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Podnětná setkání
Nové možnosti

Vážení čtenáři,
když jsem psal poslední úvodník do našeho Zpravodaje v prosinci loňského roku,
věřil jsem, že v polovině roku 2021 budeme opět v normálu. Bohužel pandemie nám
ještě neřekla své poslední slovo. Jednání

orgánů MAS se tak musela konat onli-ne
a ve stejném režimu probíhaly i další
aktivity, včetně setkávání v rámci realizace
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
II. V červnu se už situace konečně začala
obracet k lepšímu a my se opět mohli potkat
na přímo, třeba na zasedání valné hromady
MAS.
Rozhodně jsme však nezaháleli, připravujeme novou strategii, věnovali jsme
se administraci a podpoře celé řady projektů napříč Pošumavím, podílíme se na
organizaci soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje, připravujeme grantové
schéma pro spolky z našeho území. Tentokrát bude zaměřené na podporu vybavení

spolků, protože celá řada akcí, které pořádaly, se bohužel letos neuskutečnila (viz
strana 22).
Kulturní a sportovní akce i možnost
cestování se konečně s letními měsíci opět
vrací do našich životů. S tím je spojeno také
setkávání s přáteli a kvalitnější trávení volného času. Je sice fajn, že máme různé možnosti online komunikace, ale kontakt z očí
do očí nenahradí žádná z nich. Tak si držme
palce, aby se už pandemie nevracela.
Přeji Vám pohodové léto bez komplikací. 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 30.6.2021 měla MAS 52 členů, kteří sídlí na
území vyčleněném obcemi, které poskytly pro realizaci aktivit MAS své území.
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Představení člena
výkonné rady MAS
Jiřího Jukla

Je tomu padesát let, kdy jsem na umístěnku přivandroval z Písecké lesnické
školy na hájovnu v Dolejším Těšově jako
lesník Lesního závodu Kašperské Hory.
Jako rodilý Pražák křtěný Vltavou jsem
se ocitnul v místech, které byly pro mne
nové, ale ne úplně cizí, jelikož část raného
dětství jsem prožil v rodišti mého dědy ve
Volyni.
Po třech měsících intenzivní práce na
svěřeném lesním úseku za mnou přijel
v americkém džípu statný „královák“, tehdejší zástupce vedoucího CHKO Šumava,
Láďa Vodák. Bylo pro mě tehdy překvapením, když mi s úplnou samozřejmos-

tí sdělil, že se musím zúčastnit založení
sušické sekce Tisu a po složené zkoušce
se stát dobrovolným ochráncem CHKOŠ.
K mému údivu dodal:„Jsi povinován svému dědovi PhDr. Jindřichu Svobodovi,
zakladateli a předsedovi Prácheňského
spolku, který podporoval myšlenku svého
kolegy, profesora PhDr. Juliua Komárka,
rodáka ze Železné Rudy, zřídit národní
park na Šumavě a v jejich úsilí pokračovat.“ A na závěr mi sdělil jednu pravdu,
která mne provází celý život. „My z králováckých rychet od Vyššího Brodu po
Všeruby jsme si citově známí a potřební,
a Ty máš rodové kořeny na Stašské rychtě.“
O tom jsem už pranic nevěděl. Pak jsem
ještě mnohokrát ten pocit poznal při jednáních napříč Šumavou na české, německé a rakouské straně, a to jak ve vlastní
lesnické práci, tak později jako starosta
města Hartmanic. Jedním z mnoha takových byl i František Moser, tajemník
a sbormistr Plzeňské opery, který na doporučení Ing. K. Holuba z Domažlic, předsedy Československého svazu turistů, jezdil s plzeňským Klubem českých turistů
vypomáhat s pracemi v lese. Ale zároveň
mne přitáhl zpět i ke kultuře v Plzni a v
Horažďovicích a ukázal mi, jak je příroda
propojená s kulturou, tradicí místa a ekonomickou prosperitou.
Na stejných principech jsme se jako
první starostové šumavských obcí spojili ve sdružení s kulturní, ochranářskou

Lidé
v MAS Pošumaví
a podnikatelskou sférou. Pod dotačním
tlakem jsme museli takové sjednocení při
vzniku Euroregionu oddělit od obcí.
A i proto jsem přivítal, že si mne první
radní pro kulturu a cestovní ruch Plzeňského kraje, Mgr. Olga Kalčíková zvolila
za předsedu své komise krajského zastupitelstva, kde se navzdory státní politice tento přirozený princip sounáležitosti všech
v daném území uplatňoval.
Pod tlakem EÚ připustila i ministerstva, že tento princip je pro rozvoj oblasti
nejlepší a podpořila vznik tzv. místních
akčních skupin omezených pouze počtem
obyvatel a propojeností území.
A město Hartmanice se spolu s obcemi středního Pošumaví mohlo připojit
k vznikajícímu rozvojovému celku Pošumaví, v oblasti tak hezky popsané Ladislavem Stehlíkem v Zemi zamyšlené. Jsem
rád, že se zapojili lidé pracující pro kulturní a ekonomický rozvoj, navazující na
bohatou tradici domoviny.
A tak se mohu dnes, jako zástupce
malého spolku přátel Muzea Dr. Šimona
Adlera v Dobré Vodě a díky důvěře členů MAS aktivně, podílet na rozvoji území
a setkávat se s lidmi stejného cítění, které
mi dal do vínku synovec známého šumavského siláka Rankla Seppa Láďa Vodák.

Připravujeme strategii
pro nové programové období
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, probíhá v těchto
měsících velmi důležitá příprava nové
strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) pro programové období Evropské Unie v letech 2021 – 2027.
V uplynulých měsících jsme zpracovali
za pomoci řady odborníků socioekonomickou analýzu území a následně jsme
se vrhli na analýzu potřeb. Co si pod ní
představit? Naším cílem bylo zmapovat
potřeby, nedostatky a záměry v celé řadě
odvětví, ať už to byla infrastruktura v obcích, kulturní památky, doprava, vzdělávání, podnikání a řada dalších. Abychom
získali opravdu reprezentativní podklady,
oslovili jsme s dotazníkem řadu odborníků a profesionálů z různých oborů a zároveň jsme uspořádali maraton setkání
k jednotlivým kapitolám strategie. Samozřejmě jsme tato setkání museli pořádat
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online. Získali jsme tak celou řadu dalších podnětů, přičemž rozhovory ve skupině byly vždy velmi plodné. S několika
organizacemi, především obcemi, jsme
ale projednali jejich potřeby osobně, což

bylo vůbec nejpříjemnější, protože i nám
v MAS Pošumaví chybí kontakt s Pošumaváky.
Seznam potřeb území, který jsme takto získali, zpracováváme, zobecňujeme
a tyto potřeby jsou podkladem pro stanovení strategických cílů celé nové strategie.
Na základě těchto stanovených cílů bude
následně možné vypisovat výzvy k podávání žádostí o dotace.
Analýza potřeb byla uveřejněna během
května na stránkách www.masposumavi.
cz a veřejnost vyzýváme k jejímu připomínkování.
Věříme, že území MAS Pošumaví
v novém programovém období přineseme
další rozkvět a zprostředkujeme evropské
a české peníze tam, kde jsou opravdu potřeba.
Mgr. Jindřich Haišman,
vedoucí manažer MAS Pošumaví
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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)

Filip Unzeitig,
manažer IROP a OP Zaměstnanost
mob.: 720 982 176
e-mail: unzeitig@masposumavi.cz
Ing. Markéta Baštařová 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
tel.: 376 387 717
e-mail: belohlava@masposumavi.cz
Věra Dvořáková,
administrativní pracovnice
tel.: 376 387 717
e-mail: dvorakova@masposumavi.cz

Regionální potravina
Plzeňského kraje opět ožívá

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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Jako každý rok, i letos pořádá Úhlava,
o.p.s., ve spolupráci s MAS Pošumaví další ročník soutěže Regionální potravina. Pořadatelství soutěže se oběma spolupracujícím organizacím podařilo obhájit na další
dva roky. Do soutěže se mohou přihlásit
výrobci z Plzeňského kraje, kteří vyrábějí
nejen produkty kvalitní, ale také vyrobené
především z lokálních surovin. Hodnotitelská komise, která vybere vítěze pro rok
2021, zasedne 30. června v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech,
kde pořadatelé soutěže sídlí. Věříme, že i
letos zvítězí zajímavé produkty, které pak
budete moci ochutnat na prezentacích, které jsou pořádány na trzích a podobných
akcích. Každý rok se přihlásí řada výrobců
se svými specialitami. Všechny jsou výjimečné, kvalitní, regionální a nelze říci, že
ti, kdo nejsou odbornou komisí vybráni, by
měli méně kvalitní výrobky. Jako v každé

soutěži to chce, kromě špičkové kvality,
také trochu toho štěstí, protože vyhrát ve
své kategorii může jenom jeden.
Loňský rok byl i pro propagátory značky Regionální potravina složitý, celá řada
ochutnávkových akcí byla zrušena, a tak
se těšíme, že letos se s Vámi snad budeme
více potkávat a budeme Vám moci nabídnout jak aktuální vítězné potraviny, tak i ty
z předešlých ročníků.
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Přijaté projekty v IROP
u výzev č. 21 a č. 22
MAS Pošumaví vyhlásila v prosinci
2020 výzvy na podporu Rozvoje sociálních služeb a podporu územního rozvoje. U výzvy č. 21. „Rozvoje sociálních
služeb“ byl ukončen příjem projektů
k 31. 1. 2021. Byl přijat projekt s názvem
Zázemí pečovatelské služby ve Strašíně CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016079.
Projekt se zaměřuje na revitalizaci objektu v obci Strašín, který zde až do roku
2012 sloužil jako škola. Byl připraven za
účelem vybudování zázemí pro rozvoj sociálních služeb a řeší vybudování zázemí
pro pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. K projektu je navázána spolupráce s poskytovatelem sociálních služeb,
Oblastní charitou Sušice. Po splnění podmínek byl projekt vybrán MAS Pošumaví k financování a také splnil podmínky
k financování na CRR. Celkové výdaje
projektu jsou ve výši 12,8 mil. Kč a podpora z EU činí 9,8 mil. Kč.
Do výzvy č. 22 „Územní rozvoj“ byl
zaregistrován pouze jeden projekt. Příjem
projektů byl ukončen k 30. 4. 2021 a nyní
probíhá hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti v kanceláři MAS Pošumaví.

Integrovaný regionální
operační program

Budova staré školy ve Strašíně se promění na zázemí pro sociální služby.

Ukončené výzvy v r. 2021
Název výzvy
21. Rozvoj sociálních služeb
22. Územní rozvoj služeb

Termín vyhlášení
prosinec 2020
prosinec 2020

Alokace – výše podpory
9 870 279 Kč
475 000 Kč

Na co je možné se podívat…
Všeruby – Technika pro JSDHO
– dopravní automobil
Předmětem projektu bylo pořízení dopravního prostředku pro JSDHO Všeruby
4x4 v provedení „Z“ (základní), kategorie
podvozku 1 „pro městský provoz“, hmot.
třídy L do 3,5 t. Nový dopravní automobil zrychlí příjezd jednotek k místu zásahu
(tzn. sníží časovou dotaci), usnadní práci,
umožní případnou evakuaci postižených
osob nebo přispěje včasné pomoci.
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Dopravní automobil hasičů ve Všerubech.

4

Integrovaný regionální
operační program

Rozhovor s Ivanem Šachem
nejen o Krámečku služeb ve Kdyni
V minulém vydání Zpravodaje jsme
představili projekt realizovaný Městem
Kdyně s názvem „Krámeček služeb“. Na
realizaci se podílel Ing. arch. Ivan Šach,
a to především v oblasti projektové dokumentace a realizace. Pan Šach po létech strávených v Praze přesídlil do Kdyně. Je dobře,
že Pošumaví přitahuje tvořivé a schopné lidi,
kteří přicházejí s novými pohledy a nápady
a přispívají tak k rozvoji našeho regionu.
Proč se město Kdyně rozhodlo realizovat projekt „Krámeček služeb“?
„Důvodem bylo především demografické složení města. Ve městě žije velké množství starších lidí, kteří mohou využít pečovatelskou službu. Město tento stav vnímá
a snaží se vylepšovat služby pro zajištění
podmínek pro klidné stáří. A dalším důvodem byl nevyhovující stav původního objektu
pečovatelské služby.
U projektu jste nakonec nedočerpali
750 000 Kč. Tyto finance se použily v další výzvě a jimi MAS podpořila projekt pro
nové zázemí sociálních služeb ve Strašíně.
Nastala nějaká komplikace, že jste nedočerpali původní rozpočet?
„Důvodem nedočerpání peněz je fakt,
že se nám stavbu a její vybavení podařilo
pořídit levněji, než se předpokládalo. Je to
trochu spojené i s pandemií Covid 19, kdy
v prvních měsících byla obava firem o práci,
a tak se snažily tlačit na cenu. Alespoň nám
to tak bylo podáno při realizaci. Bohužel
současný trend je opačný a ceny realizací
letí strmě nahoru.“
Jak moc byl projekt náročný na realizaci? Našla by se nejen v tom administrativním dlouhém procesu nějaká pozitiva?
„Nemohu říct, že by byl projekt složitý.
Jedná se o stavbu za cca 4,5 milionu včetně vybavení, a to je z hlediska investic malá
realizace. Nicméně i v takovémto projektu
se našly problémy spojené hlavně s fyzickou
realizací, protože se jedná o rekonstrukci.
Například byl zjištěn špatný stav stávajících
podlah po odstranění nášlapné vrstvy. Co se
týká administrativy, tak nám vyšli pracovníci z MAS Pošumaví a z IROPu maximálně
vstříc a snažili se vždy pomoci, takže se vše
vždy podařilo vyřešit.“
Jak Váš projekt s moderním zázemím
přijali klienti sociálních služeb a obyvatelé
Kdyně?
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„Zde musím podotknout, že je projet
bohužel dosud poznamenán pandemií
Covid 19 a s tím spojeným omezením návštěvnosti místa. Nicméně co jsem měl možnost slyšet od lidí, kteří měli možnost místo
navštívit, tak se jim projekt líbil, z čehož
mám samozřejmě radost.“
Čím je Krámeček služeb zajímavý z pohledu architektury?
„Místo jsme se snažili navrhnout a realizovat v „mladistvém“ duchu, byť slouží
primárně pro starší občany. Šlo nám hlavně
o možnost propojení jednotlivých generací, místo může například navštívit babička
s vnoučaty, je zde také navržen dětský koutek. Myslím, že je potřeba propojovat generace, aby nedocházelo k jejich segregaci.
Dáváme tím seniorům najevo, že jsou vnímáni jako plnohodnotná součást společnosti a že život kvete v každé jeho fázi.“
Zkuste si představit, že jste starosta či
účetní malé obce do 1.000 obyvatel v území MAS a Vaše zkušenosti s EU projekty
jsou v podstatě nulové, prostě za sebou
nemáte žádný tým. Co byste poradil úplným začátečníkům?
„Z mého úhlu pohledu jde v první řadě
hlavně o zbytečnou obavu provést jednotlivé kroky a nebát se udělat chyby, které
jsou spojené s dotací i samotnou fyzickou
realizací projektu. Proto bych doporučoval
nenechat se zahltit množstvím informací
a pustit se do toho „po hlavě“. Samozřejmě
bych ale doporučoval pořídit si kvalitní tým.
Pomineme-li administrativu přípravné fáze,
ta se dá vždy naučit s pomocí pracovníků
dotačních titulů, tak za mě je 60 % úspěchu příprava podkladů pro realizaci, ať už
se jedná o projektovou dokumentaci nebo
dokumentaci pro výběrové řízení, včetně
kvalitní smlouvy. Zbylých 40 % je samotná
realizace a hlavně technický dozor. Ze zkušenosti mohu říct, že kvalitní smlouva o dílo
Vás dovede podržet v nelehké chvíli, proto
doporučuji nešetřit na právním poradenství. To samé platí o projektové dokumentaci
a výkazu výměr. Bohužel nevýhoda člověka
s nulovou zkušeností je, že nedovede posoudit, zdali jsou podklady, které má k dispozici, kvalitní, proto doporučuji vyhledat
pomoc od člověka s dostatečnou zkušeností
z realizací projektů. Takový člověk musí být
tak trochu „odborník“ na všechno, existují

kvalitní firmy zabývající se projekt managmentem. Projekt to sice teoreticky prodraží, ale prakticky se tím vyhnete problémům
a vícenákladům, takže vlastně zůstanete na
podobné cenové úrovni s bonusem kvalitní
realizace projektu.“
MAS nyní připravuje novou strategii
CLLD. Nás by zajímalo, jestli již máte
pro nové programové období připravené
další projekty, či už máte na stole nějaké
projektové záměry? Můžete nás nechat
nahlédnout tzv. do Vašeho kdyňského
šuplíku?
„V současné době je velké téma školství
ve Kdyni, připravujeme velkou rekonstrukci
Masarykovy základní školy, v první fázi dojde v létě k sanaci vlhkého zdiva v přízemí
a rekonstrukci střechy. Letos také započnou
projekční práce na komplexní rekonstrukci
školy. Letos se bude také realizovat rekonstrukce cvičné kuchyňky z dotace IROP
a MAS Pošumaví a dojde k rekonstrukci teplovodní přípojky školy. Dále bude probíhat
postupná rekonstrukce mateřských škol.“
A poslední otázka. Jakým směrem by
se měl rozvíjet venkov na území MAS Pošumaví?
„Chtěl bych zmínit hlavně krajinu. Vnímám rozdíl mezi krajinou v sousedním Německu a u nás, byť musím říci, že je krajina
na Kdyňsku podle mého v mnohem lepším
stavu než v okolí Prahy a ve středočeském
kraji, odkud pocházím. Podle mého by se
mělo investovat do obnovy přírody a krajiny. Co se týká rozvoje vybavenosti, tak by se
podle mého názoru mělo investovat v první
řadě do rozvoje školství a technické infrastruktury, která bývá na hraně její životnosti a kapacit. Myslím, že kvalitní zázemí pro
naše nejmenší se v budoucnu zpětně projeví
pozitivně na vztahu k jejich místu vyrůstání
a doufám, že budou chtít vychovávat svoje
děti v daném místě. A samozřejmě se prostředí projevuje i na kvalitě jejich výuky a podle mého názoru děti, které jsou spokojené
v prostředí školy, do ní chodí raději a dovedou víc vnímat informace, které jsou jim
předávány. A chytré děti by měly být priorita
číslo jedna. Technická infrastruktura je samozřejmě spojená s možností město dál rozvíjet. Nerozvíjející se město rovná se stagnující město. A to samozřejmě nechceme.“
Děkujeme za rozhovor
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Pohled za ukončenými
projekty škol
Učebna jazyků a IT
v Nalžovských Horách
V Šafránkově základní škole v Nalžovských Horách byl dokončen projekt „Inovace jazykové a počítačové IT vybavení
učebny“ s identifikačním číslem: CZ.06.
4.59/0.0/0.0/16_075/0011506, s podporou
projektů konečných žadatelů naplňující
cíle Strategie CLLD MAS Pošumaví.
Cílem projektu je zkvalitnění výuky
prostřednictvím nově pořízeného vybavení do jazykové a ICT učebny v přímé
vazbě na klíčové kompetence podporované IROP – cizí jazyk a práce s digitálními
technologiemi.
Projekt byl realizován městem Nalžovské Hory ve spolupráci se Šafránkovou základní školou Nalžovské Hory
a s podnikatelskými subjekty, Martinou
Formanovou (manažerem projektu) a Bohumilem Dachem (IT specialistou).
Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka
školy Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory
Rekonstrukce a inovace dílen
v Pačejově
Slavnostní otevření nově rekonstruo-vaných školních dílen se uskutečnilo
v sobotu 5. září 2020. Finanční náklad na
jejich rekonstrukci činil bezmála 2,5 milionu korun, z toho dva miliony byla dotace
od MAS Pošumaví.

Jazyková učebna Základní školy v Nalžovských Horách.

Stav dílen před rekonstrukcí byl téměř nevyhovující, např. osvětlení, vybavení dílen, sociální zařízení, vytápění, ale
i samotné vybavení využívané při vyučování bylo zastaralé a nedostatečné. Realizací projektu se podstatně zkvalitnila
a rozšířila výuka pracovního vyučování
a technických činností na 1. a 2. stupni
ZŠ Pačejov.
Projekt renovace dílen dále podporuje
jeden z bodů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy Čes-

ké republiky na období 2015 – 2020, který
se věnuje spolupráci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších mimoškolních organizací při výuce a rozvoji
nadání. V době podání žádosti o dotaci byl
podepsán dokument (partnerská smlouva)
mezi ZŠ Pačejov, MŠ Pačejov a obcí Pačejov, jehož předmětem je dohoda o budoucím využívání předmětných prostor ze
strany MŠ Pačejov.
Pokračování na straně 7

Školní dílny v Pačejově před realizací a po dokončení.

Více na www.masposumavi.cz
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né výrazné zlepšení podmínek pro výuku
přírodních věd na této škole. A opravdu.
Díky spolupráci s Místní akční skupinou
Pošumaví se zde podařilo zrealizovat
i projekt na kompletní renovaci téměř půl
století staré učebny chemie. Většina nákladů zdařilé realizace byla pokryta finančními prostředky programů Evropské unie.
V moderním prostředí zcela nových učeben ZŠ Blatenská se tak již nebudou vyučovat pouze zákonitosti fyzikální, ale přidají se k nim i důležité zákonitosti ze světa
chemie. Po návratu žáků z distanční výuky
na ně totiž čekal dárek v podobě kompletně renovované a zmodernizované učebny,
která by měla vést především ke zlepšení
efektivity vzdělávání chemie a také ke
zatraktivnění této důležité přírodní vědy.
Události posledních měsíců nám zřetelně
ukazují, že společnost se bez vysoce specializovaných odborníků v přírodovědných
oborech rozhodně neobejde.
Mgr. Petr Curko, učitel Přírodopisu
a Chemie na ZŠ Blatenská

Nové vybavení dílen v Pačejově.

Snahou projektu renovace dílen v Pačejově je vzbudit u dětí a mladých studentů opět zájem o technické činnosti a to zejména tím, že budou moci v rámci výuky
využívat moderní nástroje a dostatečnou
škálu materiálů používaných v běžné praxi.
Materiálové a přístrojové vybavení
neodpovídalo moderním trendům a neumožňovalo tak v dostatečné kvalitě rozvoj
studentů při výuce technického předmětu. Nové vybavení (např. čelní kotoučová
bruska, radiální pokosová pila, radiální
vrtačka, soustruh na dřevo, keramická vypalovací pec, hrnčířské kruhy) umožní pedagogům rozšířit výuku o použití nových
přístrojů a materiálů. Žáci se budou moci
kvalitnějším způsobem rozvíjet v technických dovednostech, což v konečné fázi
může pozitivně ovlivnit některé studenty při volbě jejich budoucího zaměstnání
a uplatnění na trhu práce.
Mgr. Stanislav Jůda, učitel technických
a přírodovědných předmětů na ZŠ Pačejov

a schopnosti žáků v dovednostech komunikace v cizích jazycích a v oblasti práce
s digitálními technologiemi hned v primárním vzdělávání.
Mgr. Marcela Šmrhová,
ředitelka školy
Další krok ke zkvalitnění výuky
v ZŠ Blatenská v Horažďovicích
Když se na ZŠ Blatenská v Horažďovicích před více než dvěma lety slavnostně
otevírala zbrusu nová odborná učebna fyziky, předpokládalo se, že nepůjde o jedi-

Vybavená učebna v ZŠ Komenského.

Inovace ve výuce
na ZŠ Komenského v Horažďovicích
Projekt orientovaný na inovaci ve výuce informačních a komunikačních technologií na ZŠ Komenského v Horažďovicích spočíval ve stavebních úpravách
a pořízení moderního vybavení počítačové
učebny. V maximální možné míře přispívá
k modernizaci výuky informatiky, práce
s digitálními technologiemi a modernizaci výuky cizích jazyků na této základní škole. Díky projektu se zvýší znalosti
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Nová učebna chemie v ZŠ Blatenská.
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Pomůžeme dalším
žadatelům v Pošumaví
I začátek tohoto roku se nesl v duchu
příprav na další výzvu k podání žádostí
o dotaci. Jedná se již o pátou vyhlášenou
výzvu v tomto programovém období.
V této výzvě byla opět nabídnuta zájemcům celá zbývající alokace v programovém rámci Programu rozvoje venkova
(PRV). Při přerozdělování celkové alokace do jednotlivých oblastí byl brán zřetel
na čerpání v předchozích výzvách, nedočerpanou alokaci v jednotlivých Fichích
a také na zájem žadatelů v území. Rovněž
bylo nutné zohlednit plnění indikátorů,
které byly k jednotlivým oblastem nastaveny na začátku programového období.
Dle posouzení těchto faktorů valná hromada a výkonná rada rozhodla v této výzvě
o vyhlášení následujících oblastí: Fiche
č. 2 „Zpracování zemědělské produkce
a její uplatnění na trhu“, Fiche č. 3 „Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických
produktů“, Fiche č. 4. „Diverzifikace
nezemědělských činností pro posilování
venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb
na venkově“, Fiche č. 6 „Podpořit původní
krajinný ráz obnovou polních cest“ a Fiche
č. 8 „Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury“.
Výzva s alokací 12 mil. Kč byla vyhlášena dne 16. dubna, 19. dubna se mohli
potenciální žadatelé zúčastnit online semináře. Příjem žádostí probíhal prostřednictvím Portálu farmáře od 20. dubna do
20. května 2021.

Třebíšov: štípačka pana Touše .

Horažďovice: lesní cesta Opěš - Babín.

Více na www.masposumavi.cz
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Žihobce: nakladač pana Jandy.
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V příštím roce se v rámci PRV dostáváme do tzv. přechodného období,
v jehož rámci by měla být vyhlášena
další výzva k podání žádostí o dotaci.
Přechodné období by nám mělo pomoci
překlenout časový rozdíl mezi končícím
programovým obdobím 2014 – 2020
a následným obdobím 2021 – 2027.
V tomto období předpokládáme také zařazení další Fiche, a to článku 20. Jeho
součástí budou oblasti, které v dosavadní
podobě našich výzev podporovány nebyly. Jedná se o prostředky směřované zejména na podporu obcí MAS.
Před výzvou bude nutné na základě zájmu v území stanovit vyhlašované
okruhy. Na výběr bude například podpora veřejných prostranství, mateřských
a základních škol, hasičských zbrojnic,
obchodů pro obce, vybraných kulturních
památek, kulturních a spolkových zaří-

Žihobce: vlek pana Jandy.

Celkem bylo v letošní výzvě přijato
na MAS 15 žádostí o podporu, největší
zájem,co se týká počtu přijatých žádostí,byl o Fichi č. 3. Z pohledu výše požadované alokace v jednotlivých Fichích,
byl největší zájem o Fichi č. 6. Ihned
po ukončení příjmu začala v kanceláři
MAS probíhat u přijatých žádostí administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, kdy mohou být žadatelé dvakrát
vyzváni k opravě žádostí. Následně
proběhne věcné hodnocení výběrovou
komisí a konečné schválení vybraných
a nevybraných projektů výkonnou
radou. Poté budou žádosti postoupeny
k další kontrole na RO SZIF České Budějovice. Následně po kontrolách výběrových řízení nebo cenových marketingů, podání žádostí o platbu a samotné
kontrole projektů na místě, obdrží žadatelé při splnění všech podmínek požadovanou dotaci.

Velenovy: návěs paní Šosvaldové.

zení včetně knihoven, stezek nebo muzeí
a expozic pro obce. Před touto výzvou
budou kontaktovány obce v území, aby
na základě jejich plánovaných projektů
bylo možné stanovit ty oblasti, ve kterých je podpora nejvíce potřebná.
Pevně věříme, že v následujících měsících nebude naše práce komplikována
už žádnými problémy spojenými s pandemií a budeme se moci spolu s našimi
žadateli znovu plně věnovat podpoře
a rozvoji našeho venkova.

Třebíšov: nová střecha pana Touše.
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V minulém Zpravodaji jsme se těšili na
konec distančního vzdělávání, ale covidové mutace a varianty různých zeměpisných
názvů vyhnaly děti opět z lavic a celou
společnost zahnaly do domovů. Opět jsme
byli nuceni se přizpůsobit situaci a všechny
aktivity přenést do online prostředí.
V uplynulém období jsme pořádali
webináře především pro rodiče. V průběhu
října a listopadu jsme se prostřednictvím
lektorky paní Pluhařové snažili pomoci rodičům poradit, jak číst doma s dětmi a jak
je motivovat ke čtení. Po Vánocích jsme pro
rodiče mladších dětí připravili akce zaměřené na počítání. Aby se matematika nestala
pro děti strašákem, nabízela lektorka různé
inspirativní techniky na oživení domácí výuky a vytváření matematických představ.
Na Horažďovicku i Sušicku se sešly
pracovnice mateřských škol s učitelkami
z 1. st. základních škol a debatovaly o tom,
co by měly umět děti před vstupem do základních škol. Z popudu účastníků vznikl
článek, který jsme otiskli v novinách Klatovský deník a nabízíme jej i vám v tomto
čísle. Na toto téma navázal i další webinář pro rodiče s názvem „Školní zralost
a připravenost“ vedený autorkou mnohých
knih pro předškolní děti, paní Bednářovou
z Brna, o který byl skutečně velký zájem.
Pedagogové se na připravených akcích
zabývali systémem podpory nadání v ČR
a v našem kraji; debatovali o revizi v oblasti informatiky, která je v příštích letech
čeká; nebo měli možnost si doplnit znalosti
o nástrahách internetu. Protože současná
situace je velice náročná na psychiku jak
pro děti, tak pro učitele, uspořádali jsme
i dvě setkání s psycholožkou. Téma „Sebepoškozování v dětském věku a dospívání“
jsme vybrali z toho důvodu, že se bohužel
u dětí a mladistvých stále častěji objevuje

Více na www.masposumavi.cz

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II

Akce MAPu v pokračující době
covidové
a učitel by měl vědět, jak s takovým dítětem pracovat a jakých průvodních znaků si
u dětí všímat. Další téma „Jak si zachovat
stabilitu v současné situaci“ bylo určeno
učitelům i rodičům. Stále totiž platí, že
pouze klidný dospělý může zklidnit neklidné dítě… a nervozity je kolem nás stále
dost.
Protože se blíží i konec našeho projektu a chceme plánovat další navazující, je
nutné zjistit potřeby území a názory učitelů. Při evaluaci projektu bylo zjištěno, že
učitelé mají zájem setkat se v rámci svých
odborností napříč školami. Připravili jsme

tedy pro ně tzv. tematická setkání (pro
učitele přírodních věd, jazyků a společenských věd, matematických věd, příznivce
alternativních metod, výchovné poradce,
vychovatele družin a volnočasové pedagogy). V průběhu celého května měli tedy
učitelé možnost podrobněji se seznámit
s projektem MAP a svými náměty a nastíněním místních problémů a potřeb podpořit
jeho změny a doplnění. Součástí tematických setkání byly i nabídky různých aktivit
a akcí a vstupy inspirativních osob, které
bylo díky online formě možno přizvat i ze
vzdálenějších míst.
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Místní
Místníakční
akčníplány
plán
rozvoje
MAPvzdělávání
Sušice
II

Petra Osvaldová v akci.

A jaké akce nás v příštích měsících
čekají?
1. a 2. července vyrážejí paní učitelky
a jeden pan učitel na již téměř tradiční regionální exkurzi, jejímž cílem je objevení
míst v našem regionu vhodných pro tzv.
místně zakotvené učení. Dále se o prázdninách 6. až 8. července koná Letní škola kritického myšlení v Jindřichovicích
s Mgr. Janou Pluhařovou, kam je zatím přihlášeno 17 pedagogů. Na třídenním setkání se účastníci seznámí se způsoby výuky
v duchu konstruktivistické teorie.
Poslední měsíce projektu (září, říjen)
budou (doufejme, že nám další covidová

vlna nepokazí plány) protkány akcemi pro
učitele, rodiče i děti. Děti čekají akce, které
by je měly odvrátit od různých druhů rizikového chování; poradit jim, jak se chovat,
když se setkají se šikanou, jak se chovat
na oblíbených sociálních sítích a internetu
vůbec.
Pro učitele a rodiče dětí s autismem
nebo poruchou soustředění či s těžším fyzickým a smyslovým postižením je určen
seminář s názvem Využití prvků Feldenkraisovy metody při práci s dětmi se SVP
(speciálními vzdělávacími potřebami). Celodenní seminář se koná v Sušici v úterý
28. 9. 2021 pod vedením velice zkušené
lektorky Feldenkraisovy metody MgA. Pe-

try Oswaldové, Ph.D., která se v poslední
době soustřeďuje ve své praxi výhradně
na děti s těžkými typy postižení. Na jejím
webu se dočtete: „FM má potenciál pomoci komukoliv nezávisle na věku a psychosomatické kondici. Pomáhá jednoznačně
lidem, kteří mají konkrétní přání a jsou si
vědomi skutečnosti, že zlepšení aktuální
a dlouhodobé životní kvality je podmíněno
aktivním procesem jejich přístupu k sobě
samým.“ Proto jsme také zvolili ještě jeden
den s touto metodou, i když s jinou lektorkou na téma Feldenkrais, dech a hlas, který je určený všem pedagogům pracujícím
s dechem – což jsou nejen učitelé hudebních
výchov, zpěvu, vedoucí divadelních kroužků, ale vlastně všichni, kteří se svým hlasem
v průběhu dne „pracují“. V sobotu 16. října
2021 od 10 do 16 hodin se bude našim pedagogům věnovat Mgr. Monika Šabartová,
absolventka DAMU a FTVS v sále Komunitního centra v Sušici.
Protože je také důležité podívat se,
jak to dělají jinde, plánujeme na čtvrtek
21. října 2021 zájezd do MŠ a ZŠ Montessori Kampus České Budějovice. Snad nám
tato již několikrát odložená akce vyjde a ve
14:00 hodin zahájíme exkurzi povídáním
o Montessorri systému s následnou prohlídkou školy. Možná se v září podíváme
také do Waldorfské školy v Příbrami.
Pokud vás nabídka našich akcí zaujala,
rádi byste se některé zúčastnili, pracujete
s dětmi a jste z území našeho projektu volejte na mob.: 720 982 170 nebo 720 982 172
– zatím jsou volná místa. Všechny nabízené
akce jsou zdarma v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném
území ORP Horažďovice a ORP Sušice.

Školní zralost a připravenost,
webinář pro rodiče předškoláků
Od 23. do 25. dubna 2021 pořádala
MAS Pošumaví akce pro učitele MŠ, ale
i pro rodiče předškolních dětí na téma
„Školní zralost a připravenost“. Kurzy
vedla jedna z nejlepších odbornic na pedagogickou diagnostiku předškolního věku
– paní Jiřina Bednářová z Brna. Každé
z jejích akcí se zúčastnilo cca 30 osob. Pokud se k vám pozvánka nedostala, uvádíme některé z jejích rad:
Aby děti „práce“ bavila, je nutné jim
dávat úkoly přiměřené jejich věku. Největší motivací pro dítě je, když práci dokončí. Nemluvte na dítě, jestliže věnuje
pozornost něčemu jinému. Mluví-li dítě
nesprávně gramaticky, vlídně jej oprav-
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Klokanovy kapsy - pomůcky pro rozvoj dětí MŠ
a I. až II. ročníků ZŠ - v naší půjčovně pomůcek.

te. Dodržujte pravidlo, že s plnou pusou
se nemluví, ale využijte čas u společného
jídla, kdy může komunikovat celá rodina.
Učte dítě hlásky slyšet, nikoliv znát a psát
písmena.Základem pro čtení je rozlišová-

ní barev, hrajte s dětmi obrázkové pexeso,
skládejte rozstříhané obrázky, když dítě
ještě nezvládá skládat puzzle. A nebojte se
děti zapojit do domácích prací, je to pro ně
obrovský zdroj poznání a získání sebedůvěry, kterou děti potřebují k tomu, aby se
mohly soustředit na učení.
A pokud si nejste jisti, co byste měli
s dětmi procvičovat, objednejte si knížky
paní Bednářové, které jsou rozlišené podle
věku i zaměření na určitou oblast poznávání. Vzhledem ke kladnému ohlasu na
všechny její přednášky to jistě bude dobrá
volba.
Ing. Marie Kaufnerová,
metodička projektu MAP II
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Rizika internetu v životě dětí je téma
navýsost aktuální, v době online výuky
a neustálého pobytu dětí doma snad ještě aktuálnější. Internet a jeho možnosti
jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem.
Není jednoduché v roli rodiče nebo učitele těmto rizikům předcházet a když už se
něco stane, tak nám už běžné výchovné
metody, zásahy a řešení nepostačují. Také
možnosti, které děti ve virtuálním světě
mají a které využívají v dobrém i špatném, se mnohdy vymykají představivosti
a přiznejme si to, často i dovednostem
nás dospělých. Proto jsme projekt MAP
II propojili s organizací Portus Prachatice, o.p.s. Její tým se na kyberkriminalitu
a kyberšikanu specializuje a pro učitelskou a rodičovskou veřejnost připravuje
praktické semináře. Realizují ale také
zážitkové programy pro děti v rámci prevence rizikového chování. Kromě společného pořádání seminářů a webinářů, kterých už jsme zorganizovali kolem deseti,
jsme též navázali dlouhodobou spolupráci na konzultačních službách. Pro rodiče
a pedagogy z Horažďovicka a Sušicka,
kde projekt působí, je pro dálkové konzultace připraven podat pomocnou ruku
ředitel Portus Prachatice, Ing. Petr Šmíd.
Podrobnosti o této službě se dočtete v letáku s přehledem konzultačních služeb
našich spolupracovníků na straně 14.

Místní
Místní akční
akční plány
plán
rozvoje
MAP Horažďovice
vzdělávání II

MAP II se věnuje
rizikům internetu v životě dětí

Jste rodiče předškoláčka?
Článek je určený právě vám
Díky MAS Pošumaví a projektu
„MAP II“ byla uskutečněna online beseda mezi učitelkami z mateřských škol
a učitelkami základních škol, které mají
zkušenost s prvňáčky a předškoláčky.
Paní učitelky živě diskutovaly o tom,
co by mělo dítě přicházející k zápisu
umět. Nejspíš pro vás nebude překvapením, že dítě by nemělo mít problém
se sebeobslužností tzn. umí si zavázat
tkaničku, zapnout bundu, obléknout se;
samostatně udržuje hygienu včetně použití toaletního papíru a splachovacího
zařízení; pozná, kdy si má umýt špinavé
ruce při jiných činnostech. Od 6 let by
mělo být dítě schopné se samo najíst příborem. Dále poslechne, tedy nesmlouvá
o tom, co má udělat, prostě umí rozlišovat mezi hrou a úkolem. Ví, jak správně
uchopit tužku. Pozná, kde je napravo
a co má umístit nalevo, co znamená včera, dnes, zítra. Umí komunikovat: po-
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zdraví, požádá o pomoc, je mu rozumět.
Není nutné, aby dítě četlo nebo počítalo,
to se přece bude učit ve škole.
Je toho celkem hodně, co by mělo
dítě umět při nástupu do školy, ale jestliže váš předškoláček zvládá alespoň částečně shora uvedené dovednosti, je čas,
aby do školy nastoupil a dále se rozvíjel.
Jinak se prostě bude nudit. Jestliže má
v něčem mezery, stále je čas na nápravu.
Paní učitelky vaše děti většinou dobře
znají, nebojte se jim svoji obavu svěřit
a prodiskutovat své otázky. Možnost
přihlásit dítě k povinné školní docházce
od září letošního roku skončila 30. dubna 2021.
Školky většinou spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, kde
se vám v případě potřeby dostane péče
v podobě nápravy řeči či pomoci při nutném odkladu školní docházky.
Čím tedy ještě můžeme podpořit

klidný vstup dětiček do škol? Milí rodiče, jste to právě vy! Věnujte čas svým
dětem, čtěte jim pohádky, vyprávějte jim
příběhy, poslechněte si, co ony chtějí
vyprávět vám, najděte si čas na společnou procházku a jistě se najde i důvod
ke společnému zasmání. V životě děláme
různé chyby, bez nich to nejde. Každý si
musíme nějakou tu chybu v životě zažít.
Vysvětlete dětem, že chyba je něco, co je
posune dopředu.
Přejeme všem paním učitelkám, aby
měly spokojené žáčky. Vám hodně sil
a společných zážitků s vašimi dětmi.
A našim budoucím prvňáčkům chuť se
učit a objevovat.
Mgr. Šárka Zeithamlová – vedoucí
pracovní skupiny pro rovné příležitosti
projektu MAP II ze ZŠ Blatenská Horažďovice
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Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II

Ředitelka Mateřské školy v Hartmanicích Iva Vrbová.

Školka v Hartmanicích
je oázou pohody
Hartmanice, městečko v kopcích, je Pošumavákům dobře známé. Obnovená horská
synagoga, informační centrum, nedaleká
Dobrá Voda i zajímavé naučné stezky v okolí. To je pohled výletníka. Hartmanice ale
nejsou jen výchozím místem pro výpravy do
Pošumaví a na Šumavu. Jsou také místem,
kde lidé žijí. A jim slouží mimo jiné také
zdejší mateřská škola. Právě za ředitelkou
mateřské školy, paní Ivou Vrbovou, jsem se
vypravil v našem seriálu rozhovorů s řediteli
škol. Školka je v Hartmanicích schovaná za
obecním úřadem, ale je to až překvapivě velká budova. Neskrývá totiž jen školku samotnou, ale o tom později. Projdu vrátky a už
mě čeká věčně usměvavá, vlídná a energická
paní ředitelka.
Děkuji Vám za přijetí paní ředitelko.
Můžete našim čtenářům na úvod popsat
Vaši školku?
„Do naší školky chodí 44 dětí, z toho
máme čtyři děti s individuálním vzděláváním. Děti jsou rozdělené do dvou tříd a věnují se jim čtyři pedagožky.“
Je něčím Vaše školka odlišná, výjimečná?
„U nás především panuje opravdu rodinná atmosféra, což oceňují i maminky. Někte-
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ré děti k nám dokonce dojíždějí ze Sušice, a to
právě pro ten rodinný a individuální přístup,
který si můžeme dovolit, protože nemáme tak
naplněné třídy. Na děti tak máme dostatek
času.“
Přibližte nám, prosím, co vlastně obnáší
práce ředitelky ve školce.
„Já se snažím být co nejvíce u dětí, ale
má ředitelská práce obnáší zajištění chodu
celé organizace, starám se o dokumentaci,
o projekty, o zaměstnance a jejich pohodové
pracovní prostředí. Ale nejraději se věnuji
právě dětem.“
Vy bydlíte v Sušici, co Vás do Hartmanic
vlastně zaválo?
„To byla náhoda, bylo tu volné pracovní místo na pozici vedoucí učitelky. Předtím
jsem pracovala v sušickém domě dětí a mládeže. Od roku 2008 jezdím do Hartmanic
a jsem za to ráda.“
Jak jste prožívaly komplikované období
poznamenané epidemií?
„Když to vezmu za celý uplynulý více
než rok, tak kromě toho, že jsme kompletně
uklidily celou budovu a protřídily materiály, věnovaly jsme se hlavně dětem, i když na
dálku přes internet. Založily jsme speciální
e-mail, na který jsme dětem posílaly úkoly.
Rodiče nám posílali zpětnou vazbu. A děti

doma opravdu tvořily a učily se, byly moc
šikovné. A rodiče také. Dále se paní učitelky
vzdělávaly a rozvíjely své znalosti na online
seminářích, právě i od MAS Pošumaví, tedy
projektu MAP II.“
Co všechno je součástí budovy školky?
„Ke školce patří také školní jídelna, která vaří nejen pro školku, ale také pro školu,
domov důchodců a pro veřejnost. Nezdá se
to, ale měsíčně uvaříme kolem tisíce obědů.
Dík patří našim kuchařkám, které se opravdu snaží, aby bylo jídlo dobré a vymýšlejí
nejrůznější vylepšení. Ve školní jídelně nejde
tolik o výdělek, ale o to, aby byli strávníci
spokojeni. Poslední součástí budovy je pak
pošta.“
MAS Pošumaví nyní chystá strategii
pro nové programové období EU. Jaké materiální potřeby má Vaše školka? Co byste
potřebovali v následujících letech?
„Určitě bychom ve školce potřebovali rekonstrukci sociálního zařízení pro děti i zázemí pro zaměstnance. Pak také úspornější
přístroje do kuchyně, zateplení budovy a moc
by se mi líbilo dopravní hřiště.“
Kdybyste si představila ideální školku
v Hartmanicích a kouzlem ji mohla vytvořit, jaká školka by to byla?
„Bylo by určitě krásné nacházet se
v nové pěkné a moderní budově, která by
byla plná různých vychytávek. Ale budova
není to nejdůležitější, nejdůležitější jsou ve
školce děti. Také bych ráda ve školce zavedla
více prvků vzdělávací metody Montessori.“
Jaký máte ve školce pracovní kolektiv?
„Jedním slovem výborný. Myslím, že
máme pěkné vztahy a vždycky si vyjdeme
vstříc.“
A jaké jsou děti? Zaznamenala jste během své profesní dráhy nějakou změnu?
„Letos máme opravdu skvělé děti.
Vždycky se najde nějaké dítě, které zlobí, ale
děti jsou pořád stejné. Nemyslím si, že by děti
byly zlobivější než dříve.“
Co byste doporučila rodičům, aby jejich
děti uměly před nástupem do školky?
„Dítě musí zvládat sebeobsluhu, tedy
umět si dojít na toaletu nebo si o to alespoň
říci, mělo by se umět samo najíst příborem
nebo alespoň lžicí. A co rodiče často opomíjejí, mělo by umět pít z hrnečku. Je potřeba,
aby se umělo samo obléknout, nebo alespoň
s dopomocí. A také se musí umět přinejmenším na dopoledne odloučit od rodičů, což
bývá někdy dost těžké.“
Jaké místo máte v Hartmanicích a okolí
ráda? Kam byste naše čtenáře pozvala?
„Tady je to krásné všude. Ale určitě bych
je pozvala na vrch Hamižná, odkud je krásný
výhled na Šumavu a v zimě si tam i skvěle
zalyžují.“
Za rozhovor děkuje a na další spolupráci se těší Jindřich Haišman.
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Zajímavá místa
na území naší MAS

Tipy na výlety
od pracovníků MAS

Hnačovský rybník.

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.

Na Hnačovský rybník
za odpočinkem i za sportem
V překrásné krajině Plánicka se ukrývá jeden z největších pošumavských rybníků – Hnačov. Rybník o rozloze 68 ha je
obklopen překrásnými lesy a nádhernou
přírodou. Díky tomu zde lze provozovat
vodní sporty, cyklistiku i pěší turistiku, neboť celé okolí je protkáno pěšími stezkami a cyklotrasami.Pláž u rybníka je písčitá
s pozvolným vstupem do vody. Na rybníku je několik větších kamenných ostrovů,
které jsou oblíbené především u dětí. Přímo
u rybníka začíná vycházkový okruh, který
není nijak náročný a je vhodný i pro rodiny s kočárky. Novinkou pro letošní rok je
moderní wake park. V areálu jsou umístěny
dva dvousloupové vleky, jeden pro úplné
začátečníky a druhý s překážkami pro pokročilejší jezdce. Užít si tak můžete vodní
sporty jako vodní lyžování, wakeboarding,
wakeskating a další. Wake park se nachází
v místním kempu, kde je možnost se také
ubytovat nebo zajít na něco dobrého k jídlu. V letních měsících zde probíhá spousta
kulturních akcí. Jednou z největších je Sraz
socialistických vozidel, který se koná vždy
poslední víkend v květnu. V kempu si můžete vypůjčit šlapadlo a kromě rybníka se
vykoupat také v místním bazénu.
Markéta Janotová Baštařová
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Kaplička v Hnačově.

Zámek byl původně obklopen francouzským parkem, který byl v 19. století za
Emanuelova následovníka hraběte Arnošta
Josefa z Kolowrat Krakowského přetvořen
na anglický park. Syn hraběte Arnošta, hrabě Josef Arnošt Emanuel, panství značně
zadlužil a po náhlé smrti hraběte Josefa
panství po čtyři roky spravoval jeho bratr,
svobodný hrabě Karel Ludvík KolowratKrakowský.
V 19. století se na zámku neodehrály
žádné stavební změny, pouze chátral, a to
až do roku 1927, kdy byl novým vlastníkem, Jaroslavem Polívkou zrekonstruován.
V dalších letech byl využívaný jako
luxusní hotel, který ale brzy zkrachoval
a v roce 1934 převzal správu zámku jeho
věřitel – Záložna ve Velvarech. Následně
zámek v roce 1937 získal Spolek pro péči
o sirotky v Praze. Od roku 1951 byl majetkem Pražské evangelické církve metodistické, která zde vybudovala útulek pro
tělesně postižené děti. Pak přešel do rukou
státu a několik let byl sídlem Československé lidové armády. Koncem roku 1999
zámek Týnec koupil současný vlastník Jan
Pelánek Lazarowitz, který zahájil jeho postupnou rekonstrukci.
Od roku 1964 je chráněn jako kulturní
památka a v květnu roku 2014 byl zámekprohlášen za národní kulturní památku.
V současné době je zámek veřejnosti
nepřístupný, ale do budoucna by zde měla
vzniknout galerie.
Eva Kyrálová

Zámek v Týnci u Klatov
je opravdovým unikátem
Asi 7 km jihozápadně od Klatov směrem na Železnou Rudu určitě upoutá zájemce o architekturu dominanta obce i širokého okolí, zámek Týnec. Výstavbu tohoto
mohutného barokního zámku zahájil podle
plánů barokního architekta Giovanniho
Battisty Alliprandiho hrabě Maxmilián
Norbert Krakowský z Kolowrat. Projektstavby vznikl kolem roku 1700, před rokem 1724 byla stavební činnost téměř dokončena, ale následně na čas přerušena.
Po smrti Maxmiliána se majitelem zadluženého zámku stal jeho syn Jan Josef
Hyacint Krakowský z Kolowrat. Ten dovedl stavbu zámku v roce 1760 do nejnutnějšího stavu. Po Janově smrti převzal panství
hrabě Emanuel František Krakowský z Kolowrat, kterému se podařilo Týnecké panství oddlužit a zbavit vynucené ekonomické správy. V 60. letech 18. století prostory
zámku upravil a od té doby hraběcí rodiny
Krakowských z Kolowrat v zámku i trvale
bydlely.

Zámek v Týnci.

Pohled na Týnec od Klenové.
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Na Sedlo a sušické traily
za adrenalinem
Tentokrát bych vás rád pozval na výlet
na Sušicko. A to na kole. Cyklistika je naší
oblíbenou činností ve volném čase a velkým trendem u mladých bikerů jsou traily.
Označení trail, v českém překladu stezka,
pěšina či lesní cesta, používali dříve běžci
pro terény vedoucí ve vysokých horách, na
nichž bylo nutné překonat velké převýšení.
O adrenalinové chvilky na těchto stezkách
proto nebude nouze.
Lokalita Bike X Zone (https://www.bikexzone.cz) nabízí celkem 3 traily, každý
v délce od 1,8 km do 2,1 km. Jeden takový
trail začíná přibližně 5 km od Sušice u Albrechtic a jmenuje se Epona. Je to černý
trail, což znamená, že jeho zdolání vyžaduje předešlé zkušenosti s horským kolem.
V blízkosti se nachází dřevěná rozhledna
na Sedle. Na 24 metrů vysokou rozhlednu
sedmiúhelníkového půdorysu doporučujeme vystoupat. Za příznivého počasí z ní
dohlédnete nejen do Českého lesa. A pokud
vás nohy ještě unesou, můžete pokračovat
do Pidipivovaru u Pujiče v malé vesničce
Lazny nedaleko od Strašína. Pivovárek byl
oficiálně otevřen v roce 2016 a ochutnat
zde můžete z více druhů piv, která jsou vyráběna s láskou místním nadšencem. Kdo
by nechtěl ochutnat Šumavouse, Javorníčka nebo Strašínského Kováře, ve kterých
se skrývá šumavská pramenitá voda z hor.
Ať už je brána Šumavy ve Vimperku,
Klatovech nebo v Sušici, její krásy můžete na sedle kola vychutnat právě na mnoha
přírodních stezkách či nově vybudovaných
flow trailech pro horská kola na Sušicku.
A sport a čepované osvěžení je to, co teď
každý potřebuje.
Filip Unzeitig

Zámeček v Nemilkově
zve k návštěvě
Nemilkovský zámeček, tak jako mnoho
podobných objektů nejen Pošumaví, byl
před časem v zoufalém stavu. Vzácná památka je jako učebnice vývoje architektonických slohů od středověku po 19. století.
Od roku 2016 prochází zásadní proměnou.
Ujala se ho rodina Kaplanů a jejich přátel
a dnes už zámeček nejen žije prohlídkami,
ale především probíhá postupná obnova
celého zámeckého areálu. Je to takový Fénix, který povstal z popela, do kterého ho
dostal komunistický režim.

Rozhledna na Sedle.

Je zde mnoho romantických zákoutí,
jimž citlivá rekonstrukce dala nádech starých časů. Novinkou je stylová kavárnička,
která zve k posezení. A na prohlídku Vás
možná vezme sama paní Kaplanová, která vám, s nadšením sobě vlastním, udělá z
prohlídky opravdový zážitek. Je skvělé, že
v Pošumaví žijí lidé, kterým není dědictví
po předcích lhostejné a neváhají nasadit
veškeré své síly k jeho záchraně. Jen více
takových příkladů. Mimochodem zanedbaných zámečků a dalších historických budov je v Pošumaví stále dost, stačí si vybrat. Rád budu v budoucnu psát i o jejich
záchraně.
Jindřich Haišman

Freska v kapli nemilkovského zámku.
Nemilkovský zámek.

Více na www.masposumavi.cz
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Zřícenina věže a kaple sv. Václava na Pušperku.

Výprava z Poleně
na zříceninu hradu Pušperk

Kaplička sv. Huberta u Pečetína.

Vyhlídka u Pečetína
nabízí romantiku
Pokud máte rádi posezení v přírodě
s krásným výhledem do krajiny, rozhodně
byste měli navštívit vyhlídku u kapličky
sv. Huberta. Ta se nachází na úpatí Plánického hřebene, u lesa nedaleko nad obcí Pečetín. Na místo se dostanete tak, že na okraji
obce Pečetín ve směru na Třebíšov odbočíte doprava, na polní cestu vedoucí směrem
k lesu. Po chvilce se před Vámi objeví kaplička, u níž je vybudované kryté posezení.
Kaplička byla postavena v roce 2002 mysliveckým sdružením Domažličky a vysvěcena byla v roce 2012. Hned vedle kapličky
se nachází rozcestí, ze kterého lze pokračovat ve směru od Pečetína do leva směrem do
vesničky Hůrka anebo vpravo na Zbyslav.
Vyhlídku nad Pečetínem lze proto spojit
i s pěším nebo cyklovýletem právě do Zbyslavi, na jejímž okraji při cestě od Pečetína
určitě neminete kapli se studánkou s léčivou vodou, o které bylo psáno v jednom z
předešlých čísel našeho Zpravodaje. Tato
trasa je však pro sportovněji naladěné výletníky, jelikož se vyhlídka u sv. Huberta a obec Zbyslav liší menším rozdílem
v nadmořské výšce a obě místa spojuje
lesní cesta. Ať už se rozhodnete pro tuto
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Reliéf Sv. Huberta od Gustava Fifky.

výletní variantu anebo pouze pro samotné
posezení na vyhlídce, bude Vám vždy odměnou za obětovaný čas perfektní výhled
do daleké krajiny směrem na západ. Pokud
si tedy můžete zvolit čas návštěvy této vyhlídky, je právě západ slunce tou nejlepší
variantou.
Jiří Kaisr

Můj tip na výlet z Poleně ke zřícenině
hradu Pušperk a zpět. Trasa je dlouhá zhruba 5 km. Z Poleně se vydáme po červené
turistické značce přes Farskou hůrku a dále
po silnici až k úpatí vrchu Na Pušperské
skále. U kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova odbočíme do leva a lesní cestou vystoupáme až ke zřícenině hradu Pušperk.
Hrad s mohutným opevněním a příkopem byl založen v druhé polovině
13. století. Měl sloužit k ochraně nové cesty vedoucí od Horažďovic přes Klatovy,
Poleň, Horšovský Týn k zemské hranici.
Název Pušperk vznikl počeštěním původního pojmenování Fuchsberk. V 15. století
byl hrad dobyt a pobořen a od roku 1447 je
uváděn jako pustý. V roce 1473 proběhla
jeho obnova, ale byl opět pobořen. Roku
1600 zde byla vystavěna kaple sv. Václava,
která byla zrušena v rámci josefínských reforem a postupem času se zřítila.
V současnosti je objekt zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.
Najdeme zde pozůstatky gotického zdiva
obvodových hradeb a zbytky budov z lomového zdiva. Vstup je volný.
Jindřiška Bělohlavá
Zdroj: hrady.cz, mapy.cz,
pamatkovykatalog.cz

Zřícenina hradu Pušperk nabízí téměř snovou atmosféru.

Více na www.masposumavi.cz
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Do Hor Matky Boží
za historií hornictví
Hory Matky Boží, německy Bergstadtl
Unserer Lieben Frau, jsou místní částí
obce Velhartice. Vesnice je pravděpodobně
pojmenována po dolu Nálezná jáma Matky
Boží. V osmnáctém a devatenáctém století
se užíval také lidový název Zlámané Hory.
Nejstarší stopy po těžbě rudních ložisek v okolí vesnice pochází z desátého až
dvanáctého století, z té doby se dochovaly sejpy podél Ostružné a jejích přítoků.
První krátké štoly podél křemenných žil
pochází ze třináctého století, ale na jeho
konci již byla zdejší ložiska zlata pravděpodobně vyčerpaná.
Rozmach hornictví nastal až s objevem
stříbronosného galenitu v první čtvrtině
šestnáctého století. První písemná zmínka
o osadě pojmenované podle jámy pochází
z roku 1520. Rozvoj dolování výrazně podpořil král Ludvík Jagellonský, když osadu
dne 12. listopadu 1522 povýšil na horní
město a udělil mu trhové a várečné právo.
Kromě toho městu věnoval znak s pečetí
a obyvatele osvobodil od poddanství.
Většina ložisek byla vyčerpána okolo poloviny šestnáctého století. Pokusy
o obnovu dolování v sedmnáctém století
skončily neúspěšně a stejný výsledek měly
také snahy ve druhé polovině osmnáctého
století.
Bývalé hornické městečko později proslulo výrobou obuvi, i moje babička si zde
nechávala boty šít. Do roku 1907 zde byl
také pivovar.
A co zde můžeme vidět dnes? V obci
se nachází muzeum, které je zaměřené především na historii hornictví. Je zde stálá
expozice těžby stříbra a památek na hornickou minulost s informacemi o historii
městečka.
Na náměstí stojí barokní kostel Jména
Panny Marie z roku 1637. Severně od města byla v roce 1842 postavena poutní kaple
Proměnění Páně, ke které od hřbitova vede
14 nepravidelně roztroušených kapliček
Křížové cesty. Kalvárie je na místě kříže,
u kterého se modlívali horníci, než vstoupili do šachty. Vlevo vedle kaple je pod
křížem studánka.
Okolím Hor Matky Boží vede naučná stezka Důlní činnost s cílem seznámit
návštěvníky s dochovanými stopami po
historické těžbě surovin a okolními památkami.
Je zde také koupaliště s občerstvením
a krásné okolí Pošumaví, lákající k dalším
výletům.
Věra Dvořáková

Více na www.masposumavi.cz

Kaple sv. Barbory v Obytcích.

Hory Matky Boží.

V Obytcích najdeme
kapli sv. Barbory a zámek
Obec Obytce se nachází 7 km východně
od Klatov. Na návrší před obcí se nachází
kaple svaté Barbory. V její blízkosti můžeme obdivovat lípu, která je stará přibližně
400 let. Původně rostla v páru, druhá z lip
však musela býtbohužel pokácena. Jako
krajinná dominanta je lípa pro svůj vzrůst
a součást památky chráněna od roku 1978.
V centru obce Obytce najdeme zámek,
původně tvrz, a to po pravé straně silnice
vedoucí z Klatov (u zemědělského dvora).
O obci pochází první písemná zpráva
z roku 1227. Původní tvrz byla založena
zřejmě již ve 14. století šlechtickým rodem Obyteckých z Obytec. Až v 16. století
byla zvětšena a renesančně přestavěna.
V 18. století získala podobu barokního
zámku. Během své existence vlastnila tvrz
a později zámek celá řada různých šlechtických rodů a od roku 1827 řád Maltéz-

Zámek v Obytcích.

ských rytířů, který roku 1920 zámek prodal
soukromé osobě. V druhé pol. 20. století
sloužil zámek různým státním organizacím, mimo jiné jako sklad národního podniku Mototechna a depozitář klatovského
Okresního archívu. Ke konci dvacátého
století nebyl zámek udržován a tím chátral.
Střechou zatékalo a voda poškodila obvodové stěny, před rokem 2005 však byly
střechy i poničené zdi opraveny.
K zámku přiléhá zemědělský dvůr
a zámecký park spolu se dvěma altány,
rybníkem a jezírkem. Nyní je zámek v soukromém vlastnictví.
Současný majitel zámek zrekonstruoval. Kromě zámku ale získal původní podobu i krásný zámecký park, kde se nyní
konají svatební obřady.
Vendula Šulanová
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Památník Silvestra Krnky.

Velký Bor je rodištěm
slavného vynálezce
Při cestování po vlastech českých nás
zpravidla již z dálky upoutají různé stavby. Nejinak je tomu při cestě z Horažďovic
směrem na Plzeň. První vesnice, na kterou
narazíte, je Velký Bor se svým nepřehlédnutelným červeným „hradem“ a bílým kostelem sv. Jana Křtitele. Hrad zde byl skutečně vybudován ve 14. století, ale už roku
1420 Janem Žižkou rozbořen, lidmi rozebrán a jeho území v běhu staletími poskytlo
prostor pro špitál, školu, byty.
Osudy staveb jsou vždy velmi zajímavé, protože jsou vlastně dějinami rodů,
lidí. Projdete-li se vesnicí pěkně v klidu po
svých, narazíte na několik pamětních cedulí, které vám řeknou něco o umu a charakterech zdejších lidí.
Před obecním úřadem stojí malý památník věnovaný rodákovi Silvestru Krnkovi. Asi by vás nenapadlo, že by odtud
mohl pocházet slavný český puškař, vynálezce palných ručních zbraní – především tzv. zadovky s otočným záklopkovým závěrem. V r. 1844 se vyučil ve Vídni
a v nedaleké Volyni si založil vlastní dílnu
jako městský puškař a dodavatel zbraní pro
národní gardu. Když byly gardy rozpuštěny, přestěhoval se do Prahy a pracoval
u jiných puškařů. Po celou vojenskou služ-
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Kostel sv. Jana Křtitele.

bu (13 let) byl Silvestr Krnka úspěšným
konstruktérem zbraní. Zadovku a jednotný
náboj jeho konstrukce zavedly v roce 1869
do výzbroje ruská carská armáda a Černá
Hora, později také armády bulharská a ru-

munská. S plukem cestovala i jeho rodina,
stěhovali se do Uher, Transylvánie, ruského Petrohradu. Do Čech se vrátili v roce
1872 a v Michli založili továrnu na pušky.
Konstrukcemi zbraní se ze tří synů zabýval
pouze nejstarší Karel (1858 – 1926), který
vyráběl například samonabíjecí vojenské
pušky, samonabíjecí brokovnice a samonabíjecí pistole vlastních konstrukcí. Později
pracoval pro firmu Roth, po vzniku Československa pracoval pro zbrojovku Praga
a nakonec pro Zbrojovku Brno.
Další zajímavou pamětní desku najdete na vchodové straně kostela. Dvacetsedm let na zdejším kostele sloužil jako
katolický kněz Karel Flossmann. Doc.
ThDr. Karel Flossmann byl přední český
odborník na starozákonní biblistiku (Starý
zákon je delší a starší část Bible, původně sbírka posvátných židovských knih,
kterou přejalo z židovství vzniklé křesťanství). Protože spolupracoval i na překladech těchto děl z hebrejštiny a aramejštiny, měl plno dojmů z těchto činností či
návštěv posvátných míst, takže jeho mše
byly hojně a s radostí navštěvovány.Po
listopadu 1989 začal pracovat na obnovené teologické fakultě v Českých Budějovicích, byl zvolen jejím prvním děkanem
a současně zde přednášel jako docent Starý zákon. V roce 1991 jej Česká biskupská
konference jmenovala ředitelem Českého
katolického biblického díla. Zemřel v roce
2000 ve věku 75 let.
A pokud se budete dobře rozhlížet, najdete i rodné domy dalších osob, které si
zaslouží naši úctu a pro které bylo samozřejmostí vlastenectví a čest.
Marie Kaufnerová
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Lidé uctívali stromy od nepaměti, ať už
se jednalo o samostatně stojící strom nebo
celý posvátný háj. V historii sloužily také
k orientaci v krajině, byly sázeny na rozcestích, dělily hranice pozemků, byly vysazovány podél cest a při různých příležitostech, oslavách, svátcích a na církevních
místech. Mnoho stromů má svůj příběh,
váže se k nim pověst, ale některé prostě
jen měly štěstí a dožily se vysokého věku.
Takové pak působí na člověka majestátně,
opravdu posvátně. Jsou velmi cenné i z hlediska ekologického a některé z nich získají
označení „Památný strom“.
V území MAS Pošumaví je takových
stromů několik desítek. Ale jsou i stromy,
u kterých cedulku nenajdete a přesto si
nesou zajímavý příběh. Některé vám zde
představíme, můžete je navštívit.

Putování za stromy
na území MAS

I stromy mají svůj příběh…

Památné stromy
v Mokrosukách a okolí
V Mokrosukách a jejich okolí se nachází několik památných stromů. Přibližně
šestisetletá lípa velkolistá roste na západním okraji vsi u bývalého hospodářství
u Pavlíčků při silnici na Hory Matky Boží.
Za války prý bylo do dutiny v jejím kmenu
ukrýváno obilí, ale skrývá také jiné tajemství. Na mokrosucké tvrzi žil kdysi pyšný
pán, který měl jedinou dceru. Za ženicha
jí vybral bohatého šlechtice, ale dívka milovala mládence ze vsi, kterého se odmítla
vzdát. To pána velmi rozzlobilo a dceru
vyhnal z domova. Dívka pak zmizela a po
nějakém čase se začala zjevovat v podobě
mlhavého přízraku u lípy.
Přibližně čtyřsetletý dub letní rostl na
východním konci vsi u fotbalového hřiště
a křižovatky cest do Lešišova a na Sušici.
V nedávné době však musel být pokácen.
Pod mokrosuckým dubem jsou prý pochováni švédští vojáci z třicetileté války. Těmto místům se proto říká Na hřbitově nebo
U svítivých hlav a váže se sem další příběh.
Jednou v noci se starý vysloužilý voják Šimon Rubáš vracel z hospody ve Velharticích zpět domů, do samoty u Mokrosuk.
Cestou ho dohnal hajný Vojta Šimák, který
mu dělal společnost až do Hor Matky Boží.
Pak už šel sám. Měl pro strach uděláno
a různým stínům mezi stromy nevěnoval
pozornost. Při chůzi si spokojeně bafal svoji fajfku, která mu na rozcestí před Mokrosuky zhasla. Usedl tedy na kámen při cestě
a znovu si ji zapálil. Spokojeně si zabafal
a rozhlédl se kolem sebe, když tu spatřil na
louce pod mokrosuckým dubem zvláštní
světla. V podivném reji tam tančily svítící lebky, kterým rudě žhnuly prázdné oční
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Chráněná lípa v Mokrosukách.

důlky. Vysloužilec nebyl schopný pohybu
a s pootevřenými ústy pozoroval ten podivný rej. Vzpomněl si, že místu pod dubem se
říká „Hřbitov“ či „U svítících hlav“. Mnozí
tvrdili, že tam prý jsou pochováni švédští
vojáci z třicetileté války. Náhle lebky zmizely, jakoby se rozplynuly. Šimon Rubáš
ještě chvíli s úžasem stál a pak se vydal k
domovu. Tanec svítících hlav už nikdy neviděl, ale rád o svém zážitku vyprávěl.
Památným stromem je také Lešišovská
lípa, která je třetí nejmohutnější lípou malolistou v západních Čechách.

Rudolfovská alej
v Mlázovech
Za stodolami bývalého velkostatku lemuje komunikaci mezi Mlázovami
a Jindřichovicemi dubové stromořadí. Tyto
duby nechala vysázet majitelka velkostatku Marie Kleistová roku 1881 na památku svatby rakouského korunního prince
Rudolfa (syna císaře Františka Josefa I.)
s dcerou belgického krále Leopolda, Stefanií.

Alej k Otínu.

Lipová alej
v Otíně
Tato alej při cestě z Otína do Předslavi nese jméno Františka Palackého. Otec
národa, jak se Palackému přezdívá, se oženil s mladší dcerou velkostatkáře a advokátaJana Měchury, Terezií Měchurovou.
Ačkoliv mu rodina i rodinný lékař sňatek
rozmlouvali s odůvodněním, že Terezie má
těžkou srdeční vadu a není pro manželství
způsobilá. František s Terezií pobývali na
zámku v Otíně a touto alejí jeli i svůj svatební průvod do kostela sv. Jakuba Většího
v Předslavi 16. září 1827.
S Terezií nakonec vychoval dvě děti,
syna Jana (budoucího přírodovědce) a dceru Marii, později provdanou za Františka
Ladislava Riegera. S ohledem na chatrné
zdraví své manželky, kterou Palacký velmi
a stále miloval, rodina jezdila často do lázní, nejčastěji na francouzskou Riviéru do
Nice a také do okolí Neapole.
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Kostel v Nicově.

Zákoutí u lípy nedaleko Třebýciny.

Lípy starého dvora
v Kamýku u Švihova
Skupina tří památných stromů lípy velkolisté roste v nadmořské výšce 500 m, obvody jejich kmenů jsou 340, 470 a 275 cm.
Stromy rostou na volném prostranství
poblíž komunikace a jsou tak němými
svědky skutečnosti, že zde původně stávalpanský dvůr. Jsou chráněny od 2. září 2008
jako krajinná dominanta, esteticky zajímavé a historicky důležité stromy. Historie
místa je podrobně popsána na turistické
informační tabuli.

Pastýřova hrušeň
na místě starých Únějovic
V lese Cikánovka u Únějovic stojí už
jen torzo asi šest set let staré hrušně obecné. Hrušeň je chráněna od roku 1987 především pro svůj věk.
Vznikla obec u památné Pastýřovy
hrušky? Podle pověsti byla právě v místech, kde dnes stojí Pastýřova hrušeň, založena v roce 1379 obec Únějovice. Hrušeň
stála původně uprostřed polí, ale za ta léta
ji obklopil vzrostlý les. Stáří tohoto stromu
tedy dosahuje úctyhodných 633 let.
Dříve se věřilo, že na hrušeň může člověk převést svoji nemoc. V současnosti
není oficiálně považovaná za léčivou rostlinu, ale vařené hrušky a šťáva jsou vhodným pokrmem při srdečních a oběhových
chorobách, nemocích močového měchýře
a pro posílení žaludku. Z listů se vaří čaj.
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Skupina lip v Kamýku.

Památná lípa
před kostelem v Nicově
Lípa stojí před barokním poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven podle projektů Kiliána Ignáce Dienzenhofera v letech 1719 – 1730 (některé
prameny uvádí 1717 – 1726). Poprvé v historii zde bylo při stavbě použito zvláštního
druhu klenutí stropu, který se nazývá „česká placka“. Stáří lípy před svatostánkem
je odhadováno na více než 400 let, je tedy
starší, než samotná stavba kostela.
Zajímavostí také je, že v Nicově se
v roce 1803 narodil otec významného českého vynálezce a podnikatele Františka
Křižíka.

samoty Hájek č. p. 49 a Václava Havlíčka z nedaleké Třebýciny č. p. 5. Ještě než
na podzim roku 1914 narukovali, vystavěli společně malá, zděná sloupková boží
muka a každý z nich zasadil po jedné jejich straně lípu. Václav Havlíček se dostal
s 11. setninou 35. pěšího pluku na italskou
frontu, kde v bojích na Piavě 3. července
1915 padl. Tam byl na kótě 1418 tehdy
také pohřben. Jeho přítel František Stuchl
se vrátil z války domů živ a zdráv, jeho lípa
však mezitím uschla. Na rozdíl od ní ta,
kterou před válkou vysadil jeho kamarád
Václav Havlíček, přežila a v plné síle roste
dodnes. Václavova matka, Marie Havlíčková, pak byla přesvědčena, že život jejího
padlého syna pokračuje právě v této lípě.
Čerpáno z několika zdrojů: Mapy.cz,
Martin Kříž - vysvětlující tabule v Mokrosukách, Pověsti z míst tajemných i kouzelných Pošumaví, vysvětlující tabule v Mlázovech, Wikipedie, Běleč, z.s.p.o.
Věra Dvořáková

Boží muka a lípa
u Třebýciny
Po vypuknutí první světové války nastaly i u nás vlny odvodů mladých mužů
pro rakouskou armádu. Potkalo to i dva
kamarády, Františka Stuchla z předslavské

Pastýřova hrušeň u Únějovic.

Více na www.masposumavi.cz

V letošním roce přichystala MAS Pošumaví změnu v jejím grantovém programu.
S ohledem na pandemickou situaci a nejistotou s konáním kulturních akcí bude MAS
Pošumaví v roce 2021 podporovat vybavení pro činnost neziskových organizací.
Podporován bude nákup neinvestičního
vybavení. Může se jednat např. o sportovní
náčiní, výtvarné pomůcky, stejnokroje, kostýmy, hudební pomůcky, nářadí apod.
Poskytnutou podporu lze využít na pořízení schváleného neinvestičního vybavení,
které bude v majetku dané organizace.
O podporu ve výši 3 – 10 tis. Kč mohou
žádat pouze neziskové organizace.
Grantový program bude vyhlášen
v průběhu června a veškeré podklady (Pravidla grantového programu a žádost) naleznete na našich webových stránkách www.
masposumavi.cz.

Více na www.masposumavi.cz

Grantové schéma
MAS

Podpoříme vybavení pro činnost
neziskových organizací
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