostředí školy a individuální
přístup k dětem.“
Jak jste fungovali v době nouzového
stavu?
„Náš režim v době nouzového stavu
byl čistě pracovní. Škola i školka byly sice
zavřeny, ale všichni zaměstnanci do práce
chodili. Pedagogové se věnovali distanční výuce a provozní zaměstnanci úklidu
a hygieně. A také dalším činnostem, na které
není v průběhu roku tolik času. Máme tak
školu naklizenou od půdy až po sklep. Každý učitel vyučoval žáky na dálku. Používali
jsme e-maily, telefony, videohovory a chat.
V naší škole se zavedlo distanční studium
také pro předškolní děti v mateřské škole.
Měly tak možnost se také vzdělávat a připravovat se na první třídu. To byla velmi
zajímavá zkušenost.“
Jaký vliv má podle Vás situace kolem
epidemie na kvalitu vzdělání?
„Samozřejmě není nad to, když je dítě ve
škole. Má osobní kontakt s učitelem, se spolužáky, se svou třídou, se svým prostředím.
Ale když už nás epidemie zastihla, tak jsme
měli možnost si vyzkoušet něco úplně jiného, jinou formu. Takže já to neberu jako krok
zpátky, ale jako otevření nových možností,
i když velmi složitých nových možností,
Pokračování na straně 15
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hlavně na počátku. Vážím si této zkušenosti
a vážím si velice našich pedagogů, protože
udělali obrovský kus práce. Byla to opravdu
aktivní práce a strávili na ní minimálně tolik času, jako tráví ve škole v běžné situaci.
Když distanční výuku někdo dělá opravdu
zodpovědně, tak to zabere hodně času.
Co se týče látky, tak jsme v upraveném
režimu pokračovali ve výuce tak, jak bylo naplánováno, takže necítím velké zpoždění a za
to jsem také moc rád.“
Vaše škola byla nedávno stavebně rozšířena. Co jste těmito úpravami získali
a kdo je financoval?
„Nedávné stavební rozšíření se týkalo základní školy. Před sedmi lety jsme dělali rekonstrukci mateřské školy, kdy jsme rozšířili
její prostory a tělocvičnu. Teď před dvěma
roky při poslední rekonstrukci byla upravena
základní škola. Díky tomu jsme získali novou
učebnu, takže už máme k dispozici učebny
čtyři, a dokonce díky tomu vznikla navíc ještě jedna učebna v půdních prostorách, kterou
nazýváme ateliérem. Díky střešním oknům je
to velmi světlý a příjemný prostor. Používáme ji na výuku výchov a zájmových kroužků.

Máme kompletně zrekonstruované veškeré
inženýrské sítě, novou střechu a vznikly nové
prostory sborovny a ředitelny, nové toalety.
Všechno je nové a krásné a my jsme moc
spokojení. Investici financoval částečně zřizovatel, tedy obec, jíž jsme moc vděční za
dobrou spolupráci a zároveň jsme získali dotaci z ministerstva školství v programu zvyšování kapacit.“
Známe se díky projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání. Co Vám účast
Vaší školy v projektu přináší?
„Spolupráce s projektem Místní akční
plán rozvoje vzdělávání (MAP) mi přináší možnost potkávat se a sdílet zkušenosti
s ostatními řediteli, navštěvovat jiné školy
a instituce, účastnit se nejrůznějších seminářů. Těšíme se, že se nám podaří uskutečnit
akce pro děti, které jsme spolu plánovali, ale
bohužel současná situace je znemožnila.“
Máte stabilní pedagogický sbor, nebo
musíte občas hledat nové kolegy? Je obtížné najít na venkově dobrého učitele?
„Musím občas hledat nové kolegy. Stabilní pedagogický sbor je velkou vzácností.
Samozřejmě mám ve sboru a také mezi provozními zaměstnanci lidi, kteří jsou tu téměř
stejnou dobu jako já. Protože jsme ale postupně rostli, máme více učitelů i dalších zaměstnanců. Takovou kuriozitou je, že v roce

1997, když jsem začínal v Hlavňovicích učit,
tak všech zaměstnanců v základní a mateřské škole vč. jídelny a dalšího provozu bylo
sedm. A v tomto školním roce je nás už sedmnáct. Tedy samozřejmě ano, hledám čas
od času nové kolegy.“
Je těžké najít na venkově dobrého učitele?
„Ano. Velmi těžké. Přestože jsme škola,
která nabízí určitou alternativu, jsme škola
krásně opravená, tak na vesnici je vždycky složitější sehnat dobrého učitele než ve
městě, ale na druhou stranu doposud jsme
to vždycky vyřešili, tak budu věřit, že i do
budoucna se vždycky objeví zájemce, který
bude chtít pracovat v naší hlavňovické školičce.“
Baví Vás ještě po tolika letech učit?
„Kdyby mě to nebavilo, tak už bych ani
neřediteloval. Jsem sice víc ředitel než učitel, tedy co se týče času, ale práce s dětmi
mě naplňuje, obohacuje a má to pro mě zpětnou vazbu, která je nenahraditelná. Takže
na otázku, jestli mě ještě baví učit po tolika
letech, a je to opravdu už hodně let, musím
říci, že práce mě stále baví.“
Za čas a milý rozhovor děkuje panu
řediteli za projekt MAP II Jindřich Haišman.

Školní stravování nejsou jen knedlíky a UHO
Služby projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II) se nezaměřují
jen na pedagogy, rodiče, žáky a aktéry
vzdělávání v území. Kvalitu školy ovlivňují, mimo jiné, i její stravovací služby,
a proto i těm se věnujeme.
V území projektu jsme zaslechli volání
po akcích zaměřených na rozvoj školních
jídelen. Obrátili jsme se proto na vyhlášenou jídelnu 10. základní školy v Plzni
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na Borech. Paní ředitelka Mgr. Bc. Olga
Süssová byla tak ochotná, že vyšla vstříc
naší prosbě o inspirační setkání v provozu
této jídelny. Akce se účastnily především
vedoucí pracovnice školních jídelen, ale
také některé ředitelky škol. Setkání jsme
zahájili besedou, která byla nabitá nejrůznějšími praktickými informacemi, týkajícími se provozu jídelny, předpisů a významu kvalitního stravování v životě dětí

i fungování celé školy. Po besedě jsme se
vydali na prohlídku jídelny, a to v doprovodu paní ředitelky a pana šéfkuchaře,
který doplňoval informace o své praktické
postřehy a nabíjel účastnice svým entusiasmem a vírou ve smysl kvalitní práce.
Exkurze tak sklidila velký ohlas a do našeho území se přenesla řada nových impulsů, které mohou pomoci rozvoji školního
stravování v Pošumaví.
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Jednou z aktivit našeho „MAP II“ je
spolupráce se středními školami. Protože v sušické střední odborné škole byly
dokončeny tři krásné učebny (učebna
celoživotního vzdělávání, dílna pro malé
děti a učebna kroužků pro MŠ), naplánovali jsme společně s vedením těchto škol
zážitkové dny pro děti z mateřských škol
a 1. st. základních škol. Plánované čtyři
dny (každý první čtvrtek v měsíci) byly
v podstatě ihned po rozeslání nabídky
zaplněny. Jako první vyrazila na „zkušenou“ MŠ na Paloučku v Horažďovicích.
Třicet šest dětí s pěti učiteli a asistenty po
rozdělení na tři skupiny prošlo postupně
všemi třemi učebnami. V dílničce si vyrobili ze dřeva malého robůtka, v učebně
s 3D kinem se pomocí 3D brýlí podívali do trojrozměrného pomořského světa
a v učebně zařízené pro předškolní vzdělávání vyzkoušeli několik činností s různými stavebnicemi a pomůckami.
Akce byla organizačně i finančně zajištěna MAS Pošumaví z projektu „MAP
II“ a z prostředků SOŠ a SOU Sušice.
Škoda, že naše plány zhatil nástup coronavirového nouzového stavu. Věříme, že
se situace brzy uklidní a budeme moci
dále vozit děti na tyto akce, které je, jak
bylo vidět z jejich nadšení, opravdu zajímají.

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II

Děti z mateřských škol otestovaly
nové odborné učebny

Žáci si vyzkoušeli první pomoc

Na tradičním a velmi úspěšném únorovém Týdnu pro zdraví, který pořádá Střední
zdravotnická škola (SZŠ) Klatovy, se druhým rokem podílí i projekt MAP II. Pro
školy z území projektu zajišťujeme dopra-
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vu a koordinujeme se SZŠ jejich návštěvu.
Stále více dětí v Pošumaví získává díky
SZŠ zkušenosti v oblasti první pomoci, ale
také užitečné informace o zdraví a zdravém
životním stylu. Navíc formou, která je dě-

tem přístupná, praktická, a lektorovaná samotnými žáky SZŠ, pro které je týden pro
zdraví také jedinečným zdrojem poznání
a zkušeností. Jsme rádi, že můžeme ke zdaru této aktivity také přispět.
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Regionální potravina
Plzeňského kraje

Regionální potravina
v roce 2020
Rybízový koláč s jogurtovým mlékem a celozrnnou drobenkou.

Pečeme s Regionální potravinou
Rybízový koláč s jogurtovým mlékem
a celozrnnou drobenkou
Suroviny
250 ml BIO jogurtového kozího mléka z Ekofarmy Útušice
350 g rybízu
250 g hladké mouky
100 g třtinového cukru
3 vejce
15 g másla
1 balení kypřícího prášku
špetka soli
tuk a mouka na vysypání formy
Postup
V jogurtovém mléce rozšleháme vejce, přidáme cukr a rozpuštěné máslo.
Směs vmícháme do mouky s kypřícím práškem a špetkou soli. Hotové těsto nalijeme
do připravené formy o průměru 26 cm, předem vytřené tukem a vysypané polohrubou
moukou. Přidáme přebraný a opláchnutý rybíz zbavený stopky a zasypeme drobenkou.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme 40 minut na 180 °C.
Suroviny na drobenku
70 g másla
70 g cukru krupice
70 g hladké mouky
70 g jemných ovesných vloček (mletých)
Postup
Povolené máslo rukou v míse propracujeme s ostatními surovinami do lehké hrudkovité
konzistence a vzniklou hmotu nadrobíme před pečením na koláč.
Tip
Podávejte sypané moučkovým cukrem nebo doplněné lžící zakysané smetany nebo tučného jogurtu. Jako obměnu za rybíz můžete použít další druhy kyselejšího ovoce jako např.
meruňky, blumy, švestky ochucené špetkou skořice, jahody nebo ostružiny. Skvělý bude
tento koláč i s kousky rebarbory předem orestovanými na másle nebo povařenými
s trochou medu.
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Stejně jako v letech předchozích
i v letošním roce vyhlásilo Ministerstvo
zemědělství ČR v jednotlivých krajích
České republiky již 11. ročník soutěže
o značku „Regionální potravina“.
Organizace se v Plzeňském kraji opět
ujala Úhlava, o.p.s., ve spolupráci s Místní
akční skupinou Pošumaví, z.s., za podpory
Plzeňského kraje.
Soutěž byla vyhlášena začátkem března, hodnotitelská komise měla zasednout
22. 4. 2020 v Klatovech a tradiční Festival
regionálních potravin se měl uskutečnit
dne 16. 5. 2020 v Plzni. Avšak vzhledem
k nařízeným omezením vlády v důsledku
pandemie COVID-19 byly veškeré akce
spojené s touto soutěží zrušeny a přesunuty
na neurčito.
Po několikaměsíčním čekání byla Ministerstvem zemědělství ČR soutěž obnovena
a příjem přihlášek do soutěže byl stanoven
do 24. 6. 2020.
Věříme, že pozastavení soutěže neovlivní její kvalitu a bude přínosem pro regionální výrobce potravin.
Veškeré aktuální informace nejen o soutěži naleznete na stránkách MAS Pošumaví
a společnosti Úhlava.
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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. Která místa mají rádi
pracovníci MAS Pošumaví? Máme pro
Vás další tipy, kam vyrazit na zajímavý
výlet.

Dobrá Voda u Pocinovic
Na poutním místě Dobrá Voda stojí kaplička, chránící zázračný pramen, a vedle ní
stojí kaple Bolestné Matky Boží. Dřevěná
kaplička nad studánkou byla postavena
v 17. stol. Na památku a připomenutí svého vyléčení věšeli vděční poutníci na stěny
kapličky obrázky, znázorňující jednotlivá
uzdravení. Vedle kapličky byla díky finančnímu daru zesnulé Anny Blahníkové z Pocinovic postavena v l. 1872 – 1873 kaple
Bolestné Matky Boží. Architektem stavby
byl Ondřej Martínek z Domažlic. Ke kapli
vede křížová cesta, postavená r. 1882 z podnětu faráře Ondřeje Veseláka z Pocinovic.
Dřevěná kaplička, stojící nad pramenem
bohužel r. 1908 vyhořela a na jejím místě
byla postavena nová zděná kaplička, která
zde stojí dodnes.
K prameni Dobrá Voda, u kterého stojí kostelík s kapličkou se váže následující
pověst: „Na pastvině poblíž pramene se
pásávali koně. Jedna stará kobyla, která
již byla slepá, došla až ke studánce a když
šlápla kopytem do vody a ta jí stříkla do očí,
kobyla znovu prohlédla. Příhodu viděli pastevci, a pověst o zázraku se rychle rozšířila.
Pramen se stal poutním místem všech lidí,
doufajících v uzdravení.“
Zdroj: www.hrady.cz
Jan Kolář

Gloriet „Klobouk“ u Kouta
Gloriet se nachází na kopci Kolébka
mezi vesnicemi Kout na Šumavě a Spáňov
a je vidět i z hlavní silnice vedoucí z Klatov do Domažlic. Vede sem zpevněná polní
cesta (žlutá turistická značka).
Podle nepravdivé legendy z 19. století
stojí gloriet na místě, kde ztratil svůj klobouk kardinál Cesarini, když v srpnu roku
1431 prchal po prohrané bitvě u Domažlic
před husitskými vojsky. Předpokládá se ale,
že tato bitva se odehrála někde v prostoru
mezi Domažlicemi a Baldovským návrším,
kde stojí torzo Národního památníku Domažlice.
Další z místních pověstí vypráví, že
v těchto místech bydlel slepý mládenec,
který proslul jasnovidectvím.
Stavba vznikla patrně okolo roku 1824
a byla součástí cesty se stromořadím, kte-
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Tipy na výlety
od pracovníků MAS
Dobrá Voda u Pocinovic.

rá vycházela z nádvoří koutského zámečku. Její účel není přesně znám, ale zřejmě
sloužila šlechtě k odpočinku při vyjížďkách
a nabízela jí pěkný výhled na zámeček
a okolní malebnou krajinu. Postupem času
cesta se stromořadím zanikla.
Dřevěné konstrukce glorietu v roce
1973 při opravách shořely. To, co dnes můžeme obdivovat, je jen novodobá replika.
V roce 2007 proběhla rekonstrukce této
pozoruhodné stavby, přibyla informační
tabule a lavičky, které umožňují krátký odpočinek s krásným výhledem na vrch Koráb, kopec s hradem Rýzmberk, panorama
Všerubské vrchoviny a Chodsko. Velké
balvany, obklopující gloriet, jsou zde pouze
proto, aby traktor, upravující pole, stavbu
neponičil – nemají žádný jiný význam.
Jindřiška Bělohlavá

Okolím Myslovic
Vzhledem k tomu, že jedním z členů naší
rodiny je pes, chodíme na časté procházky
okolo vesnice. Jihovýchodním směrem od
Myslovic se nachází zvlněná podhorská
krajina s převážně lučními porosty a lesy.
Začíná se zde zvedat přírodní park Plánický
hřeben. Nejsou tady značené turistické trasy,
ale v blízkém okolí obce jsou krásné výhledy
do krajiny. Na zalesněných kopečcích jsou
dodnes patrná místa po dřívější povrchové
těžbě kamene. Jedním z největších lomů
je lesík s místním názvem Kutaška. Tento
menší lom patřil k myslovskému panskému
dvoru, který kdysi náležel k Obyteckému
panství. Dnes je místo převážně zarostlé náletovými dřevinami a v sezóně neprostupné,
což se paradoxně stalo výhodou, protože ho
lidé nestačili zavézt odpadky.

Lom Kutaška u Myslovic.

V současné době je lomem prořezaná stezka, která umožňuje průchod tímto
tajemným místem. Kdo se trochu zajímá
o přírodu, ocení krásně probíhající sukcesi náletovými dřevinami, keři i bylinným
patrem. Je to vlastně zrod pralesa, počátek
opravdové divočiny. Dožívající třešně a tlející kmeny poskytují životní prostor mnohým druhům hub, ptactva, hmyzu i dalším
živočichům, kteří v hospodářských lesích
a přilehlé intenzivně obhospodařované
krajině nemají mnohdy klid a prostor pro
přežití. Přestaňme proto takto zarostlá místa nazývat nepořádkem a chorobně je uklízet a začněme si jich vážit. Jsou to ostrovy
mnohdy poslední záchrany naší dřívější
pestré krajiny.
Z Myslovic můžete dojít na další zajímavá místa, např. lesem k habartickému
vysílači Barák nebo po staré panské cestě
do Obytců, přes Pečetín k zázračné studánce ve Zbyslavské kapli a také do nedalekých
Bolešin, kde se nachází další lom s jeskyní
a dvě naučné stezky Okolím Bolešin.
Věra Dvořáková
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Do Švihova nejen na hrad

Křížová cesta mezí Čínovem a Kydliny.

Křížová cesta u Kydlin
Hledáte inspiraci na výlet v okolí Klatov? Zajímavým tipem pro Vás může být
křížová cesta mezi obcemi Čínov a Kydliny, která vznikla v roce 2019 na trase
Svatojakubské pouti. Svatojakubská cesta(španělsky Camino de Santiago), zapsána
na seznamu světového dědictví UNESCO,
se těší stále větší oblibě. Zahrnuje dvanáct
historických poutních cest vedoucích ke katedrále s ostatky svatého Jakuba, Kristova
učedníka, v Santiagu de Compostela v Galicii ve Španělsku. Na českém území je několik tras do Santiaga, z nichž ta všerubská
vede z Prahy po trase Karlštejn, Dobříš, Příbram, Rožmitál p. Tremšínem, Kasejovice,
Nepomuk, Plánice, Klatovy, Kdyně, Všeruby. A právě v 8. etapě této trasy z Plánice do
Klatov se tato křížová cesta nachází.
Cestu nechal na své náklady vybudovat
Miloslav Trefanec, umělecký kovář z Čínova, a byla slavnostně vysvěcena o kydlinské svatováclavské pouti v neděli 29. září
2019 plánickým farářem Pavlem Vrbenským. Tvoří ji čtrnáct kamenných zastavení s pašijovými obrázky. Dvoumetrové

Švihov.

žulové kvádry jsou dílem Václava Fialy,
známého klatovského sochaře, do nich pak
byly vsazeny sošky z umělé pryskyřice. Půl
kilometru dlouhá křížová cesta ve směru
z Čínova na hřeben kopce směrem na Kydliny se tak může pro Vás stát nezapomenutelným zážitkem.
Václava Šulanová

Pojedete-li na výlet do Švihova, třeba
na slavný vodní hrad, prodlužte si ve Švihově pobyt. Jděte se projít kolem hradu,
vyšlápněte si na vrch Tuhošť s dodnes
patrnými pozůstatky pravěkého hradiště,
nebo se můžete vydat do hlubokých bukových lesů v přírodní rezervaci Běleč na
sousedním vrchu.
Na opačné straně údolí Úhlavy však
najdete neméně zajímavé místo. Náhorní
planinu vesnice Kamýk. Když dojedete
do Kamýku, rozevře se před Vámi lehce
zvlněná planina, podobná šumavským pohledům. Na začátku Kamýku je část zvaná Pod Skálou. Je to roztomilá vesnička
s venkovskou architekturou, zahradami
a sady. Pojedete-li dál, planina se začne
rozevírat a stavení jsou najednou rozesety daleko od sebe, jako na horách. Minete
osamocenou chalupu s překrásnými památnými lipami a za chvíli už narazíte na
místní farmu Kovárna Kamýk.
Půjdete-li za kovárnou doleva, dojdete do místní části Těšnice, kde už silnice
končí. Pár chalup s výhledy a zvláštní
atmosférou „konce světa“. Vydáte-li se
u kovárny doprava, dojdete kolem rozkošné roubené chaloupky do vsi Vosí, taktéž
pitoreskní vesničky.
Ještě jsme ale zapomněli na největší přírodní úkaz v Kamýku, a to je jeho
skála. Už název vsi odkazuje na kámen.
Cestou od Švihova skály po obou stranách
silnice nepřehlédnete. Ta hlavní je nalevo
a na její vrchol vede ocelový žebřík. Skálu
jde také podejít a teprve tak ocenit její strmé stěny a výšku. Tvořena je buližníkem,
velmi tvrdým kamenem s vysokým obsahem křemene. Z něj je ostatně postaven
i švihovský hrad. A na něj je překrásný pohled cestou zpátky z Kamýku.
Jindřich Haišman

Kamýk.
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Les Prašivice
Vydáte-li se poznávat území naší místní akční skupiny z Klatov směrem na Horažďovice, nezapomeňte navštívit přímo
nad městem Nalžovské hory les Prašivice.
Můžete zde zažít příjemnou procházku pohádkovým lesem. Z parkoviště u hájenky
vyrazíte do mírného kopce a dojdete k rozcestníku, kde odbočíte vlevo a před vámi se
objeví romantická zřícenina. Hrabě Taaffe,
majitel zdejšího panství původně z Irska,
zde nechal kolem roku 1840 postavit věrnou kopii irského rodového sídla, hradu
Ballymotte. Má vše, co hrad má mít, věž,
bašty i vysoké hradby. Ruiny pravého hradu Bhaile an Mhóta neboli Ballymotte můžete v Irsku vidět dodnes. Leží 15 mil jižně
od města Sligo. Po prohlídce zříceniny můžete pokračovat po lesních cestách a pěšinách a dostanete se ke kamenným útvarům
upraveným do podoby draka, želvy. Cestou
potkáte i několik dalších, i když trochu
rozpadlých, pozůstatků kamenných zvířat.
Místní kameník Kvíčala přetvořil několik
kamenů do pohádkových podob. Pamětníci vzpomínají nejen na čápa, ale i na obrovské dřevěné muchomůrky a trpaslíky,
volně rozmístěné v prostoru mezi hradem
a altánkem v zarostlé lesní aleji. Vaše kroky mohou dále pokračovat okolo jezírka
a historického altánku. Celý les na vás
dýchne pohádkovou pohodu. Romantické
duše i děti si zde určitě přijdou na své.
Eva Kyrálová

Kaple Panny Marie u Roku
Vesnička se zajímavým jménem Rok
leží těsně u Sušice a přesto je ukrytá před
zraky lidí za Rockým vrchem. Od silnice
ze Sušice do Albrechtic vede do Roku silnička, ale ve vsi končí. Prostě překvapivý
konec světa.
Podobně jako vesnička je zapomenutá
i barokní kaple Panny Marie Mariazellské
pod vsí. Historie svatostánků se na tomto
místě začala psát drobnou kapličkou postavenou v polovině 18. století. Dle odhadů
mohly viditelné zbytky základů mezi dnešní kaplí a opěrnou zdí náležet původní kapli
či její ještě starší předchůdkyni.
Vnitřní vybavení kaple nebylo dodáno na klíč, ale bylo pořizováno postupně.
V roce 1781 nechal měšťan Matěj Mammerle vyrobit první oltář, o rok později
byly do kaple doplněny dvě zpovědnice.
V roce 1786 se ve zvoničce rozezněl poprvé zvonek. Z důvodu církevních reforem
za Josefa II byla kaple pod Rokem zrušena
5. srpna 1791 a její vybavení bylo převedeno na český zemský náboženský fond. Bohužel ani v novodobých dějinách kapličku
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Kamenný drak na Prašivici.

Umělá zřícenina hradu na Prašivici.

nic dobrého, vzhledem ke komunistickému
režimu, nečekalo. Totalitní režim neměl
zájem na udržování všech církevních památek. Opuštěné kaple byly cílem zlodějů
a mariánská kaple pod Rokem nebyla výjimkou. Zmizel i oltářní obraz Panny Marie
Mariazellské.
V současné době je kaplička krásně
opravena. Před kaplí roste stará mohutná
lípa, u které je umístěna lavička a je odtud
nádherný výhled do Pošumaví.
Až ke kapli lze zajet autem či na kole,
cesta je sjízdná i pro kočárek. Okolo kaple
prochází modře značená turistická trasa ze
Sušice do Podmokel.
Markéta Baštářová Janotová

tvaru, působící velmi archaickým dojmem.
Od nich vás bude dělit už jen několik málo
kroků ke zmíněné kapličce. Podle pověsti ji
nechala postavit koncem 17. století manželka hraběte Morzina z Měcholupského panství. Hraběnka údajně trpěla nemocí, kterou
nebylo možné vyléčit, což se však podařilo právě díky vodě ze zázračné studánky.
Z vděčnosti pak nechala hraběnka na daném místě postavit kapličku zasvěcenou
Panně Marii. Samotná kaplička zaujme
příchozí už na první pohled svoji polohou.
Uprostřed loučky na kraji lesa by ji čekal
málokdo. Odvážnější pak mohou v kapličce využít připravené skleničky a o léčivosti zdejší vody se přesvědčit na vlastí kůži.
Návštěva tohoto místa může být ideální
zastávkou pro cyklistické nadšence, kteří se
nechali zlákat terénem Plánického hřebenu.
Od kapličky lze totiž pokračovat lesní cestou směrem k obci Pečetín, přičemž zhruba
po kilometrovém sjezdu narazíte na kapli
sv. Huberta a turistické odpočívadlo s krásným výhledem na malebné Pošumaví.
Jiří Kaiser

Léčivý pramen u Zbyslavi
Pokud patříte mezi cestovatele, kteří
rádi navštěvují málo známá, avšak historicky zajímavá místa, bude pro vás kaplička se studánkou u Zbyslavi bezpochyby
správným výletním tipem. Zbyslav je malá
vesnička, která je prakticky ze všech stran
obklopená lesy. Nachází se přibližně 5 kilometrů od Plánice. První dochovaná zmínka
o Zbyslavi pochází z roku 1552 a nyní zde
trvale žije přibližně 50 obyvatel. Na okraji
vesnice naleznete boží muka neobvyklého

Kaplička u Zbyslavi.
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Z činnosti
členů MAS

Chudeničtí věnují
pozornost krajině
Příroda Chudenicka.

Městys Chudenice nechal v loňském
roce pro své území zpracovat zatím stále
ještě poměrně ojedinělou „Studii využití
a ochrany krajiny.“ Jejím cílem bylo zjištění stávajícího stavu krajinných hodnot
území Chudenicka s důrazem na pozemky
ve vlastnictví obce, včetně vytipování nejcennějších lokalit a nejvíce problematických míst. Na základě získaných podkladů
byl pro uvedené lokality zpracován návrh
režimu jejich využití včetně konkrétních
doporučení směřujících k udržení a zlepšení jejich stavu. Pozornost byla v souladu se
záměry a potřebami obce zaměřena na mimolesní zeleň, vodní toky, druhově pestré
nelesní biotopy a lesní pozemky. Nad rámec obvyklého rozsahu studií tohoto typu
se zpracovatelé zabývali i zemědělsky využívanými pozemky, neboť jejich rozsah,
organizace, způsob využití i uplatňované
metody jejich obhospodařování zásadním
způsobem krajinu ovlivňují.
14. února 2020 byly v místní knihovně
výsledky studie prezentovány veřejnosti.

ší celky. Všechna opatření jsou navržena na
pozemcích ve vlastnictví obce a mohou být
tedy zrealizována poměrně snadno. Vesměs
se jedná o finančně nenáročné akce, větší
investiční projekty mohou být financovány
prostřednictvím dotací, např. za pomoci
MAS Pošumaví a Programu rozvoje venkova.
Do ochrany a rozvoje krajiny se vedle obce mohou zapojit i místní obyvatelé
a vlastníci zdejších pozemků, součástí
studie je mj. návrh pachtovní (nájemní)
smlouvy s předepsanými podmínkami pro
pachtýře, jak mají s půdou drobných vlastníků šetrně nakládat a jak o ni v rámci své
zemědělské činnosti pečovat.
Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka vznikla z iniciativy vedení městyse
Chudenice. Smyslem bylo vylepšit prostor,
ve kterém žijí jeho obyvatelé, a vytipovat
místa, kterým je vhodné dát z hlediska
ochrany přírodních hodnot smysluplnou
péči. Jedná se zatím o poměrně ojedinělý
počin, věříme ale, že bude brzy následován
i dalšími obcemi v MAS Pošumaví.
Studii je možné najít na webových
stránkách městyse Chudenice https://www.
chudenice.info/strategicke-dokumenty,
bližší informace k její tvorbě poskytne místostarosta Mgr. Marcel Bezděk.

Představena byla také výsledná opatření,
která bude vhodné v následujících letech
zrealizovat. Obnova některých historických polních cest, dosadba stromořadí
nebo vytvoření malých tůní, zároveň ale
i mnohem prostší opatření, jako je třeba ponechání vybraných remízků samovolnému
vývoji, převedení přírodě blízkých lesních
porostů na lesy zvláštního určení, kosení
květnatých luk (zamezení pastvy na nich),
či rozčlenění velkých polních lánů na men-
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Z činnosti
členů MAS

Upravená rozhledna sv. Anny na Hůrce.

Klub přátel Klatovska vznikl v roce
2000 jako občanského sdružení, od roku
2014 je zapsaným spolkem. Letos si tak
jeho členové připomínají 20. výročí své
existence. Patří mezi zakládající organizace
naší místní akční skupiny.
Klub je otevřené sdružení, do kterého
mohou přistoupit další zájemci bez rozdílu věku, vzdělání, povolání či politického
přesvědčení. Spojuje je společný zájem
o krajinu domova, historii a aktivity pro veřejnost. Členové se schází pravidelně každý
první čtvrtek v měsíci v salonku restaurace U Radů v Klatovech. Věnují se bádání,
záchraně a mapování drobných památek,
ochraně přírody, výstavnictví, sběratelství
atd.
Od roku 2006 má spolek v nájmu od
města Klatovy upravený areál zříceniny barokního kostela sv. Anny na vrchu Hůrka.
Zde organizuje v sezoně od konce dubna
do listopadu celou řadu úspěšných akcí pro
veřejnost. Jde například o májovou veselici
a pálení čarodějnic 30. dubna, pro rodiny

Klub přátel Klatovska
si připomíná dvacet let existence
Hledání posvátných kamenů a skal s Václavem Cílkem.

s dětmi v červnu Z pohádky do pohádky,
v listopadu svatomartinský lampionový
průvod, různá divadelní představení, hudební vystoupení a zajímavé přednášky.
Klub pořádá také vlastivědné výlety
a vycházky. Některé jsou však určeny jen
pro členskou základnu a jsou zaměřeny na
dokumentování a průzkum krajiny a památek. Úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky, například pracovníky
muzeí, geologem a esejistou Václavem
Cílkem či badatelem a publicistou Stanislavem Motlem.

Z aktivit na klatovské Hůrce.

Více na www.masposumavi.cz

Členové klubu zachránili také několik
památek – přímo v Klatovech šlo o barokní
sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, které byly po restaurování nově instalovány do nik v průchodu jezuitské koleje. Za zmínku stojí také záchrana litinové
sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí
u Drnového potoka nedaleko hlavní pošty.
V letech 2008 – 2009 klub společně s Římskokatolickou farností Klatovy realizoval
projekt na rekonstrukci kaple Zjevení Panny Marie (lidově zvané Chaloupka). Samostatnou kapitolou jsou různé tematické
výstavy, informační a pamětní desky – například Jiřímu Stanislavu Guthu – Jarkovskému na domě čp. 6/IV ve Vídeňské ulici.
V letech 2000 – 2014 byl předsedou
klubu Ing. Martin Kříž, který se i nadále
aktivně podílí na činnosti spolku. Od roku
2015 dosud je předsedou Jindřich Suchý.
Členové spolku děkují za dlouhodobou
podporu městu Klatovy, dále Plzeňskému
kraji, MAS Pošumaví, všem příznivcům
a podporovatelům, zejména společnosti Schwinn Tschechien, s.r.o., Bezděkov,
a Rotary Clubu Klatovy.
„Máte-li zájem o dění v Klatovech
a okolí, o zajímavé akce a o historii regionu, ve kterém žijeme, přijďte mezi nás, rádi
Vás přivítáme“, říkají všem už 20 let.
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