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Podnětná setkání
Nové možnosti

Vážení čtenáři,
uplynulý rok bohužel příliš nepřál setkávání lidí. Mnohé se muselo vyřešit online
a týkalo se to i konání Místní akční skupiny Pošumaví. Učitelé a rodiče se setkávali
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje

vzdělávání II na různých seminářích převážně přes své počítače na dálku, přesto
se podařilo uspořádat v mezidobí několik
akcí pro děti. Vládní opatření se dotkla
i prezentace úspěšných výrobků v rámci
soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje a ceny vítězům byly předány individuálně.
S pozvolna končícím programovacím
obdobím Evropské unie připravujeme poslední výzvy na podporu Vašich projektů
a s napětím vyhlížeme co bude dál. Na nové
období let 2021 – 2027 se pečlivě připravujeme. Čeká nás také zkouška v podobě
nevyzpytatelného přechodného období.
Momentálně jsme úspěšně prošli standar-

dizací, což pro nás znamená, že splňujeme potřebné nároky pro administrování
vybraných programů. Nyní aktualizujeme
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, ze které budeme mimo jiné vycházet
při vypisování nových výzev pro podporu
aktivit v regionu. Potřebujeme však pomoc
s náměty, postřehy a nápady pro zmíněnou
aktualizaci, abychom mohli co možná nejlépe uspokojit potřeby obcí, podnikatelů
a neziskových organizací v našem regionu.
Přeji Vám do nového roku 2021 vše nejlepší a pevné zdraví. Ať se Vám vše daří.
Ing. Martin Kříž,
předseda MAS Pošumaví,
místostarosta města Klatovy

Mapa území
MAS Pošumaví, z.s.

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: 1 489 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 31.12.2020 měla MAS 52 členů, kteří sídlí na
území vyčleněném obcemi, které poskytly pro realizaci aktivit MAS své území.
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Představení místopředsedy
výkonné rady MAS
Zdeňka Pavlíčka

Jmenuji se Zdeněk Pavlíček a narodil
jsem se v Sušici, odkud mě osud odvál
v roce 1976 do Plánice. Zde jsem po škole začal pracovat a po vojně jsem se sem
v roce 1980 odstěhoval. Plánicko tak začalo být mým novým domovem. Nikdy jsem
si nemyslel, že po příjezdu do Sušice již
nebudu říkat, že jsem doma. Sušice a kraj
podél Otavy je pro mě navždy srdeční záležitostí a stálou vzpomínkou na mládí.

Regionální potravina
v adventních
Klatovech

Nabídka oceněných potravin na adventním trhu
v neděli 13.12.

Na vánočním moštování klatovských zahrádkářů nechyběla 19.12. ani „Regionální potravina“,
tentokrát v nabídce pracovníků Úhlavy, o.p.s.

Více na www.masposumavi.cz

Do roku 1990 jsem byl zaměstnán
v Jednotě Sušice a byl jsem vedoucím
jednoho pohostinství. Po revoluci Jednota
rozhodla, že nebude provozovat tyto služby, tak jsem si vyřídil úvěr a začal podnikat. Podnikal jsem s rodinou v gastronomii, obchodě i službách a vím, jak těžké je
peníze vydělat. V některých malých obcích
se nyní diví, že nemají obchody, hospody
a další služby. Hodně měst a obcí místní
živnostníky nepodporovalo a také samotní občané nakupovali raději jinde, než aby
podpořili místní živnostníky.
Od roku 2002 jsem zastupitelem města
Plánice. Tehdy jsem se rozhodl kandidovat, protože jsem nebyl spokojený s tím,
jak město funguje. Trvalo to dlouhých osm
let, než došlo ke změně. Po volbách v roce
2010 jsem se stal starostou města Plánice,
podnikání jsem předal rodině a začal pracovat na proměně města. Ve volbách do
zastupitelstva města v roce 2018 kandidovalo jen jedno uskupení, kadidátka, kterou
jsem měl čest vést. Vnímám to jako vizitku
toho, že město nevedeme špatně.
Starosta má hodně povinností a jednou z nich je zastupovat město v různých
spolcích, sdruženích a dobrovolných
svazcích.

Lidé
v MAS Pošumaví
V roce 2019 jsem se stal předsedou
Plánicka, z.s.p.o., a byl jsem nominován za
toto zájmové sdružení právnických osob
na místopředsedu MAS Pošumaví, z.s.
Ve funkci jsem vystřídal pana Ing. Josefa
Sommera. Plánicko je součástí MAS Pošumaví a velmi si vážím toho, že mohu pro
toto území společně s ostatními pracovat.
MAS Pošumaví má pro rozvoj svého
území velký přínos. Zaměstnanci, kteří zde
pracují, jsou zkušení odborníci na dotační
záležitosti a svojí prací přispívají k rozvoji
území.
Ve výkonné radě i mezi členy MAS
jsou lidé, kteří ví, co toto území potřebuje.
Při vyhlašování výzev se hledají potřeby
regionu a jednotlivé výzvy jsou směřovány, například na podporu drobného podnikání, spolků, kulturních památek, opravy
a investice do škol.
Území MAS Pošumaví je nádherný
kout naší republiky, krásné místo pro život. Jen se mi zdá, že je zatím turisty málo
objevené. Právě i na tomto objevení společně pracujeme.

MAS Pošumaví úspěšně
završila standardizaci
Jak už jsme si zvykli, dotační systém
EU plyne v určitých cyklech, nazývaných
programová období. A právě současné programové období 2014 – 2020 končí a nové
nás čeká v letech 2021 – 2027. A protože
místní akční skupiny jsou nepostradatelným článkem na cestě dotačních prostředků k žadatelům, tak i v novém období bude
MAS Pošumaví vyhlašovat výzvy a přijímat žádosti v rámci tzv. Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Během léta a podzimu pracovníci MAS
připravovali podklady pro tzv. standardizaci. To je proces, vyžadující splnění celé
řady kritérií, po jehož úspěšném završení může příslušná MAS zpracovat novou
strategii Komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) pro nové programové
období. Ta určí základní směry, jimž se
bude MAS věnovat a které bude podporovat. Kromě řady formálních změn stanov
a dalších požadavků pro nás byla velkou
výzvou potřeba vydání souhlasu se zařazením do nové strategie od všech 99 členských obcí MAS Pošumaví. Bylo to náročné, ale nakonec jsme uspěli a od všech
99 obcí souhlas se zařazením jejich území

do nové strategie CLLD obdrželi. Účast
v nové strategii MAS Pošumaví je pro
obce velmi důležitá, protože toto zapojeníotevře právě obcím, ale také podnikatelům,
obecním podnikům, spolkům, neziskovým
a dalším organizacím, možnost žádat
o podporu v jednotlivých výzvách.
V prosinci jsme od řídicího orgánu obdrželi kladné stanovisko a MAS Pošumaví
tak úspěšně završila proces standardizace,
který ji opravňuje vytvořit novou strategii
Komunitně vedeného místního rozvoje.
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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.
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
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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Filip Unzeitig,
manažer IROP a OP Zaměstnanost
mob.: 720 982 176
e-mail: unzeitig@masposumavi.cz
Ing. Markéta Baštářová Janotová,
manažerka CLLD
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

Vznikne nová Strategie CLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kterou se MAS Pošumaví řídila mezi léty 2014 – 2020, letos končí a pro nové programové období
2021 – 2027 nás čeká tvorba strategie
nové. Ta určí další zaměření aktivit MAS
a směrování dotačních prostředků do území. Kromě řady administrativních úkonů
budeme potřebovat především spolupráci
veřejnosti z území naší MAS, a to jak veřejnosti široké, tak odborné. Rádi bychom
touto cestou vyzvali obyvatele z našeho
území, starosty, podnikatele, pracovníky
neziskového sektoru a státních institucí,
aby nám zasílali své podněty na e-mailovou adresu strategie@masposumavi.cz.
A co nás zajímá? Ptáme se nejen na tyto
otázky:
Jaké investice by pomohly stávajícím
podnikatelům, aby mohli růst a zaměstnávat více lidí?
Co by pomohlo začínajícím podnikatelům?
Jaká opatření by vedla k zastavení odlivu obyvatel z venkova do měst?
Jaké služby v území chybí?

Jaké investice by potřebovaly obce
pro svůj rozvoj, zatraktivnění, budování
občanské vybavenosti?
Co by pomohlo regionálním producentům potravin s odbytem a využitím potenciálu našeho kraje?
Jaké investice by pomohly krajině a životnímu prostředí Pošumaví k jeho zachování, zlepšení?
Je v území dostatečná nabídka volnočasových aktivit a možností tzv. neformálního vzdělávání pro děti a mládež či další
věkové kategorie?
Čím by mělo být podpořeno školství
v Pošumaví?
Co dalšího by pomohlo rozvoji Pošumaví?
Rádi se s Vámi zároveň setkáme. Budeme v rámci přípravy nové strategie pořádat setkání s širokou i odbornou veřejností,
abychom získali co nejvíce informací a co
nejhlubší vhled do potřeb našeho území.
O těchto setkáních Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.masposumavi.cz, prostřednictvím Facebooku a místních médií.
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Čerpání v roce 2020
a v následujícím období
V roce 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na podporu infrastruktury základních a mateřských škol a na
podporu národních kulturních památek.
MAS Pošumaví v nich rozdělila celkem
19 068 237 Kč a podpořila celkem 11 projektů v území. U výzvy č. 19 – MŠ a ZŠ
se výkonná rada MAS Pošumaví rozhodla
provést změnu výzvy a navýšila alokaci
o 2 157 000 Kč tak, aby mohly být podpořeny všechny projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením a opatření mohlo
být vyčerpáno.

Integrovaný regionální
operační program

Zázemí pro pečovatelskou službu ve Kdyni.

Výzvy vyhlášené v roce 2020
Název výzvy
19. ZŠ a MŠ
20. Kulturní památky

Termín vyhlášení
28.2.2020 – 30.4.2020
28.2.2020 – 31.5.2020

Poslední výzvy k vyhlášení
Po předání projektů řídícímu orgánu
IROP kancelář MAS připravila změny
finanční plánu, kde provedla revizi nevyčerpaných finančních prostředků ze všech
opatření IROP a tyto prostředky byly valnou hromadou přesunuty do opatření 1.2.1
– Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj
(9 800 000 Kč) a 3.5.1 – Podpora pořízení
regulačních opatření a územních studií pro
rozhodování v území (475 000 Kč) tak,
aby mohly být splněny indikátory, které si
MAS stanovila v Integrované strategii pro
období 2014 – 2021.
V prosinci 2020 plánujeme vyhlásit
výzvy (viz. tabulka) na nová opatření,
kdy předběžný termín ukončení příjmu
žádostí u výzvy č. 21 by měl být stanoven
na 31. 1. 2020 a u výzvy č. 22 na 30. 4.
2020. V lednu 2021 se uskuteční semináře pro žadatele, pokud to však epidemiologická situace dovolí a nebude vyhlášený nouzový stav.
V roce 2021 MAS Pošumaví po vyhodnocení výzev provede další revizi
celkového čerpání finančních prostředků
v rámci OP IROP. Pokud dojde k úspoře u realizovaných projektů do uvedené
revize, a to v objemu nad 500 000 Kč,
provede MAS změnu finančního plánu. Následně by MAS vyhlásila výzvu
z opatření 3.3.1. – Výstavba garážových

Více na www.masposumavi.cz

Alokace – výše podpory
13 110 000 Kč
3 800 000 Kč

Připravované výzvy 2020/2021
Název výzvy
21. Rozvoj sociálních služeb
22. Územní rozvoj služeb

Termín vyhlášení
Prosinec 2020
Prosinec 2020

prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Jaké budou aktivity pro IROP
21+ v MAS Pošumaví?
Řídící orgán IROP vydal návrh svého
programového rámce. V návrhu je 6 priorit, jedna z nich je priorita č. 5 – Komunitně
vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního
dědictví, která bude realizována integrovanou strategií MAS Pošumaví 2021 – 2027.
MAS si při tvorbě své Integrované strategie vybere z následujících aktivit, které budou v novém obdobní realizovány:
- bezpečnost v dopravě,
- infrastruktura pro cyklistickou dopravu,
- revitalizace veřejných prostranství,
- podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III a V,
- rekonstrukce infrastruktury mateřských
škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny,
- infrastruktura základních škol ve vazbě
na odborné učebny a rekonstrukce učeben
neúplných škol,
- infrastruktura pro sociální služby,

Alokace – výše podpory
9 870 279 Kč
475 000 Kč

- revitalizace kulturních památek,
- revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí,
- rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven,
- veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Okénko k inspirativním projektům
V roce 2020 bylo proplaceno prozatím
6 projektů. Ve Kdyni byl profinancován
projekt s moderním interiérem, který navrhoval Ing. arch. Ivan Šach ze Kdyně.
Sice jsme o tomto projektu informovali
již v minulém čísle našeho zpravodaje, ale
v tomto vydání se podívejme, jak vypadá uvnitř. Projekt nese název „Krámeček služeb“ a řeší revitalizaci a přestavbu bývalé prodejny na příjemné
a moderní zázemí pro pečovatelskou
službu. V Krámečku se klienti setkávají
a jednají se sociálními pracovníky, rodinou či veřejností. Původní rozpočet projektu byl ve výši 4 700 000 Kč a díky hospodárnosti příjemce ušetřil 797 000 Kč,
které MAS použije v další výzvě Rozvoj
sociálních služeb.
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Integrovaný regionální
operační program

Projekty podpořené v roce 2020
Výzva číslo

19

20

5

Název výzvy

Žadatel

Název projektu

Místo realizace

Výše dotace
v Kč

Městys Kolinec

Přístavba výtahu a stavební
úpravy

Kolinec

1 805 000

Město
Horažďovice

Zdokonalení
bezbariérovosti
formou výtahu
pro ZŠ Komenského

Horažďovice

1 794 842

95

Obec Žihobce

Nové počítačové vybavení pro
žáky

Žihobce

1 044 525

95

Město Kdyně

Revitalizace
cvičné školní
kuchyňky

Kdyně

1 421 472

95

ZŠ a MŠ
Šafránkova,
Nalžovské Hory

Učebna chemie

Nalžovské Hory

1 425 000

ZŠ Horažďovice
– Blatenská

Inovace počítačové učebny pro
2. stupeň

Horažďovice

949 487

95

ZŠ a MŠ
Šafránkova,
Nalžovské Hory

Učebna fyziky

Nalžovské Hory

1 805 000

95

ZŠ Kasejovice

Rekonstrukce
a vybavení
odborné učebny
pro pracovní
činnosti

Kasejovice

1 413 163

95

Obec Pačejov

ZŠ Pačejov
– rekonstrukce
a inovace učebny
přírodních věd
a informatiky

Pačejov

1 804 749

95

Město Plánice

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

Plánice

1 805 000

95

Římskokatolická
farnost Plánice

Obnova
hřbitovní kaple
v Nicově

Nicov

3 800 000

95

ZŠ a MŠ

Kulturní
památky

Dotace v %
95

95
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Budou podpořeny další
zajímavé projekty!
Jak jsme Vás informovali v minulém
čísle zpravodaje, zájem žadatelů o 4. výzvu Programu rozvoje venkova byl letos
navzdory pandemii veliký. Celkem bylo
na MAS přijato 64 žádostí o dotaci, u kterých výběrová komise v průběhu července
provedla věcné hodnocení a dle výše bodů
sestavila po jednotlivých Fichích seznam
projektů. Na základě tohoto seznamu
a možné alokace výkonná rada vybrala začátkem srpna k podpoře celkem 39
žádostí o dotaci, které byly podepsány
a zaslány žadatelům k podání na RO SZIF
v Českých Budějovicích k další administraci. I druhá polovina letošního roku tedy
byla pro MAS ve znamení administrativních procesů. Také jsme se v tomto období
opět po nějaký čas mohli účastnit, společně
s kontrolory SZIF, kontrol žádostí o platbu
u žadatelů z předchozích výzev. Další pracovní náplní uplynulých měsíců byla kontrola výběrových řízení a velkých cenových
marketingů u projektů přijatých v letošní
výzvě. Ty musely být odeslány na SZIF do
konce října a opět jsme se setkali u většiny
žadatelů s tím, že tuto dokumentaci zaslali
ke kontrole a následnému podpisu do kanceláře MAS až v hraničním termínu. Tím
se bohužel vydávají riziku, že už nemohou,
z důvodu dodržení termínů výběrových řízení, opravit své možné chyby a vystavují
se případným sankcím nebo i vyřazení žádosti z další administrace. Tento problém
ostatně provází administraci projektů na
MAS po celou dobu a ve všech fázích kontrol přijatých žádostí o dotaci.

Tvrdoslav: podpořený traktor pana Vejskala.

S blížícím se koncem roku se naše
myšlenky ubírají k další výzvě k podání žádostí, která bývá pravidelně vyhlášena na jaře následujícího roku. I tentokrát to není jinak a v následující 5. výzvě
MAS bude vyhlášena zbývající alokace.
O oblastech podpory následující výzvy
k podání žádostí rozhodne na svém jednání
začátkem příštího roku výkonná rada. Věříme, že zbývající prostředky PRV v rámci
tohoto programového období budeme do
území rozdělovat již v klidnější době, než
jakou jsme zažili tento rok. Také se pomalu
rozbíhají přípravy následujícího programo-

Hájek u Všerub: pluh pana Poláka.

Více na www.masposumavi.cz

Program
rozvoje venkova

vého období, ve kterém bychom rádi opět
podporovali smysluplné projekty na našem
území. V současné chvíli probíhají jednání
o možném vyhlašování výzev i v tzv. „přechodném období“, ale finální podoba má
před sebou ještě dlouhou administrativní
cestu. O aktuální situaci Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím našich
webových stránek www.masposumavi.cz.

Boubín: pan Dub a automat na mražené výrobky.
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Čímice: rozmetadlo paní Prokopové.

Hájek u Všerub: návěs pana Poláka.

Petrovičky: luční brány paní Populové.

Předslav: nově zřízená prodejna
v Měcholupské zemědělské.

Makov: seník firmy Agrosan.

Úlíkov: přístřešek pro dobytek pana Vrby.
Vrhaveč: polní cesta v obci – propustek.

Vrhaveč: polní cesta s vysazenou zelení v obci.

7

Hájek u Všerub: Výsadba doprovodné
zeleně pana Poláka.

Petrovičky: Zrekonstruovaný štít skladu
paní Populové.

Více na www.masposumavi.cz
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Seznam vybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. 4
Číslo Fiche

1

2

3

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

Podpora lesního
hospodaření
a šetrných technologií
včetně zpracování
lesnických produktů

Více na www.masposumavi.cz

Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu (NUTS 5)

Požadovaná
dotace (Kč)

Jakub Salák

Rekonstrukce stáje

Nalžovské Hory
(Velenovy)

239 400

Marie Hokrová

Rekonstrukce kolny

Velký Bor (Slivonice)

234 000

Bc. Josef
Ticháček

Rekonstrukce podlahy
skladové haly

Švihov

Tomáš Kvíčala

Rekonstrukce objektu

Daniel Fikerle

Stavební úpravy stájí pro skot

Bolešiny
(Újezdec u Měcholup)

599 950

Martin Šíma

Investice do živočišné výroby

Hartmanice
(Vlastějov)

234 000

Měcholupská
zemědělská, a.s.

Modernizace farmy

Předslav

240 000

Úboč

239 400

Tomáš Hynčík

Modernizace farmy

Nalžovské Hory

239 400
426 000

Pavel Janeček

Rozvoj zemědělského podniku

Hartmanice (Javoří)

420 000

AgroKol s.r.o.

Modernizace zemědělského
podniku

Únějovice, Chudenice

468 000

Zemědělské
obchodní
družstvo Kolinec

Modernizace silážního žlabu

Kolinec (Jindřichovice
u Malonic)

600 000

Stanislav Švec

Modernizace farmy

Petrovice u Sušice
(Trsice)

189 000

Petra Jakoubková

Vybavení zpracovny masa

Pocinovice

499 500

Veterinární
centrum s.r.o.

Modernizace a rozvoj výrobny
krmiv

Sušice (Nuzerov)

490 000

Tomáš Weber

Vybavení mlékárny

Brnířov

90 750

Jiří Zelený

Modernizace provozu
zpracování masa

Velhartice
(Drouhavec)

450 000

Měcholupská
zemědělská, a.s.

Investice do zpracování
zemědělské produkce

Předslav

415 000

Janda Jaroslav
Vrácen
do administrace
z 2. výzvy

Nákup lesnického vybavení:
vyvážecí hákový klanicový
vlek s jeřábovou rukou a čelní
nakladač

Čímice, Nicov

424 450

Agrosan s.r.o.

Nákup lesní techniky

Předslav (Makov)

199 500

Václav Potužák

Nákup vyvážečky

Petrovice u Sušice
(Břetětice)

325 000

Václav Touš

Stroje pro lesní hospodaření

Předslav (Třebíšov)
Všepadly

199 500
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Číslo Fiche

4

5

6

7

8

9

Název Fiche

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

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

Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu (NUTS 5)

Helena
Jungvirthová

Keramická dílna

Chudenice
(Slatina u Chudenic)

449 757

Agrosan s.r.o.

Rozšíření kapacity
ubytovacího zařízení

Měčín (Nedanice),
Předslav (Makov)

449 550

Karel Jakoubek

Diverzifikace činnosti
– stavebnictví

Pocinovice

135 000

OUTLINE
CENTRUM s.r.o.

Projekt na obnovu a rozvoj
aktivit Outline Centra

Petrovice u Sušice
(Jiřičná)

353 250

Jana Tomanová

Diverzifikace
do nezemědělských činností

Sušice

112 500

Úhlava, o.p.s.

Diverzifikace činností
v podmínkách malé farmy

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

267 035

AGROSTEMMA
s.r.o.

Vzdělávání zemědělců

Klatovy

146 853

Město
Kasejovice

Rekonstrukce polní cesty
v Boučku

Kasejovice

Obec Hradiště

Rekonstrukce MK v obci
Hradiště

Městys Všeruby

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

Všeruby

4 500 000

Občanské
sdružení Otisk

Stezka lesní poezie

Chudenice

1 499 830

OUTLINE
CENTRUM s.r.o.

Projekt herní prvky
v dobrodružném lese

Petrovice u Sušice
(Jiřičná)

554 900

LAMBERSKÁ
STEZKA, spolek

Procházka místy bojů
třicetileté války

Bukovník

431 365

Obec Petrovice
u Sušice

Rekonstrukce LC Kochánov,
k.ú. Dolní Kochánov

Petrovice u Sušice
(Dolní Kochánov)

2 409 750

Město Plánice

Rekonstrukce lesní cesty
„Háj“

Plánice

4 238 849

Obecní lesy
Hrádek, příspěvková organizace

Lesní cesta Čermná

Hrádek (Čermná)

2 820 431

Město
Kasejovice

Rekonstrukce lesní cesty
„U Aloisky“

Kasejovice

2 124 302

Město
Horažďovice

Rekonstrukce lesní cesty Opěš
– Babín

Horažďovice

Hradiště u Kasejovic

Požadovaná
dotace (Kč)

1 173 105
435 600

435 116

Více na www.masposumavi.cz

Období mezi covidovými vlnami přineslo rozvolnění opatření, a tak jsme mohli uspořádat nějaké výlety a aktivity ještě
před prázdninami a to především pro malé
děti z MŠ. Vyrazili jsme s nimi na hrad
Klenová, kde pro ně průvodkyně paní Kaplanová měla připravený program uzpůsobený jejich věku. Hrály si na rytíře i na malíře, protože na hradě Klenová je umístěna
i galerie. Zopakovali jsme si také s několika třídami úspěšné návštěvy v koňských
stájích v Buršicích.
Po prázdninách jsme opět začali se zážitkovými technickými dny v SOŠ a SOU
v Sušici. Děti, které zde nikdy nebyly, byly
překvapeny a nadšeny z technického vybavení (ponky, svěráky, rozvody elektřiny
aj.), které vidí doma u tatínků, přizpůsobeného jejich výšce. Větší děti si lámaly
hlavy nad zajímavými a někdy dost obtížnými technickými sestavami, které jsou
v těchto nově vybavených dílnách k dispozici. A zažít 3D kino také není k zahození.
I chanovický skanzen na jeden den ožil.
Peklo se kynuté těsto a dělaly cihly z nepálené hlíny. Že ani jedna z těchto činností
není jednoduchá věc, se mnozí přesvědčili.
Umazat se dá při obojím, jen mouka se dá
vyčistit snáze.

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II

Mezidobí jsme využili
na akce pro děti
Manufaktura na výrobu nepálených cihel v chanovickém skanzenu.

Při výrobě nepálených cihel ve
skanzenu.

Příprava kynutého těsta
v chanovickém skanzenu.
Holky v akci v dílnách SOŠ Sušice.

MAP II proti dopadům viru na vzdělávání dětí
Nutnost distančního vzdělávání, která postihla všechny děti a jejich rodiče,
má také svou problematickou technickou
stránku. Není vždycky pro rodiny snadné zajistit dostatečnou techniku, jejímž
prostřednictvím může dítě pracovat do
školy, sledovat online vyučování a komunikovat s pedagogy. Tak si třeba představme rodinu se třemi dětmi, kdy každé
má dopoledne online vyučování a rodiče
pracují z domova. Rodina by musela mít
5 počítačů, aby mohli všichni plnohod-

Více na www.masposumavi.cz

notně pracovat. A pak jsou také rodiny,
kde pořízení výpočetní techniky je problematickou finanční otázkou, a tak se třeba
o jeden počítač dělí více dětí. Přiznejme
si také, že ne pro všechny rodiče je distanční vzdělávání jejich dětí prioritou.
V době uzavření škol jsme oslovili jejich vedení s výzvou, aby projektu
MAP II ředitelé posílali podněty, čím bychom je mohli v těchto nelehkých dnech
podpořit. Mezi odpověďmi převažoval
požadavek na zajištění výpočetní tech-

niky pro děti na distančním vzdělávání.
Proto jsme z prostředků projektu nakoupili 10 nových tabletů, které prostřednictvím škol byly předány nejpotřebnějším
dětem. Nemůžeme přeci dopustit, aby
se dítě nemohlo plnohodnotně vzdělávat
jen proto, že nemá přístup k výpočetní
technice. Tak tímto drobným zrnkem přispíváme ke zkvalitnění vzdělávání u nás
v Pošumaví a zvládání nastalé situace,
která je neobyčejně náročná pro děti, rodiče a také pro pedagogy.
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Regionální exkurze
pro pedagogy
Oblouková lampa v Plánici.

Prohlídka areálu rozhledny Bolfánek v Chudenicích.

O prázdninách, začátkem července, se
uskutečnil již třetí ročník regionální exkurze pro pedagogy, zaměřené na poznávání
zajímavých míst Pošumaví. Cílem této
oblíbené dvoudenní akce je představit pedagogům nejrůznější pošumavská místa,
kam lze jet s dětmi na exkurzi či na výlet.
Naším prvním zastavením byl zámek
Nalžovy v Nalžovských Horách, který tehdejší majitel panství Bedřich Švihovský
z Rýzmberka nechal vystavět kolem roku
1630 jako renesanční čtyřkřídlý zámek
s uzavřeným dvorem. Ten prošel různými
úpravami a rukama několika majitelů, aby
po roce 1945 byl těm posledním zabaven
státem. Část zámku využívala armáda,
v druhé části zámku obec zřídila od 1. září
1945 měšťanskou školu. Ta zde byla celých 50 let, tedy i po roce 1992, kdy byl zámek vrácen dědicům posledních majitelů.

Muzeum v Kolovči.

11 na www.masposumavi.cz
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Učitelé před zámkem v Týnci.

Protože zámek již nevyhovoval nárokům
na moderní výuku ani hygienickým normám, nechala si obec postavit novou školu
v klidové zóně obce „Na Haldách“ s nádherným výhledem na panorama Šumavy.
Zámek byl prodán firmě Lamela Electric,
která zde chtěla vybudovat lázeňsko-rehabilitační komplex. Bohužel firma se dostala do insolvence a tak je od letošního roku
tento zámek, který určitě má své důležité
místo v českých dějinách a který by si zasloužil „znovuzrození“, nabízen k prodeji.
Druhým zastavením byl zámek Nemilkov. Zámek Nemilkov je renesančněbarokní sídlo postavené na zbytcích středověké gotické tvrze. Zámek je nemovitou
kulturní památkou zapsanou na seznamu
„památek v ohrožení“. V září 2016 panství
koupila rodina Kaplanova z Prahy se svými
přáteli a snaží se o jeho obnovu a zpřístupnění. Prohlédli jsme si již zrestaurované
prostory a těšíme se, že si v brzké době budeme moci přijet vypít kávu do tohoto příjemného pošumavského koutu, kde chtějí
v přízemí zbudovat stylovou cukrárnu.

Třetím zámkem v pořadí byl opravdu
monumentálně vyhlížející zámek v Týnci.
Obec Týnec se nachází necelých 6 km od
Klatov směrem na Železnou Rudu. Patří
mezi první příklady vrcholně barokních sídel v Čechách a byl vystavěn rodem Kolovratů. Jak už to bývá, z finančních důvodů
musel být prodán v roce 1927. Měl z něj být
luxusní hotel, ale ten později zkrachoval.
Pak zde byl sirotčinec, útulek pro postižené
děti a poté až do sametové revoluce sloužil armádě. Po roce 1989 byl restituován
a v roce 2000 zámek koupil sběratel umění Jan Pelánek Lazarowitz, který zahájil
jeho postupnou rekonstrukci. A právě on
nás provázel místnostmi, zákoutími a historií zámku. Pan Pelánek má zachraňování
památek jako své životní krédo a plánuje
v tomto monumentálním objektu vytvořit
galerii. V květnu 2014 byl zámek přidán
na seznam národních kulturních památek.
I když není zatím dokončen, je normálně
otevřen veřejnosti a nabízí úžasnou sondu
do historie a stavebního vývoje.
Tečkou za návštěvou Týnce byla pořádná
letní bouřka, a tak jsme rychle naskákali do
autobusu a vydali se na Domažlicko k Mrákovu do Starého Klíčova. Opustili jsme historii a jeli zrelaxovat k zatopenému lomečku, na jehož břehu mají velmi příjemnou,
rozlehlou, zajímavě stavebně řešenou dřevěnou hospůdku a který nabízí nejen krásné
koupání, ale i možnost pozorování vodního
světa. Můžete totiž slézt 8 metrů pod hladinu

Vodní umělecké zákoutí Starého Klíčova.
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a v podvodní pozorovatelně se na ryby dívat
v jejich prostředí a z bezprostřední blízkosti. V různých zákoutích kolem vodní plochy
také naleznete plno zajímavých děl ze dřeva
a jiných materiálů.
Den jsme zakončili v hostinci Na Poustevně, který byl v roce 2012 zrekonstruován z bývalé poustevny, později hájovny,
pod rozhlednou Bolfánek u Chudenic díky
aktivitám občanského sdružení OTISK.
Jeho členové pak druhý den ukázali našim
učitelům areál kolem Bolfánku, zavítali do
tajuplné Americké zahrady a vyšplhali na
jimi spravovanou rozhlednu Bolfánek, odkud je neobyčejný rozhled na Pošumaví.
Dalším zastavením bylo Muzeum techniky a řemesel v Kolovči. Na výstavní ploše
1000 m2 jsou v 67 expozicích zastoupena
všechna tradiční řemesla a živnosti, které

Místní
Místní akční
akční plány
plán
rozvoje
MAP Horažďovice
vzdělávání II

Divotvorný mlýn s kolovečskou keramikou.

se nacházely na vesnici, a dalších dvanáct
technických expozic. V historické hrnčířské
dílně jsme viděli práci na hrnčířském kruhu
a dozvěděli se historii i technologii výroby

kolovečské keramiky. Rod Volfů ji zde vyrábí
již po sedm generací. Světoznámý kolovečský mlýn, který několik starých bab přemele
na jednu mladou jsme pro jistotu nezkoušeli.
Jako třešničku na dortu jsme si vychutnali Muzeum Františka Křižíka v Plánici.
Nachází se v rodném domku tohoto vynálezce a zakladatele elektrotechniky v Čechách.
K vidění je zde funkční oblouková lampa
z roku 1884 napojená na energetické soustrojí v sestavě, jak bylo Křižíkem v roce 1901
instalováno v elektrárně v Čachrově na Šumavě. Pro školní výlety (květen, červen) je
přístupné po předchozí telefonické domluvě.
A už chystáme příští ročník…

Dopravní akce v Pačejově se vydařila
Koncem prázdnin jsme začali připravovat akce pro děti. Ve spolupráci s MŠ
v Pačejově (tedy v obci, která se stala
v roce 2019 Vesnicí roku Plzeňského kraje
a která v témže roce vybudovala u školky malé dopravní hřiště s moderní povrchovou úpravu) jsme naplánovali krátký
dvouhodinový program pro děti z okolních
mateřských školek. Jako první jej přijely
vyzkoušet děti z MŠ Duha Horažďovice. Po jejich návštěvě se mírně upravil
program a pro dokreslení skutečného dopravního světa jsme zakoupili z projektu
MAP II dva světelné semafory. Další skupina dětí z MŠ Na Paloučku si pak jízdu
na koloběžkách a kolech skutečně užívala.
Šnůru naplánovaných akcí bohužel přerušil covid. Snad na jaře bude lépe.

Pačejovské dopravní hřiště. A jedem...

Jedno setkání ředitelů se povedlo „naživo“

Setkání ředitelů škol po první covidové vlně.

Více na www.masposumavi.cz

Po skončení první vlny coronavirové
epidemie jsme si oddechli a věřili, že velké
teplo a prázdniny vše vyřeší. Před prázdninami jsme se ještě stačili sejít s učiteli,
rodiči a Mgr. Štefflovou nad tématem „Nejčastější chyby ve výchově dětí“. Ředitelé si
pak na společném setkání, které facilitoval
Mgr. Štefan Schwarc (ředitel organizace
DO SVĚTA – pedagog, psychoterapeut,
mentor a „stratég“), znovu prošli sled událostí ve školách, který vyvolal nově vzniklý coronavir. Bylo toho opravdu hodně, co
se všechno muselo zvládnout. Záměrem
setkání byla výměna zkušeností, dobrých
i špatných řešení a poučit se z nastalé situace a probíraných problémů. A že toho bude
opět třeba, a vcelku záhy před prázdninami,
nikdo netušil.
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Nejvyšší škola MAS Pošumaví

Děti ze ZŠ a MŠ Srní na výletě u jezera Laka.

V seriálu rozhovorů s řediteli škol Vám
představujeme další zajímavou osobnost,
tentokrát spíše ze Šumavy než z Pošumaví.
Základní a mateřská škola Srní je jednou z nejmenších škol zapojených do projektu MAP II. Drží ale jeden primát. Je
totiž školou s nejvyšší nadmořskou výškou
(asi 850 m n. m.). A snad také školou nejodlehlejší. Chtělo by se říci, že za ní už je
jen šumavská divočina.
Její ředitelka, paní Věra Šmejkalová,
je vlídná elegantní dáma, na které je vidět,
že má svoji práci a děti ráda. Ono když
vedete školu v Srní, vysoko v horách, tak
musíte mít velkou dávku nadšení, ale také
odolnosti. A ne každý to vydrží. Ale dejme
už slovo paní ředitelce…
Paní ředitelko, představte našim čtenářům Vaši školu.
„Na Srní máme v současné době dvoutřídní základní školu a jednotřídní mateřskou školu. Vzhledem k tomu, že k nám
chodí menší počet dětí, jsme spíše taková
jedna velká rodina, ve které panuje pohoda a dobrá nálada.“
Co je na Vaší práci hezkého?
„Každodenní kontakt s dětmi. Člověk
s nimi stále mládne.“
Čím je škola v Srní specifická? Čím se
odlišuje od jiných?
„Naše škola má úžasnou polohu v samém srdci NP Šumava. Příroda bezprostředně pár metrů od školy je opravdu
nádherná. Myslím, že máme štěstí, že můžeme být na tak krásném místě.“
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Co Vás osobně do Srní zaválo? Jak
dlouho už tady učíte?
„Ve svých 23 letech jsem se rozhodla, že
se odstěhuji z města a hledala jsem nějaké
místo, které by mě oslovilo a kde bych chtěla
začít nový život. To, že jsem skončila na Srní,
byla vlastně náhoda. V tu správnou dobu zde
bylo volné místo ve škole a k tomu ještě služební byt. Dnes už jsem tu téměř 30 let.“
Jak velký problém je přilákat do hor
nové kolegy a když už je přilákáte, tak jak
je tady udržíte?
„Byly doby, kdy to opravdu nebylo jednoduché. Život na Šumavě asi opravdu není
pro každého. Ale v současné době máme
úžasný, a myslím, že i celkem stabilní, kolektiv nadšených lidí a z toho mám opravdu
radost.“
Jak jste se poprali s jarní a podzimní
karanténou a nutností distančního vzdělávání?
„Z distančního vzdělávání se asi nikdo
nemohl radovat. Osobní kontakt mezi učiteli
a dětmi se nedá ničím nahradit a je opravdu
důležitý. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře. Asi nás to všechny donutilo začít hledat
to, co je ve vzdělávání i ve vzdělávacím obsahu opravdu důležité.“
Obáváte se dlouhodobých dopadů fyzické nepřítomnosti dětí ve škole? Jaké mohou být?
„Já jsem optimista a věřím, že to postupně všechno ještě zvládneme. Samozřejmě
bude záležet na tom, jak bude probíhat zbytek školního roku.“

Dlouhodobě spolupracujete s projektem MAP, který realizuje MAS Pošumaví.
Co Vám spolupráce přináší?
„Nejvíc nás těší, že se nám ve spolupráci s MAP podařilo zrealizovat řadu
akcí pro děti. Výraznou pomocí pro nás
je, že nám MAP zajistí nejen akci, ale
i dopravu na ni. Dopravní obslužnost je
na Srní velmi špatná, a to nás hodně limituje. Rádi využíváme i nabídku vzdělávacích akcí pro pedagogy.“
Jsou rozdíly mezi dětmi co do přístupu k distanční výuce? Mají všechny děti
doma dostatečné vybavení a klid na to,
aby se jí mohly věnovat?
„Určitě jsou. Nejsložitější situace je
v rodinách s více dětmi. V běžné rodině
se třemi dětmi různého věku není obvykle možné, aby každé mělo svůj počítač na
online výuku.“
Co byste Vaší škole popřála do budoucna?
„Moc bych jí přála hodně spokojených
dětí a stále nadšené učitele.“
A na závěr, dáte našim čtenářům
tip, kam chodíte nejraději v Pošumaví
a na Šumavě na výlety? Která místa máte
ráda?
„To je opravdu těžká otázka. Na Šumavě je spousta krásných míst. Asi záleží na
momentálním naladění. Já se v poslední
době nejraději toulám v okolí Horské Kvildy a Modravy.“
Za rozhovor děkuje a na další spolupráci se těší Jindřich Haišman.
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Druhé místo v prestižní soutěži obdržela
učitelka ze ZŠ Sušice Lerchova
Vítězná trojice GTPCR 2021: Václav Fiala (uprostřed), učitel biologie a chemie na ZŠ Brigádníků v Praze; Štěpánka Baierlová,
učitelka matematiky, informatiky a robotiky ze ZŠ Sušice, a Alexis Katakalidis z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Global Teacher Prize Czech Republic
(dále jen GTPCR) – 2. místo obsadila paní
Štěpánka Baierlová ze ZŠ Sušice Lerchova – gratulujeme.
GTPCR je odborná cena pro pedagogy
působící na základních a středních školách
v České republice. Pořádá ji obecně prospěšná společnost EDUin s cílem zvýšit
prestiž učitelského povolání, ocenit a podpořit kvalitní pedagogy, inspirovat, motivovat a sdílet příklady dobré praxe mezi
učiteli.
V letošním 3. ročníku GTPCR obdržela společnost EDUin rekordní počet 1700
nominací na ideálního učitele. Nezávislí
hodnotitelé v trojkolovém hodnocení vybrali tři nejlepší, kteří při své pedagogické
praxi:
- dokáží zajistit každému žákovi co nejvyšší rozvoj úměrný jeho schopnostem,
- hledají různé formy a metody práce, které jsou ochotni i dále šířit,
- se pedagogicky angažují i mimo rámec
školy a aktivně podporují své kolegy,
- zvládají kvalitně učit online.
Stříbrná Štěpánka Baierlová ze ZŠ
Sušice například převedla celou školu na
online během pár dnů. Její aprobace je
matematika a informatika, takže to brala
jako svoji povinnost, jak uvedla v rozhovoru pro tisk při vyhlašování vítězů této
ceny v Praze.

Více na www.masposumavi.cz

Paní Štěpánka Baierlová je v našem
MAPu zapojená v pracovních skupinách
čtenářské a matematické gramotnosti, kde
se snaží prosazovat zapojení digitálních
technologií do vzdělávacího procesu. Lektorovala nám velké množství seminářů pro
učitele (Robotika a Beeboti, Ozoboti a jejich programování pomocí počítače, Robotická stavebnice LEGO Wedo, Robotické
dny pro rodiče s dětmi, Využití robotiky
k rozvoji dovedností 21. století ve škole,
Kde brát inspiraci v ICT, Programování
v jazyce SCRATCH, QR kody a další náměty do výuky různých předmětů, Co
s těmi Classroom a Teams dál, Jak efektivně používat Google Classroom). Učitelé
z našeho území měli možnost zavítat také
do Centra robotiky v Plzni, kde je paní
Baierlová lektorkou na částečný úvazek.
Je o ni všeobecně známo, že jedním
z cílů, který si jako učitelka klade, je přitáhnout k robotice i dívky. Protože je skutečně
výjimečnou ženou, položili jsme jí ještě pár
zvídavých otázek.
Kdo Vás na cenu GTPCR nominoval?
„Na cenu mne nominoval kolega učitel
Lukáš Hartmann a jeho slova mne opravdu potěšila, cituji: „Štěpánka je průkopník robotiky. Sice ji znám jen z workshopů, kde ukazuje různorodé příklady praxe,
kterými dokáže propojit roboty i s látkou,
kde bych to nečekal. Navíc je vždy ochot-

na poradit, neustále nasává a aplikuje
nové zdroje do výuky. A co bych zvláště
ocenil, hodně času tráví sdílením svých
dovedností a znalostí s jinými učiteli.
Nedávno začala v týmu tvořit onlinové
kurzy robotiky. Přijde mi, že je jedna
ze zcela zásadních průkopníků robotiky
v české pedagogické kotlině. Štěpánko,
moc děkuji za radost, kterou mi přináší
tvé workshopy a všechen dobře využitý
čas, který mi už tolikrát ukázal, kudy se
také dá jít.“
Při soutěži se jede odborná porota
podívat přímo do školy, kde finalista učí.
Jak návštěva probíhala?
„Letošní ročník byl jiný, protože
v době návštěv poroty již byly zavřené školy
a výuka probíhala distančně. Nicméně se
zástupci poroty zúčastnili mé online hodiny matematiky, webináře, který jsem vedla
pro učitele, také jsme spolu absolvovali dva
rozhovory, kde jsme si povídali o mém pohledu na učitelskou profesi, ale i o tom, jak
co nejlépe zvládat výuku na dálku.“
Proč jste si jako obor vybrala matematiku a informatiku, nezvyklé to obory
pro ženu?
„Ke studiu matematiky mne inspiroval můj učitel na gymnáziu, milovala jsem
jeho hodiny, to on mi ukázal, jak může být
Pokračování na straně 15
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Místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Jiří Růžička předává cenu paní Baierlové.

matematika krásná, ale zároveň i tajemná
a tak trochu záhadná. Informatika už tak
cílená nebyla, protože to byl obor, o kterém
jsem při vstupu na VŠ nevěděla vůbec nic.
Moje maminka byla učitelka, někdy mne
jako malou brala do svých hodin nebo na
školní výlety. Vybrala jsem si tedy učitelství
na Matfyzu, hledala aprobaci k matematice
– a volba padla na informatiku.“
Jaké jsou vaše cíle v profesním životě?
„Já o tom takhle nepřemýšlím, vždy se
objeví něco, čemu se v danou chvíli věnuji
a snažím se to dotáhnout co nejdále. Teď

to třeba je formativní hodnocení. Učím se
společně se svými žáky, zkoušíme a ladíme
nové metody a způsoby dávání zpětné vazby. Určitě je to běh na dlouhou trať, ale
dává mi to smysl.“
Co ve škole pokládáte za podstatné?
„Atmosféru a bezpečné prostředí, protože to je základem každého učení. Důležité jsou vztahy a teď nemyslím jen vztahy ve
třídě. Myslím vztahy mezi všemi subjekty,
které se na vzdělávání podílí – vedení, učitelé, žáci i rodiče. Bezpečná škola, která
funguje jako tým, umožňuje rozvoj každému z dětí, ať už těm nadanějším nebo
těm, které více potřebují naši pomoc.
Druhou takovou podstatnou věcí je
rozvoj dovedností. Připravujeme děti na
budoucnost, o které netušíme, jak bude vypadat. Znalosti by měly být jen základem,
rozvíjejme u dětí dovednosti, které budou
potřeba v každé době – přemýšlení, flexibilitu, schopnost řešit problémy a hlavně
spolupráci.“
Jak si představujete výuku informatiky a robotiky na školách?
„V této oblasti má MŠMT vůči školám
obrovský dluh. Hodinové dotace předmětu
informatika (1 + 1) vůbec neodpovídají
potřebám 21. století. Revize rámcového

vzdělávacího programu v oblasti informatiky probíhá už řadu let a výsledek pořád není. Asi není čas spoléhat se na to,
co nám shora připraví, spousta škol už
začala sama u sebe – navýšily hodinovou
dotaci v informatice, k obsahu, který byl
zaměřen na rozvoj digitálních dovedností, přidali i rozvoj informatického myšlení
a robotiku. Roboti nejsou budoucností, už
teď jsou všude kolem nás a v budoucnu
nenajdeme povolání, kde by se spolupráce
s roboty neobjevila.
Co byste chtěla vzkázat do území MAS
Pošumaví, kam tento zpravodaj zavítá?
„Kolegové, naše povolání má smysl.
A když na vás náhodou padne těžká chvilka, hledejte inspiraci a pomoc v komunitách. Vědomí toho, že na to nejste sami,
dělá zázraky. Všem přeji úspěšné zvládnutí těžkého období distanční výuky a brzký
návrat všech do našich škol.“
Pozn. podrobnější informace k soutěži najdete na stránkách www.masposumavi.cz ve zprávách k projektu MAP II
nebo na www.gtpcr.cz.

Dobu karantény úspěšně překonáme
Život se změnil všem a současná situace zasáhla každé pracovní odvětví, i když
každé trochu jiným způsobem. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Sušicku
a Horažďovicku, který je postavený na
setkávání lidí, jsme museli zásadně upravit.
Především se nám podařilo přenést naprostou většinu našich aktivit do virtuálního
prostředí. Po několika prezenčních akcích
ze začátku školního roku už pořádáme pouze tzv. webináře (semináře prostřednictvím
internetu), setkání pracovních skupin jsme
též přesunuli do virtuálního prostředí a snažíme se tak v realizaci projektu pokračovat
s co nejmenšími negativními dopady.
Je pravda, že není nad osobní kontakt.
Všichni zažíváme pocity odloučení od normálních společenských vztahů. Seminář,
kde se fyzicky sejdou pedagogové nebo
rodiče, má samozřejmě jiný náboj. Může
přirozeně probíhat diskuse a interakce mezi
účastníky, lidé mohou leccos projednat
o přestávkách i se přirozeně poradit s kolegy apod. To ve virtuálním prostředí jednoduše nejde. Přesto jsme rádi, že máme
alespoň tuto možnost.
Některé akce ale ani internet nezachrání. Třeba setkání, která vyžadují přímý
osobní kontakt, jako seminář na cvičení
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s dětmi, nebo aktivita čtení babiček a dědečků dětem, kterou jsme plánovali na
tento podzim.
Je zajímavé, jak rychle si lidé na nové
virtuální prostředí pro setkávání zvykli. Vidím to na každém webináři, který
pořádáme. Na jaře to bylo oťukávání,
účastníci měli často problémy s připojením, ostýchali se vstoupit do diskuse,

ale teď? Pár minut před akcí se připojí,
někdo jen poslouchá, další pokládá dotazy prostřednictvím chatu nebo si bere
slovo, jiný u toho obědvá nebo žehlí.
Tak se stalo virtuální setkávání součástí
našeho života. Je to fajn, ale už se moc
těšíme, až si na to budeme moci zase odvyknout, protože osobní kontakt, ten nic
nenahradí.
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Propagace regionálních potravin,
aneb všechno je jinak
Tradiční soutěž Regionální potravina
Plzeňského kraje proběhla i v divokých
podmínkách letošního roku. Ochutnávkám ale letošek nepřeje.
Znáte to. Když si něco naplánujete, nikdy to nevyjde tak, jak jste chtěli.
Letošní rok je ale v tomto opravdu poťouchlý. Nikdy nevíte, co bude a co nebude, a tak pořád plánujete, přesouváte,
rušíte a znovu plánujete a přesouváte.
Na jaře jsme soutěž vyhlásili a obratem ji museli pozastavit. V červnu jsme
ji opět vyhlásili, tentokrát úspěšně. Od
9. července, kdy proběhla komise vybírající mezi všemi těmi skvělými dobrotami
z našeho kraje ty nejskvělejší, jsme doufali, že Vám je budeme moci dát na řadě
míst také ochutnat. Propagace soutěže
a jejích výherců, včetně ochutnávek
a prodeje, je součástí naší práce a děláme ji už řadu let. Těšili jsme se, že vyjedeme na různé jarmarky, farmářské trhy
a gastronomické akce, ale to jsme se přepočítali. Pár ochutnávek se nám udělat
podařilo. Byli jsme třeba v srpnu na pouti u sv. Bartoloměje nad Běšinami, v září
v Kašperských Horách a začátkem října
na jarmarku pod Krasíkovem, ale celá
řada akcí, na které jsme se chystali, byla
zrušena a pak už usnulo všechno. V závěru roku jste nás mohli opět potkat třeba
na vánočním trhu v Klatovech nebo na
klatovském vánočním moštování.

Regionální potravina
Plzeňského kraje

Ochutnávka regionálních potravin u sv. Bartoloměje nedaleko Běšin.

Recept regionální potraviny

Škubánky

Suroviny
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut
Ingredience:
1 kg brambor – varný typ C
300 g hrubé mouky
100 g vepřového bůčku „Zlatý Bůček“ od firmy Plzák z Plzně
150 g ovčího sýra
100 ml smetany 33%
sůl
černý pepř
Postup
1. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Vaříme v osolené vodě 15 minut.
Poté brambory scedíme, ale vodu si uchováme. Vodu nalijeme zpět do půlky brambor.
Nahoru nasypeme mouku a pod pokličkou vaříme na malém ohni. Po 20 minutách je
mouka propařená a bramborovou směs rozšťoucháme do hladka.
Směs vařečkou roztíráme po stěnách hrnce, až se brambory s moukou spojí.
2. Smetanu provaříme a necháme v ní rozpustit ovčí sýr. Dochutíme solí a pepřem.
3. Škubánky tvarujeme lžící namočenou v oleji.
4. Na hotový pokrm dáme plátky uzeného bůčku.
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Plzeňského kraje

Regionální potravina Plzeňského kraje
zná své letošní vítěze
9. července zasedla v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech komise, která vybrala vítěze již jedenáctého ročníku
soutěže Regionální potravina.
O tuto prestižní potravinářskou značku
se letos ucházelo celkem 104 produktů od
38 výrobců z celého kraje, a tak to porota
při hodnocení neměla (jako vždy) vůbec
jednoduché. Značku totiž může získat pouze vítěz dané kategorie a těch je celkem
9. Organizaci soutěže zajišťovala Úhlava,
o.p.s., ve spolupráci s MAS Pošumaví, z.s.
K udělení značky Regionální potravina
Plzeňského kraje 2020 navrhla hodnotitelská komise následující výrobky:
1. Masné výrobky tepelně opracované
Zlatý Bůček, Plzák z Plzně s.r.o.
2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a polokonzervy
Žihelský trhák s medvědím česnekem
a feferonkou, Jaroslav Procházka
3. Sýry včetně tvarohu
Tvaroh tučný, Václav Dub
4. Mléčné výrobky ostatní
Jogotvaroh, Meclovská zemědělská, a. s.
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
Chléb víkendový, PEKO
– Němečková s.r.o.
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Klatovský perník, Střední škola
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zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
(s výjimkou vína z hroznu révy vinné)
Hrobník 15°, černý speciál, Robert Beneš
8. Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě
Pikantní okurkový salát, Josef Vanický
9. Ostatní
Tolstolobik uzený, porcovaný,
Zpracovna ryb Klatovy a.s.
Vzhledem k tomu, že i ostatní výrobky
byly vynikající, komise ve spolupráci s organizátory soutěže vybrala ještě další výrobky, které se sice oficiální značkou pyšnit
nemohou, ale pro svoji výjimečnost získaly
dodatečná ocenění:
Cena Potravinářské komory ČR
Kozí dobrá nálada,
Farma u Františky s.r.o.
Cena náměstkyně vykonávající funkci
hejtmana Plzeňského kraje
Povidlový křehký koláček,
Marie Vondrovicová
Cena členky Rady Plzeňského kraje pro
oblast životního prostředí a zemědělství
Játrová paštika s brusinkami,
Ing. Michal Šnebergr

Cena Úhlava, o.p.s.
Jahodový sirup od Růženky,
Ing. Růžena Jelínková
Cena MAS Pošumaví, z.s.
Anežčin rakytníkový koncentrát
v medu, Ing. Milan Douděra
Všechny výrobky byly kvalitní a vynikající, ale soutěž je soutěž. Všem oceněným výrobcům srdečně gratujeme a ostatním soutěžícím ještě jednou mnohokrát
děkujeme za účast.
A ještě něco málo k souteži. Ocenění
„Regionální potravina“ mohou získat pouze malí a střední producenti zemědělských
a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Vítěz dostává certifikát a může
značku Regionální potravina daného kraje
užívat čtyři roky. Po této lhůtě ji musí opět
obhajovat.
Komisi, která o udělení ocenění rozhoduje, tvoří zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR
a Potravinářské komory ČR.
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství ČR. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje.
V současné době je oceněno 409 produktů od 313 výrobců. Podrobné informace
o soutěži jsou k dispozici na www.regionalnipotravina.cz.

Více na www.masposumavi.cz

Blíží se konec roku a s ním také konec
projektu Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí. Ten již přes 3 roky pomáhá s propagací regionálních producentů
z obou stran hranice. Hlavními realizátory
projektu jsou obecně prospěšná společnost Úhlava a její bavorský partner, Úřad
pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham.
V začátcích realizace projektu jsme iniciovali vznik neformální sítě, do které se
na české straně postupně zapojily některé
místní akční skupiny z Plzeňského kraje,
včetně MAS Pošumaví, spolky i organizace, dále farmáři, řemeslníci a restaurace.
Společně jsme připravili dlouhodobý plán
různorodých aktivit pro veřejnost s cílem
zpropagovat zdejší území a regionální výrobky. Díky vzájemné spolupráci se podařilo připravit po celém území Pošumaví
a okresu Cham více jak 50 jednodenních
i vícedenních akcí. Ať již to byly dny otevřených dveří, exkurze na farmy, řemeslné workshopy, ochutnávky potravin, jarmarky, gastrovychátky, kurzy vaření nebo
zážitkové programy pro děti. Akce byly
vždy tematicky spjaté s probíhajícím ročním obdobím a charakteristickými komoditami, které jsou pro danou dobu typické.
Tak například podzimy byly postupně věnovány jablkům, bramborám nebo dýním.
A tak zájemci mohli během otevřených
dní nahlédnout pod pokličku pěstování
a zpracování jablek v nebílovských sadech,
navštívit VESU Velhartice, kde se od roku
1957 šlechtí a množí brambory nebo absolvovat s Paní Dýní alias Lenkou Rojíkovou
kurz na vaření s dýňovou tematikou. Obdobné aktivity se uskutečnily také na druhé
straně hranice. Společně probíhala nejen
propagace, ale také výměna zkušeností.
Díky bavorským kolegům čeští farmáři
čerpali inspiraci v Rakousku a Německu,
řemeslníci mohli propagovat své výrobky
v Chamu, Deggendorfu či Furt im Waldu.

Zajímavá aktivita
člena MAS

Projekt Udržitelný venkov
pomáhá s rozvojem Pošumaví
Z výukového programu na farmě Útušice.

Konala se také celá řada vzdělávacích kurzů a workshopů. Část z nich byla určena
přímo pro drobné podnikatele pro zvýšení
jejich konkurenceschopnosti (marketing
a propagace, produktová fotografie, jazykový kurz…), část akcí byla zaměřená
na běžné činnosti spojené s aktivitami na
venkově a možnostmi, jak je využít pro
rozvoj podnikání nebo jen tak pro osobní
potřebu. Pro „chlapy“ byl v nabídce kovářský, košíkářský nebo řeznický kurz,
dámy zase využily možnost účasti na perníkářském kurzu, kurzu zdobení kraslic
nebo výrobě mléčných produktů v domácích podmínkách. Nechyběly ani kurzy
se zahrádkářskou tematikou – řez stromů,
pěstování a zpracování bylin, pěstování
hub v domácích podmínkách, zpracování
letního ovoce… Informace o pořádaných

Kurz vaření ryb.

Více na www.masposumavi.cz

akcích, zajímavosti, recepty, ale i vzdělávací materiály jsou k dispozici všem na
www.uhlava.cz, www.poznejvenkov.uhlava.cz či Facebooku Udržitelný venkov. Zde
zájemci najdou i katalog Průvodce regionálními produkty, ve kterém bylo zmapováno více jak 70 regionálních producentů
z obou stran hranice.
„To vše, co se během tří let podařilo,
by nešlo bez zapojených partnerů (AELF
a LAG Cham, MAS Pošumaví, MAS Aktivios, MAS Radbuza, MAS sv. Jana
z Nepomuku, ASZ Plzeňsko, Zahrádkáři
Klatovy, Sady Nebílovy, VESA Velhartice,
Sklenice zdraví, Od Macháčků s.r.o., Zahrada u Malíře a mnoho dalších), kteří se
nebáli podělit s ostatními o své know-how.
Tímto bychom jim chtěli mnohokrát poděkovat a budeme doufat, že se i po skončení
projektu podaří ve spolupráci, ale i v pořádání akcí, nadále pokračovat“, uvádí
Ing. Helena Hnojská z obecně prospěšné
společnosti Úhlava.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským fondem pro regionální rozvoj
a státním rozpočtem České republiky.
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Procházka kolem
Palackého kamene

Tipy na výlety
od pracovníků MAS 3

Palackého kámen u Petrovic nedaleko Měčína.

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 výlet.

Výhledy z Korábu
stojí za návštěvu
Chcete vidět z výšky kousek MAS Pošumaví, a nejen to? Můžete se vydat na
rozhlednu Koráb. Stavba stojí na nejvyšším
vrcholu Chudenické vrchoviny, Korábu,
asi 2,5 km od centra Kdyně, ve výšce 773
m n. m. Výhodou je, že se až k ní dostanete
autem. O postavení rozhledny přemýšleli
kdyňští turisté od roku 1901. Na přípravu
realizace se ale dostalo až roku 1936, kdy
byl turistům darován pozemek. V roce
1938 se podařilo na vrcholu Korábu vystavět a zpřístupnit dřevěnou rozhlednu s malou chatou. Stavba rozhledny byla zadána
Václavu Hrubému ze Kdyně. Jednoduchá
stavba, vysoká 21 metrů o pěti trámových
patrech, byla slavnostně otevřena 7. srpna.
Na návštěvníky zde čekal veškerý komfort.
Chata nabízela turistům hostinskou místnost zařízenou chodským nábytkem. Restaurace, kterou si oblíbili zejména lyžaři,
ale brzy přestala svou kapacitou vyhovovat. V roce 1940 se tedy rozrostla o jedno
patro, kde se mohli zájemci i ubytovat.
Vznikl také druhý sál a na severním svahu
poblíž chaty vyrostl dřevěný lyžařský můstek. Roku 1942 byl Koráb zabrán Němci.
Roku 1948 došlo k opláštění rozhledny
a zastřešení vyhlídkového patra. V letech
1982 – 1987 chatu převzal SHD Sokolov
a upravil ji na rekreační středisko. V rámci
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Kaplička sv. Václava v bývalých
lázních u Petrovic.

těchto úprav byla i snesena chátrající dřevěná věž. Zanedlouho se však začala budovat
rozhledna další, která měla sloužit i jako vysílač. Na místě bývalé byla tedy v roce 1992
postavena nová, netradičně vyhlížející ocelová rozhledna. Ta zároveň začala sloužit
jako televizní vysílač. Věž je vysoká 50 metrů, vyhlídkový ochoz je ve výšce 30 metrů
a má podobu trojboké gondoly. Ocelová konstrukce je ve tvaru tubusu, v jehož
útrobách se nachází 144 schodů. Turistům
slouží i horská chata, která byla navrácena
Klubu českých turistů. Rozhledna je v otvíracích hodinách přístupná.
Z rozhledny se nabízí výhled nejen na
město Kdyně, ale také okolní vrcholky
Chudenické pahorkatiny (např. Rýzmberk
s hradní rozhlednou), Domažlicko, Všerubský průsmyk, ale také na Český les s nejvyšším Čerchovem a Šumavu s vrcholy Ostrý, Můstek, Prenet atd. Na Bavorské straně
je vidět vrchol Hohen Bogen s vojenskými
objekty. Směrem do vnitrozemí je vidět na
Klatovsko a jižní Plzeňsko, nad Sušicí Svatobor s rozhlednou. Za dobré viditelnosti
lze spatřit i Alpy.
Eva Kyrálová

Pokud přemýšlíte nad nenáročnou procházkou lesem, při níž lze narazit na něco
zajímavého, vydejte se do „Lázně“ nedaleko Petrovic u Měčína. Místo naleznete tak,
že se z Petrovic vydáte směrem na Partoltice. Po necelém kilometru budete míjet
samotu zvanou „Pozorka“ a nedaleko za
ní nepřehlédněte odbočku doprava na lesní
cestu. Ta vás přivede do zmiňované „Lázně“. Zde již odedávna vyvěral pramen výborné vody, o které se začalo tradovat, že je
léčivá. Po kilometr a půl dlouhém putování
naleznete kapličku sv. Václava, která byla
nedávno zrekonstruována. V pol. 19. století
se vedle kapličky nacházely také lázně napájené touto vodou. Později lázně vyhořely
a na jejich místě byla vystavěna hájenka.
Hostem zmíněných lázní býval i František
Palacký, jehož jméno nese velký kámen,
ležící při cestě směrem k této kapličce.
Tento kámen posloužil Františku Palackému v létě roku 1848 jako tribuna při projevu na velkém lidovém shromáždění. Tento
náš slavný historik a „otec národa“ mimochodem žil na zámku v nedalekém Otíně
a jeho ženou byla Terezie, dcera majitele
panství Jana Měchury. V roce 1948 nechala
obec Petrovice na kámen umístit pamětní
desku s nápisem: „Věrné dítky otci národa 1848 – 1948“. Procházku těmito místy
můžete obohatit ještě o úsek vedoucí kolem usedlosti Chudinka a dále podél areálu
nově zrekonstruovaného Štádlerova mlýna
na řece Úslava až do nedalekých Partoltic,
z nichž se lze po málo frekventované silnici
vrátit zpět směrem k Petrovicím.
Jiří Kaiser

Rozhledna na Korábu po polovině 20. století.

Více na www.masposumavi.cz
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Vydejte se na kole územím
Hradišťského potoka
Zveme vás na příjemný celodenní pěší
výlet zvlněnou krajinou na samém kraji
Pošumaví. Jedná se o „novou“ trasu, která byla v roce 2017 vyznačena modrými
směrovými tabulkami, modrým pruhem
turistického značení a v dalších letech vybavena odpočívadly, byly dosázeny stromy podél cesty a provedeny různé úpravy
drobných sakrálních památek. Vše s využitím historických původních cest vedoucích
především kulturní přírodní krajinou.
Značená stezka vede přes všechny čtyři členské obce Sdružení obcí na povodí
Hradišťského potoka a jejich správní území a přes obec Slatina. Cestou zavítáte do
3 okresů (Klatovy, Plzeň – jih a Strakonice), dvou krajů (Plzeňský a Jihočeský)
a projdete trojrozvodí řek Otava, Lomnice a Úslava. Můžete smočit unavené nohy
v 7 rybnících nebo si odpočinout či se
schovat před deštěm na 7 odpočívadlech
zbudovaných na místech nabízejících zajímavé pohledy do krajiny.
Společným cílem projektu je představit
přírodní krásy pošumavské lokality s důrazem na lesy, zemědělsky obhospodařovanou přírodní krajinu a rybniční soustavy.
Zároveň je trasa vedena tak, aby návštěvník viděl výsledky minulého i současného
řemeslného umu zdejších lidí – lidovou architekturu, drobné sakrální památky, rybníky včetně jejich propojování a jiné zdejší
zajímavosti.
Na naučných tabulích, umístěných
v jednotlivých obcích, se dozvíte více. Číslování jednotlivých zastavení je zahájeno
v Chanovicích u kostela Povýšení Svatého
Kříže. Naučná tabule se věnuje počátkům
tesařství a sekernictví v těchto místech,
tedy tomu, co předcházelo vzniku velkého moderního dřevařského podniku v této
obci. V Nové Vsi se dozvíte něco o cihlářství a taškářství, což byla odvětví velmi
rozšířená ve zdejších krajích kolem roku
1840. Nezdřevské zastavení vám nabídne
nejen informace o historii lesnictví a myslivosti, ale i možnost pozorovat stáda, kterým vévodí samci s majestátním parožím,
v místní oboře.
Při příchodu do Hradiště půjdete kolem zvláštního vodního toku, tzv. náhonu,
k vesnici se tedy váže téma „Mlynářství
a síla vody“. Zahorčičky vám přinesou nějaké „Střípky ze života zemědělce“. A pokud dorazíte do Bezděkova asi vás nepřekvapí, že toto zastavení se věnuje rybolovu
a rybníkářství ve zdejším kraji.
Stezka dále pokračuje do Lnářského
Malkova a na Slatinu, kde cestou míjí skalní útvary známé pod názvy Malý a Velký

Více na www.masposumavi.cz

Občerstvení s výhledy u Nové Vsi.

Čertův náramek. Prochází krajem, který se
nejen podle pověstí věnuje kamenictví.
Celková délka trasy vyznačené modrými doprovodnými tabulkami je 25 km. Tím,
že je stezka okružní, počátek a konec putování si může každý turista zvolit individuálně. Chanovice jsou dobrou nástupní stanicí
nejen z důvodu velkého množství historických památek (skanzen, Muzeum lidových
řemesel v Chanovicích, zámecký areál, Galerie nositelů tradic, rozhledna), ale i díky
existenci obchodu s potravinami, který je
otevřen každý den v týdnu od 7 hod. ráno
do 7 hod. večer. Proviant je základ.
Trasu si lze případně rozdělit, zhruba
na půl, a to ve vesnici Bezděkov. A pokud
vás pěší turistika nebaví, sedněte na kolo!
Tak nashledanou u Hradištského potoka.
Marie Kaufnerová a Petr Klásek

Husíně – památce ze střední a mladší doby
bronzové. Brzy se před vámi rozprostře obec
Tupadly, kde si můžete prohlédnout tvrz
z pol. 14. století. Za obcí už vcházíte na lesní
cestu, která vás zavede přímo ke skalám.
Tato přírodní památka (od roku 1967)
je dlouhá asi 230 metrů a vystupuje do
výše až 15 metrů. Tvořena je buližníkem,
tvrdým prubířským kamenem, který je velmi tvrdý a odolává na rozdíl od okolních
hornin erozím. Najdete zde skalní okno,
mechový vodopád i několik druhů kapradin.
Na začátku nebo na konci cesty se nezapomeňte zastavit v klatovské Zpracovně
ryb u Tajanova, kde si od pondělí do pátku
můžete koupit uzeného tolstolobika, jednu
z oceněných regionálních potravin letošního roku, nebo některou jinou rybí pochoutku. V současné době totiž není vitamínu D
nikdy dost…
Filip Unzeitig

Vycházku na Tupadelské skály
lze spojit s nákupem ryb
Za nádhernými skálami nemusíte cestovat za brány Klatovska. Tupadelské skály se
rozkládají zhruba 4 km na západ od města
Klatovy.
Ideálním výchozím bodem k delší výpravě je obec Tajanov. Polní cesta ze vsi
vás dovede k mohylovému pohřebišti v lese

Tupadelské skály.
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Sušický betlém.

Muzeum Šumavy
nabízí unikátní betlém
Muzeum Šumavy v Sušici se zaměřuje
především na historii výroby zápalek, kterou zde zahájil v roce 1839 Vojtěch Scheinost. Obliba zápalek sahala až do zemí
v Orientu. V muzeu se seznámíme také
s tradicí výroby skla na Šumavě ve sklárnách v Adolfově, Klášterském Mlýně, Lenoře a Anníně. Sklárny na Sušicku začaly
vznikat v roce 1498 a věnovaly se především výrobě korálků a mozaikového skla.
Opravdovým unikátem je jeden z největších mechanických betlémů u nás. Znázorňuje historickou Sušici, v jejíchž ulicích zachycuje tradiční šumavská řemesla
a lidovou architekturu. Zabírá plochu 16 m2
a pohybuje se v něm 150 postaviček, mlýnská kola nebo zvony.
Jindřiška Bělohlavá

Mlýn ve Svrčovci.

Na Komošín při Úhlavě,
aneb cesta tam a zase zpátky
Pohodová procházka na jedno odpoledne v pošumavské přírodě a bez turistů.
Jen kousek severozápadně od Klatov
leží v údolí Úhlavy ves Svrčovec. Náš výlet zahájíme na pravém břehu řeky, kde leží
místní část Svrčovce – Malá strana. Vydáme se po proudu řeky a projdeme kolem
krásné budovy mlýna, který je postupně
jeho majiteli opravován. Architektonická zdobnost a zároveň industriální vzhled
mlýna patří k zajímavým ukázkám průmyslové architektury. Za mlýnem se dáme na
rozdvojení vlevo a pohodovou procházkou
přes louku jdeme po rovině nedaleko přirozeně se vlnící řeky. Začneme podcházet
strmé svahy Komošína, ale stále jdeme po
rovince. Nabízí se nám výhledy na říční
nivu a na dominantní vrchy na druhé straně
údolí, na Doubravu (727 m n. m.) a Řičej.
Když se znovu setkáme s vodou Úhlavy,
stojíme před budovou menšího mlýna, na
jehož fasádě je dodnes znatelný nápis Mlýn
dělnického družstva. Projdeme chatovou
osadou a za ní vyrazíme vpravo do prudkého kopce ke zřícenině hradu Komošín. Je
to výšlap na posilnění srdce a plic. Hned
na uvítanou projdeme výrazným příkopem,
vysekaným do skály a pak už se dostaneme
do hradního areálu. Na místě středověkého
hradu tu vznikla vesnice, nebo spíš osada
o několika chalupách, které jsou postaveny
z hradního zdiva. Je to zvláštní místo. Rui-
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ny hradu tu jaksi přímo prorůstají chalupami. Nebo je to naopak? Sejdeme stejnou
trasou zpět na cestu, po níž jsme přišli pod
Komošín a po ní došlapeme přes řeku až do
Dolan. Zde určitě stojí za zhlédnutí nejen
venkovská architektura a kostel sv. Petra
a Pavla, ale hlavně místní tvrz. Stojí za kostelem a je skvostná. Původní gotické jádro
na svoji obnovu teprve čeká, zato renesanční přístavba už má opravenou fasádu,
střechu a okna. Jde o vzácný příklad velmi
citlivé obnovy kulturní památky za použití
místních tradičních materiálů a starých řemeslných technik. Kdyby tak každý majitel
památky měl tolik citu. Dolany projdeme
ve směru ke Klatovům a na konci vesnice
přejdeme na cyklostezku, která nás dovede
zpátky do Svrčovce. Cestou můžeme ještě
zamávat chalupám na Komošíně, které jsou
odtud krásně vidět a obdivovat se můžeme
širokým výhledům do údolí Úhlavy, lemovaného z obou stran prudkými svahy. Tak
šťastnou cestu!
Jindřich Haišman

Mercandinovy sady
nabízí přírodu i zábavu
Pokud hledáte inspiraci na zpříjemnění dne, doporučuji navštívit Mercandinovy sady v Klatovech. Jsou to jedny
z nejstarších sadů v České republice.
Podnět k založení těchto sadů na ploše
11 hektarů dal klatovský hejtman František
Xaver Mercandin.
Mercandinovými sady, které před několika lety prošly kompletní revitalizací, prochází červeně značená turistická trasa a naučná stezka městem. Jádro biocentra tohoto
městského parku tvoří výsadby domácích
i exotických stromů. Návštěvníci se zde
mohou těšit na více než čtyřicet druhů dřevin včetně těch velmi vzácných. Jsou zde
zastoupeny i přirozeně rostoucí druhy květin. Parkem protéká Drnový potok.
Park nabízí vyžití a odpočinek pro
návštěvníky všech věkových kategorií. Ke
zpříjemnění volného času je k dispozici
půjčovna loděk na rybníku, dětská hřiště,
centrální trávník pro odpočinek a piknik
nebo pohybové aktivity, dále hřiště pro
petangue a fitness prvky. V letech 2017
– 2018 v parku proběhla výstavba lanové-
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ho centra pro děti. Jedná se o stezku v korunách stromů v délce 108 metrů, s třinácti
domečky a dvanácti lávkami, zavěšenými
na vytipovaných stromech. Kromě této
stezky byla pro děti vybudována stezka
v délce 24 metrů se 7 plošinami, propojených lávkami s překážkami. Součástí stezky je dětská lanovka.
V Mercandinových sadech se dále nachází altán, fontány a empírová kolonáda,
kde je dnes restaurace a kavárna. Součástí parku jsou sochy čtyř ročních období
z 18. století, dále socha Jitřenka – Aurora
a socha Dívka s růží.
To vše si mohou za teplého počasí návštěvníci vychutnat na prostorné terase
s vyhlídkou na dětské hřiště a odpočinkovou plochu. V období chladného počasí nabízí kolonáda příjemné posezení ve
vnitřním prostoru kavárny.
Václava Šulanová

Americká zahrada je plná
unikátních stromů
Národní přírodní památka Americká
zahrada se rozkládá v lesním komplexu
Žďár zhruba 2 km od Chudenic. Jedná se
o nejucelenější soubor dřevin z území Severní Ameriky v České republice. V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny
z dob jejího založení.
Založena byla původně jako okrasná
školka cizokrajných rostlin pro nedaleký
park u zámku Lázeň v r. 1828. Od roku
1841 byla budována jako sbírka cizokrajných – převážně severoamerických dřevin. Iniciátorem vzniku byl Evžen Černín,
spoluzakladatel Dendrologické společnosti
v Průhonicích. Na správě zahrady se
v sedmdesátých letech 19. století spolupodílel významný botanik Ladislav Čelakovský (syn básníka Františka Ladislava
Čelakovského), který pobýval na nedalekém zámku Lázeň.
V roce 1969 byla Americká zahrada,
o rozloze 1,89 ha, vyhlášena za chráněné
území v kategorii Národní přírodní památka. Dnes je arboretum v majetku Lesů ČR
a správu vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Český les.
Mezi nejvýznamnější dřeviny Americké
zahrady patří douglaska tisolistá – severoamerický druh považovaný ve státě Oregon za národní strom. Dále zde najdeme
Černínovu douglasku – unikátní exemplář
s mimořádnými rozměry (výška 39 m, obvod kmene přes 5 m), který byl jako tříletý
dovezen v r. 1842. Patří mezi nejstarší jedince tohoto druhu v Evropě. Strom je pojmenován po zakladateli zdejšího arboreta.
Ve své domovině dorůstá výšky až 60 m.
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Za pozornost stojí i dřín květnatý (národní
strom ve státech Missouri a Virginie), zerav
obrovský (mohutný vícekmenný jedinec
z původní výsadby z roku 1842) či zeravinec japonský, který pochází rovněž z původní výsadby z roku 1842. Jde o choulostivou
dřevinu ojediněle přežívající v středoevropských klimatických poměrech.

Douglaska tisolistá v Americké zahradě.

V bezprostředním okolí zahrady se nachází další zajímavá místa, která stojí za
návštěvu, proto si nezapomeňte na tento
výlet rezervovat celý den. Můžete vidět
například rozhlednu Bolfánek, jejíž věž je
pozůstatkem kostela svatého Wolfganga
a tvoří dominantu nejvyššího vrcholu lesa
Žďár (583 m n. m.), odkud lze pozorovat
malebnou krajinu Chudenicka. Pod Bolfánkem je přírodní amfiteátr a výletní hostinec „Na poustevně“. Nedaleko jsou Kvapilova jezírka, která inspirovala Jaroslava
Kvapila k napsání libreta k opeře Rusalka.
Můžete se projít kolem zámku Lázeň nebo
objevit kapli sv. Anny u hřbitova a alejí
dojít až do Chudenic, kde navštívíte kostel
sv. Jana Křtitele a Starý czerninský zámek
s Muzeem Josefa Dobrovského.
Věra Dvořáková
Zdroj: www.chudenice.eu
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