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Podnětná setkání
Nové možnosti

Vážení čtenáři,
když jsem psal úvodník do minulého
zpravodaje koncem loňského roku, prali jsme se s epidemií covidu a z dnešního
pohledu řešili mnohdy až malichernosti. Tehdy jsme si nemysleli, že může přijít

ještě něco horšího. Válka na Ukrajině nás
však z tohoto omylu rychle vyvedla. Svět se
začal pomalu a jistě proměňovat a lidé
se musí naučit reagovat na nové podněty a výzvy. Domnívám se, že v této době
bude kladen větší důraz na rozvoj regionů
a podporu lokálních zdrojů a možností.
Mám na mysli například produkci místních
potravin, komunitní energetiku, vytváření
podmínek pro drobné podnikání i rozšíření
nabídky možností pro zkvalitňování života
lidí v oblasti zdravotní, společenské i ekonomické. Místní akční skupiny jsou připraveny dlouhodobě plnit úlohu prostředníka,
který toto vše pomůže lidem ve svém regionu usnadnit. Vždyť i místní akční skupinu

tvoří jen lidé, kteří žijí v Pošumaví a potřeby svého území tak důvěrně znají.
V dnešní době je mnohem více třeba, aby nám dával svět kolem nás smysl
a oprostili jsme se pokud možno od zbytečné byrokracie. K tomu však musíme jako
celá společnost dozrát a změnit své myšlení a některé hodnoty. Vím, že to není jednoduché, ale někde prostě začít musíme a kde
jinde, než sami u sebe.
Vážení přátelé, přeji Vám krásné a pohodové léto a příjemnou dovolenou.
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 31.5.2022 měla MAS 49 členů, kteří sídlí na
území vyčleněném obcemi, které poskytly pro realizaci aktivit MAS své území.
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Lidé
v MAS Pošumaví

Představení člena
výkonné rady MAS
Jindřicha Suchého
V MAS Pošumaví zastupuji Klub
přátel Klatovska, z.s. Naše nezisková
organizace se věnuje mapování historie,
obnově drobných památek a pořádání
akcí pro veřejnost, zejména v upraveném areálu zříceniny barokního kostela
sv. Anny na Hůrce v Klatovech. Členy
našeho spolku spojuje láska ke krajině
a místu, kde žijeme. Klub se stal v minulosti jedním ze zakládajících členů MAS
Pošumaví a jsem rád, že můžeme spolupracovat na rozvoji našeho regionu.
Narodil jsem se v Klatovech, kde celý
život žiji. Po absolvování základní školy
jsem se vyučil eletrikářem v Plzni pro
Okresní stavební podnik Klatovy, kde
jsem pracoval do roku 1979. Pak jsem
přešel do Klubu vědeckotechnické činnosti mládeže, kde jsem se věnoval servisu výpočetní techniky a jejímu zavádění
do škol. V roce 1991 jsem začal soukromě
podnikat a založil jsem společnost Astra

elektro, kterou vedu dodnes. Zajímám se
o možnosti lepšího využítí ekologicky
vyrobené energie. Myslím, že tato problematika je v dnešní době stále více aktuální. Vyhledávám různá technická vylepšení
i novinky v této oblasti. V poslední době
se tomu věnují i místní akční skupiny.
Domnívám se, že v energetice je stále velký prostor pro hledání nových příležitostí. Rád bych přispěl svými zkušenostmi
k rozvoji této oblasti.

Ve volném čase hraji na kytaru v kapele Astra band. Vystupujeme pravidelně na Hůrce v Klatovech. V minulosti
jsme zde v upravené zřícenině kostela
s klubem vybudovali zázemí pro kulturní akce a zde hrajeme v sezoně od května do srpna, zpravidla v pátek. Hrajeme
jen tak pro zábavu a máme už stálý okruh
posluchačů. Je to jedna z aktivit, která pomáhá oživovat toto místo. Baví mě také
pořádání divadelních představení ochotníků a dalších kulturních pořadů. Rád bych
ostatně všechy čtenáře tohoto zpravodaje
k nám na Hůrku pozval, je zde také provozovna občerstvení a můžete navštívit
i rozhlednu.
Místní akční skupina pomáhá v regionu k záchraně drobných památek, udržení
místního dědictví a k tomu, aby se v Pošumaví lépe žilo. Když jsem byl oslovený,
abych se více zapojil do činnosti MAS,
příliš jsem neváhal. Budu se těšit na další
spolupráci.

Naše humanitární pomoc
na Slovensko – Ukrajinských hranicích
Letošní 24. únor je datem, který zůstane v našich myslích podobně jako například 11. září 2001. Málokdo si ještě na
sklonku loňského roku dokázal představit, že by v Evropě jeden stát zaútočil na
druhý a nikoho ani nenapadlo pomýšlet,
jaké by to mohlo mít důsledky. Bohužel
se tak stalo a s důsledky jsme se začali potýkat hned poté. Bezprostředně po
začátku ruské agrese vůči Ukrajině se
objevila obrovská míra solidarity a řada
organizací začala pořádat sbírky na po-

Naložená humanitární pomoc.

Automobil strašínských hasičů.
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moc napadené zemi. Ani MAS Pošumaví nebyla výjimkou, přičemž s žádostí
o pomoc oslovila členské obce, které během několika dnů nashromáždily v sídle
MAS velké množství nejen potravinové
pomoci. Největší dík patří v tomto ohledu

obcím Velké Hydčice, Chocomyšl, Myslív
a Strašín. Hned poté, co byl nashromážděn
v sídle MAS dostatečný objem potravin,
hygienických potřeb, spacáků, dek apod.,
jsme rádi přijali nabídku obce Strašín na
poskytnutí hasičské dodávky pro přepravu nashromážděných věcí na Slovensko
– Ukrajinské hranice. Obec Strašín však
neposkytla pouze automobil, ale i řidičku,
paní Helíškovou, jíž do dvojice doplnil
náš kolega Jiří Kaisr. Plná dodávka vyrazila na Slovensko – Ukrajinské hranice
7. března. Náš náklad pomohl lidem, kteří přecházeli hranici do šťastnější a bezpečnější části Evropy. 8. března se pak
naše humanitární vozidlo vrátilo do Čech
i se sedmi ukrajinskými ženami a jedním
psem. Expedice byla dosti náročná, protože situace na hranicích se měnila každou
hodinu, takže ještě během cesty nastaly
změny v jejím cíli a nikdo nevěděl, jaká
bude na místě vlastně situace. Nicméně
s logistickou podporou naší kanceláře vše
dobře dopadlo a všichni šťastně dorazili
do bezpečí. Díky především oběma řidičům, kteří měli dva opravdu náročné dny,
za které ujeli 1800 kilometrů.
Jindřich Haišman
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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 Jindřichem Suchým
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 CLLD,
mob.: 720 982 172
e-mail: sulanova@masposumavi.cz
Ing. Marie Kaufnerová,
metodička MAP a koordinátorka
pro Horažďovicko

Den otevřených dveří v klášteře
představil různé aktivity

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

mob.: 720 982 170
e-mail: kaufnerova@masposumavi.cz
Jindřiška Bělohlavá, DiS.,
finanční manažerka MAP
tel.: 376 387 717
e-mail: belohlava@masposumavi.cz
Věra Dvořáková,
administrativní pracovnice
tel.: 376 387 717
e-mail: dvorakova@masposumavi.cz
Ing. Marie Homolková,
manažerka OPZ+
mob.: 724 503 952
e-mail: homolkova@masposumavi.cz

Poznávačka rostlin.

Zástupci Úhlavy, o.p.s., MAS Pošumaví, z.s., stacionáře Kvítek Diakonie
a Podej nám ruku, z.s., uspořádali společně
28. května 2022 den otevřených dveří
v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech. Zde totiž všechny tyto organizace

sídlí a vyvíjejí svoji činnost. Budova je ve
vlastnictví města Klatovy.
Nejvíce aktivit připravili pro děti i dospělé pracovníci Úhlavy, o.p.s. Zájemci
se dozvěděli, čím se během celého roku
zabývá, mnoho věcí si mohli i vyzkoušet
– například programování, 3D modelování, skenování a tisk, virtuální a rozšířenou
realitu a další aktivity. Zaujala i poznávačka obilnin, ryb, ptáků, hospodářských
zvířat apod. Lidé se dozvěděli informace
o vysokoškolském studiu v Klatovech,
kurzech, vzdělávání pro seniory atd.
Návštěvníci mohli také ochutnat vítězné výrobky soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje. Aktivity představilo informační centrum Europe Direct Klatovy,
které provozuje Úhlava, stacionář Kvítek
i spolek Podej nám ruku.
Předseda MAS Pošumaví, Martin Kříž,
zájemce seznámil s historií a současností
bývalého dominikánského kláštera a provedl je jednotlivými prostorami.

Zaměstnanci MAS
Mgr. Jindřich Haišman,
vedoucí manažer MAS, manažer MAP,
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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Prohlídka dominikánského kláštera s Martinem Křížem.
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Integrovaný regionální
operační program

Poslední projekt k financování
v IROP 2014 – 2020
U výzvy č. 23. Mobilita sociálních
služeb byl v únoru uskutečněn výběr projektů. K podpoře byl vybrán projekt žadatele Oblastní charity Sušice s názvem Nákup osobního automobilu pro pracovníky
v terénních sociálních službách s alokací
226 606,91 Kč celkových způsobilých výdajů. Výzva byla zaměřena na nákup automobilu pro poskytování sociálních služeb definované zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a projekt byl předán k závěrečnému ověření způsobilosti
na Centrum regionálního rozvoje. Projekt
má návaznost na nově vznikající zázemí
sociálních služeb ve Strašíně, které bylo
podpořeno v 21. výzvě MAS.

Intenzivně chystáme
podporu pro nové období
Příprava IROP 2021 – 2027
– Neváhejte a konzultujte
své projektové záměry
ŘO IROP informoval o předpokládaném termínu k vyhlašování nových výzev
na 2. polovinu roku 2022. Znamená to,
že se blíží i vyhlašování prvních výzev
na MAS a odhadovaný předpoklad je na
1. polovinu roku 2023. Nejdříve MAS Pošumaví musí připravit svůj programový rámec a vybrat aktivity k realizaci strategie.
Poté MAS může vyhlašovat nové výzvy

Obnova vodního příkopu hradu Švihov. Předmětem projektu byla obnova jílování vodního příkopu hradu
Švihov, která zlepšila stavebně technický stav, dále pak proběhlo vybudování venkovní prohlídkové trasy, která umožní návštěvníkům projížďku po vodním příkopu a seznámí je s fortifikačním systémem vodního hradu.
V rámci realizace projektu bylo opraveno zábradlí na okraji příkopu a došlo k pořízení pramice pro projížďky
a vystavěno nové molo. Projekt byl financován příspěvkem EU ve výši 7 885 000 Kč.

k podpoře projektových záměrů. Podpořeny mohou být aktivity jako infrastruktura
cestovního ruchu či kulturní památky. Ve
vzdělávání jsou nově podporovány rekonstrukce učeben neúplných škol či v Integrovaném záchranném systému jednotky
sboru dobrovolných hasičů kategorie V,
které v minulém období neměly možnost
žádat o dotaci. Pokud již žadatelé mají svůj

Revitalizace cvičné školní kuchyňky – MZŠ Kdyně. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na MZŠ
Kdyně. To bylo zajištěno skrze modernizaci učebny gastronomie. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje, zkvalitní a zefektivní výuku pomocí interaktivních technologií a žáky bude více motivovat ke studiu.
Jejich dovednosti v oblasti gastronomie se výrazně pozvednou, což uplatní nejen na středních školách, ale
i v budoucím životě.

Více na www.masposumavi.cz

projektový záměr, tak jej mohou konzultovat s kanceláří MAS.

Možné oblasti podpory pro
IROP 21+ v MAS Pošumaví
ŘO IROP zveřejnil možné aktivity
v programovém rámci MAS. MAS Pošumaví si při tvorbě svého programového
rámce 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,
• revitalizace kulturních památek,
• revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí,
• rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven,
• veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.
Filip Unzeitig
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Program
rozvoje venkova

Letos jsme nabídli
nové oblasti podpory
Lesní cesta Čermná.

Program rozvoje venkova je letos
v rámci Místní akční skupiny Pošumaví
spojený s největší změnou za celé uplynulé
programové období. Jak bylo již avizováno
v předchozím čísle Zpravodaje, poprvé
jsme do podporovaných oblastí zařadili novou oblast pojmenovanou „Základní služby

a obnova vesnic ve venkovských oblastech“. Jak již název napovídá, tato možnost
podpory je určena především pro obce a lze
se v jejím rámci zaměřit na několik oblastí.
Při výběru těchto oblastí jsme oslovili starosty členských obcí MAS Pošumaví, aby
nám prostřednictvím dotazníkových šetření

i osobních konzultací sdělili, jaké investice
by bylo v jednotlivých obcích potřeba realizovat. Nakonec byly na základě zjištěných
potřeb obcí pro letošní rok vybrány tyto
oblasti, v jejichž rámci mohou obce požádat o dotaci: Veřejná prostranství v obcích,
Mateřské a základní školy, Obchody pro
obce, Kulturní a spolkové zařízení včetně
knihoven, Muzea a expozice pro obce. Kromě výše uvedeného byly letos pro žadatele připraveny následující možnosti získání
podpory na projekt: Fiche 2 – Zpracování
zemědělské produkce a její uplatnění na
trhu, Fiche 3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování
lesnických produktů, Fiche 4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování
venkovské ekonomiky podporou drobného
podnikání, venkovské turistiky a služeb, Fiche 5 – Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné
podnikání v méně příznivých podmínkách
pro zemědělství na území MAS Pošumaví,
Fiche 7 – Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví, Fiche 8
– Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury. Výzva k podání žádostí
o dotaci byla vyhlášena 26. 4. 2022 a termín
příjmu žádostí probíhal od 11. 5. 2022 do
26. 5. 2022. Oproti loňskému roku se díky
novým oblastem podpory významně navýšil počet přijatých žádostí, přičemž největší
zájem byl o získání dotace právě ve Fichi
11 – Základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech. Po přijetí žádostí
v naší kanceláři proběhla jejich administrativní kontrola, v jejímž rámci mohou být
jednotliví žadatelé vyzváni k případným
opravám. Po dokončení oprav administrativních náležitostí se sejde výběrová komise
k bodovému ohodnocení projektů. Dle bo-

Provzdušňovací luční brány pana Švece.

Zrekonstruovaná stáj pana Fikerleho.
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Program
rozvoje venkova

Multifunkční lopata k nakladači pana Švece.

dového ohodnocení jsou projekty seřazeny
do pořadí, které rozhoduje o jejich případném výběru k podpoře. Konečný seznam
podpořených a nepodpořených projektů
musí být ještě schválen výkonnou radou
MAS a do konce srpna budou tyto projekty
registrovány na SZIF. Tou dobou budou již
žadatelé obeznámeni o případné podpoře

Kasejovice – lesní cesta U Aloisky.

a budou tedy moci své projekty realizovat.
Po dokončení realizace projektů se podává
tzv. žádost o platbu, která rovněž podléhá
kontrole. K samotnému proplacení projektů
dochází tedy ve většině případů minimálně
rok od podání žádosti o dotaci na MAS.
Přibližně polovina vrácených nákladů na
zrealizované projekty je však slušnou kom-

Pokračují přípravy na výzvu
do nového programu
Během mapování v území proběhla neformální setkání se zástupci obcí, se státními i nestátními organizacemi, které poskytují sociální a návazné služby, vzdělávají
a zapojují se aktivně v území. Zároveň
byly v rámci dotazníkového šetření osloveny všechny obce ležící na území MAS.
Díky tomu byly zjištěny aktuální potřeby,
problémy a nedostatky týkající se sociální
oblasti. Veškeré poznatky z těchto jednání
a dotazníkového šetření byly vyhodnoceny
a byly identifikovány cílové skupiny, které
budou v rámci projektu podpořeny. Jedná
se například o děti, mládež, rodiny s dětmi, seniory, osoby pečující o osoby blízké
a všechny osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené. Vytvořily
se pracovní skupiny, které již mezi sebou
vzájemně komunikují konkrétní návrhy
řešení pro danou cílovou skupinu. Primárním cílem není vymýšlet něco, co už
na území MAS funguje. Rozhodně nejde
o nějaké zdvojování služeb, aktivit, ale
díky projektu vnímáme možnost, že může
MAS na tyto aktivity či spolupráci navázat, dále rozvíjet a podporovat. Chápu, že
je těžké si pod tím vším představit něco
konkrétního, hmatatelného. Můžeme mluvit třeba o aktivitách zapojujících občany
do dění v místních komunitách, v obcích,
o vzdělávacích a edukačních aktivitách,
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penzací na vynaložené úsilí spojené s velkou mírou administrativní zátěže. Závěrem
je třeba dodat, že i v letošní výzvě k podání
žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje
venkova se sešlo na MAS množství smysluplných projektů a doufáme, že tomu tak
bude i v novém programovém období, které
se nezadržitelně blíží.
Eva Kyrálová

Operační program
zaměstnanost plus

Z jednání pracovní skupiny k novému programu.

o podpoře sousedské výpomoci, dobrovolnictví, mezigeneračních setkávání… Samozřejmě je ale ambicí projektu přinést na
území MAS něco inovativního, něco, co by
mohlo být inspirací a příkladem dobré praxe i ostatním. Jmenovat můžeme prozatím
tzv. homesharing, jako přirozenou podporu
rodin dětí se zdravotním znevýhodněním.
Jedná se o službu, kterou v celém Plzeňském kraji nenajdete. Více se o homesharingu můžete dozvědět na homesharing.cz.
Dále bychom chtěli podporu věnovat osobám pečujícím o osoby blízké, protože na

ně je v rámci celého sociálního spektra
zcela zapomínáno, neexistuje pro ně žádná dostupná služba, která by jim profesionálně pomohla a náležitě je podpořila.
A jistě bude také projekt reflektovat aktuální situaci ohledně ukrajinské uprchlické
krize s pomocí začleněním této skupiny
obyvatel. Zkrátka cílem je najít komplexní
psychosociální podporu a provázanost služeb v péči o člověka od jeho narození až po
jeho smrt a podporovat obyvatele v jejich
nelehké životní situaci.
Marie Homolková
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Chceme podpořit
komunitní život v obcích
Caroline Tomlinson (ředitelka organizace My Life z Velké Británie) vysvětluje, jak zapojit komunitu kolem
lidí s postižením.

Území Místní akční skupiny Pošumaví je sice rozlehlé, ale charakterizují
jej společné znaky. Například je to oblast
venkovská a také pohraniční. Historie tohoto kraje, ať chceme nebo ne ovlivnila
životní styl i povahy zdejších obyvatel.

Tyto skutečnosti se odrážejí i v různém
pohledu na sociální problematiku.
Projekt Operační program zaměstnanost (OPZ+), který realizuje MAS Pošumaví, má podpořit komunitní život v obcích, jinak řečeno podpořit občany, aby se

zapojovali do života v obci, aby si navzájem pomáhali, sdíleli a vyměňovali si své
zkušenosti a těm, kteří potřebují pomoc,
pomohli. Říkáte si, že je to přeci samozřejmé, že to je zcela přirozené. Ano, díky
Bohu to tak převážně ještě na venkově
funguje.
Přesto však z médií slýcháme smutné
příběhy o osamoceném okradeném seniorovi, o matce samoživitelce, která pečuje
o batole a dítě se zdravotním postižením,
o zadlužené mladé rodině… Nabízí se
otázka, ví o nich ti „sousedé“? Bohužel
jsou různé chvíle a situace, kdy si o pomoc
říct nedokážeme. Jsme příliš hrdí? Stydíme
se? Máme předsudky? Těžko říct. Pokud
se nás totiž daný problém osobně nedotýká
a nic ve svém životě měnit nemusíme, nikdy přesně nepochopíme, čím vším si „ten
z příběhu“ prochází a jaké myšlenkové pochody se odehrávají v jeho hlavě.
Rádi bychom využili příležitost získat
do našeho území finance na podporu rozvoje neformální péče, na rozvoj služeb,
které jsou pro obyvatele v odlehlých venkovských oblastech nedostupné a na které
stát nepřispívá. Rádi bychom, aby si děti
a dospívající uvědomili pocit sounáležitosti a výjimečnosti kraje, ve kterém
žijí, aby jim hrdost ke kořenům, kde se
narodili, předali babičky a dědečkové,
a aby si lidé uvědomili, že dobrovolnictví
a nezištná pomoc občanům, kteří se ocitli
v těžké životní situaci, je běžnou součástí
života.
V rámci projektu se budeme snažit
i o inovativní prvky ze zahraničí, chceme
sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe,
které se budeme snažit s odborníky a dobrovolníky „napasovat“ na naše specifické
podmínky pošumavského venkova.
Marie Homolková

Projednání potřeb regionu se zástupci obcí na Horažďovicku.
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Projekt MAP běží
již ve své třetí generaci
Od ledna MAS Pošumaví realizuje projekt MAP III, tedy projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání. V prvním
projektu jsme mapovali území, zjišťovali
potřeby, vytvářeli strategické dokumenty a akční plán i rozjížděli řadu vzdělávacích aktivit jak pro pedagogy, tak pro
děti a rodiče. V druhé generaci projektu
jsme realizovali právě ty aktivity, které

vzešly z potřeb škol a dalších organizací.
Nastavili jsme pravidelná informační setkávání ředitelů škol, organizovali dlouhou řadu seminářů pro pedagogy, exkurze
pro děti, zajistili jsme pro vybrané školy
logopedickou péči, navázali spolupráci
s externími konzultanty pro školy a rodiče
a vytvořili půjčovnu speciálních pomůcek
pro školy. Nyní už realizujeme třetí pro-

jekt MAP. Přestože je oproti předchozím
projektům omezen co do šíře aktivit, nastavené služby a setkávání udržujeme
i nadále. MAP III bude fungovat do poloviny roku 2023 a následně očekáváme
projekt MAP IV, který by měl opět umožňovat širokou škálu aktivit, na které si
školy zvykly a jsou pro ně přínosem.
Jindřich Haišman

Setkání výchovných poradců.

Logopedická péče na školách Horažďovicka
pokračuje, ale důležitější je péče rodičů
MAP III je oproti MAP II omezen co
do šíře tzv. implementačních aktivit a je
víceméně obdobím plánovacím a zaměřeným na výměnu zkušeností. Zachování služeb a aktivit zavedených v projektu MAP II je tedy podmíněno hledáním
jiných zdrojů pro jejich pokračování.
U logopedické péče se v základních školách naštěstí zdroje našly. Většina škol
si tyto aktivity zařadila do svého ŠVP
(školního vzdělávacího programu) a mohla následně začít platit osobní výdaje na
logopedickou péči z prostředků, které
získává z MŠMT na financování pedagogických pracovníků škol. Některé školy
(především školy mateřské) musely zvolit
variantu platby těchto služeb rodiči.
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Každopádně je zvýšená logopedická
péče potřebná jak v mateřských, tak i na
základních školách. Bohužel rodiče trošku
opomíjejí svoji velkou úlohu v rozvoji dětské řeči, a protože většina mladých rodin
již nebydlí společně s prarodiči, přicházejí
děti i o povídání s dědečkem či babičkou
a vyprávění příběhů a pohádek, které je
pro rozvoj řečových schopností dětí nezbytné. Někteří rodiče si v této zbytečně
uspěchané internetové době mnohdy nenajdou čas, někdy je tomu z důvodu jejich
pracovního zaneprázdnění v odpoledních
hodinách, jindy z toho důvodu, že neví jak
na to. O tomto problému se již několikrát
diskutovalo na pracovních skupinách projektu MAP a připravují se akce pro rodi-

če předškolních dětí, na kterých se budou
moci zeptat odborníků. Jednou z nich je
Mgr. Pavla Foster Skalová. Vystudovala speciální pedagogiku, v roce 1994 byla
u založení pracoviště Raná péče Diakonie,
poskytuje poradenství v oblasti rozvoje komunikačních dovedností dětí raného věku
a využívání alternativní a augmentativní
komunikace. Setkání s ní se budou konat
v průběhu června 2022 v těchto lokalitách:
Chanovice, Horažďovice, Sušice a Nalžovské Hory. Věříme, že se nám podaří zmapovat zájem rodičů o předškolní výchovu dětí
a naplánovat aktivity, které rodičům pomohou zvládnout nejdůležitější období rozvoje jejich dětí (tj. jak tvrdí specialisté cca do
pěti let) na „jedničku“. Marie Kaufnerová

8
Více na www.masposumavi.cz

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání III

9 na www.masposumavi.cz
Více

Více na www.masposumavi.cz

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání III

Vedení škol mělo opět
příležitost se sejít a proškolit
Již podeváté uspořádal projekt MAP
pro vedení škol dvoudenní setkání, které si
mezi řediteli, jejich zástupci a vedoucími
učitelkami v MŠ stále drží důležité místo
v jejich kalendáři. Oba dny jsou nabité
informacemi a neméně důležitá je příležitost konzultovat aktuální otázky a potíže
s kolegy. První den, tedy 19. května, nás čekalo setkání se pracovnicemi České školní
inspekce (ČŠI). Účastníci měli možnost
s ČŠI konzultovat své dotazy a dozvěděli se řadu novinek i mechanismus kontrol
ve školách. Důležitým přínosem setkání
bylo z autorova pohledu zlidštění inspekce
a vzájemné porozumění stran potřeb škol
a ČŠI. Druhý den jsme měli na programu
online vstup organizace Infokariéra, která
se věnuje kariérovému poradenství a rozvoji spolupráce mezi školami a firmami.
Hlavní část pak tvořilo setkání s organizacemi Ledovec a Fokus Písek, pobočka
Sušice, které se věnují lidem s potížemi
v oblasti duševního zdraví. Celá dvoudenní
akce se nesla v přátelském duchu a účastníci se již těší na další podzimní setkání.
Jindřich Haišman

Školské rady jsou důležité
součásti škol
5. května jsme pro členy školských rad,
převážně z řad rodičů, uspořádali v rámci
projektu MAP III pracovní skupinu, zaměřenou na správné fungování tohoto orgánu školy. V krásných prostorách zámku
v Jindřichovicích se účastníkům věnoval
PhDr. Jaroslav Beneš. Odpoledne bylo
nabité informacemi, účastníci diskutovali
a odnesli si řadu podnětů a praktických informací stran jejich povinností, fungování
škol a pozice školské rady v systému školy. Děkujeme především panu lektorovi za

Setkání vedení škol v Krutěnicích.
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Informatorium pro členy školských rad na zámku v Jindřichovicích.

jeho erudovaný výklad a za to, že k nám do
Pošumaví vážil dlouhou cestu.
Jindřich Haišman

Půjčovna učebních pomůcek
se rozrostla
S koncem projektu MAP II byl za zbývající finanční prostředky proveden nákup
dalších učebních pomůcek pro zapůjčení
do škol.
Jednalo se zejména o komiksovou literaturu, která byla akcentována PS pro
čtenářskou gramotnost jako možnost povzbuzení zájmu o čtení u dětí s problémy
v této oblasti. Zakoupeny byly i robotické
stavebnice a stavebnice podporující infor-

matické myšlení. Do škol, které se rozhodly podporovat učební systém tzv. Kritického myšlení a vyslaly své pedagogické
pracovníky na Letní školu, byly zapůjčeny
nově zakoupené pomůcky pro děti a metodické materiály pro učitele, podporující
výuku v tomto směru. Také na procvičování řečových schopností dětí je k vypůjčení
několik publikací i her.
Všechny pomůcky k zapůjčení jsou
součástí našeho katalogu, který mohou využívat všechny školy zapojené do projektů
MAP realizovaných MAS Pošumaví a jenž
byl těmto školám rozeslán v květnu v aktualizovaném znění.
Marie Kaufnerová

Komiks pro předčtenáře.
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O velké škole v malém městě
Budova Základní školy v Kašperských Horách.

Kašperské Hory zná každý Pošumavák
a nejspíš i většina obyvatel naší země, alespoň podle jména. Je to milé městečko na
dlani s dlouhou historií a překrásnou polohou. Leží vysoko, a tak i klimatické podmínky jsou zde drsné. Je výchozím místem
nejen pro výlet na známý hrad, ale také
pro toulky Pošumavím a Šumavou. Třeba
Amálino údolí se svými středověkými zlatorudnými štolami rozhodně stojí za prozkoumání. Ale v městečku stojí také škola,
která je až nečekaně velká. Je to krásná
historická budova, jejímiž třídami již prošly celé generace obyvatel našeho kraje.
A tuto školu vede pan ředitel Richard
Nový, kterého jsem pozval do našeho seriálu rozhovorů s řediteli škol. Pana ředitele
jsem poznal jako rovného muže se sportovním duchem, zodpovědného pracovního partnera, vášnivého cyklistu a člověka
s velkým smyslem pro humor.
Richarde, známe se už několik let,
už jsem Tě ve škole mnohokrát navštívil
v rámci našeho projektu MAP a vždy se
těším na ředitelskou kávu ve Tvé kanceláři. Mohl bys našim čtenářům školu krátce
představit?
„Opravdu jen krátce. V roce 1906 byla
v Kašperských Horách založena reálka,
na jejíž tradici navazuje základní školství
ve městě. Troufáme si tvrdit, že naše škola
zasáhla do historie školství a vzdělávání
v poměrně velkém regionu Šumavy.
V průběhu let samozřejmě došlo k mnoha organizačním změnám. Budova školy
i školky je po velké zdařilé rekonstrukci
a působí jako dominanta městečka. Mnoho nových prostor jsme získali přestavbou
bývalé nevyhovující tělocvičny. Již pár let
můžeme využívat fantastickou sportovní
halu, nyní se buduje v areálu školy nové
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tartanové hřiště, do roku 2027 máme ve
spolupráci s MAS připravených dalších
6 projektů v hodnotě cca 24 milionů korun.“
Ve Tvé kanceláři je krásný historický
nábytek. Jsi snad sběratelem starožitností?
„Kdepak. Tento nábytek je původní a je
tedy stejně starý jako naše školní budova.
Dokonce vznikl v místních dílnách v Kašperských Horách.“
Máš v kanceláři také dvě objemná
akvária s docela velkými rybami. Pomáhají Ti ryby někdy zapomenout na ředitelské starosti?
„V dnešní době je více než kdykoliv
jindy potřeba naučit se relaxovat, najít si
nějaké koníčky. Pomohou nám zdolávat
úskalí nelehké doby. Pohled na pestroba-

revný vodní svět, který si žije svým poklidným životem, mi přináší dokonalou relaxaci. Ale nejen mně. Zejména malé děti jsou
vždy pohledem na akvária fascinovány.
Dokonce často téměř zapomenou na své
maminky, s kterými přišly a od kterých by
se jinak ani za nic neodloučily.
Příjemné prostředí je velice důležité
i pro veškerá jednání. Kombinace již zmiňovaného historického nábytku, malého
vodního světa a výhledů z okna na okouzlující šumavskou krajinu dokáží mnohdy
doslova „bořit ledy“.“
Vaše škola je hodně nezvyklá tím, že
má opravdu hodně pracovišť. Co všechno
je vlastně součástí školy?
„Celá naše organizace je složitým
právním subjektem, který nemá v Plzeňském kraji obdoby. Základní školu s deseti
běžnými a jednou speciální třídou navštěvuje okolo 180 žáků. Po vyučování jsou jim
k dispozici 3 oddělení školní družiny, školní klub a 10 zájmových kroužků.
V naší základní umělecké škole se
vzdělává přibližně 90 žáků. Mají možnost se realizovat v hudebních, výtvarném
a literárně-dramatickém oboru. Pro ty nejmenší jsou k dispozici dvě mateřské školy
ve třech budovách (v Kašperských Horách
a nedalekých Soběšicích). Dochází do nich
téměř 90 dětí od 2 let věku.
Toto vše by se samozřejmě neobešlo bez
školní jídelny (zároveň veřejné vývařovny)
při ZŠ a dalších výdejen pro MŠ. Dohromady se o vše stará více než 50 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.“
Jak složité je řídit tolik pracovišť najednou, když některá jsou navíc i mimo
Kašperské Hory?
„Určitě je to mnohem složitější, než
řídit „jen“ základní školu. Povedla se

Ředitel Richard Nový je vášnivým cyklistou.
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Objekt sportovní haly.

nám velmi důležitá věc, která je největším předpokladem pro zdárné fungování.
Přestože se naše škola nachází tak trochu
mimo „velký svět“, máme kvalitní ustálený
kolektiv a na všech pracovištích se mohu
spolehnout na opravdu zdatné a spolehlivé
zástupce.
Navíc udržujeme doslova nadstandardní vztahy se zřizovatelem. Školu podporuje, investuje do rozvoje, modernizace. Patří mu opravdu velký dík!“
Z jakých končin k Vám děti dojíždějí? A jaký je asi tak poměr mezi místními
a dojíždějícími dětmi?
„Přibližně třetina žáků je dojíždějících. To odpovídá velké spádové oblasti
základní školy. Sahá od Soběšicka přes
Kašperské Hory až na Modravu, Filipovu
Huť. Ale dojíždí k nám i některé děti nespádové, třeba ze Sušice.“
Jak jste na tom s počty dětí? Rostou,
nebo ubývají?
„V základní škole působím již 10 let.
Z původního počtu 135 dětí jsme se dostali na 180, místo 7 tříd jich nyní máme 11.
V mateřské škole je za tu dobu téměř dvojnásobek dětí. Počet dětí v ZUŠ se téměř
ztrojnásobil. Každým rokem se pravidelně
počty o něco navyšují.“
Máte krásnou novou velkou tělocvičnu, architektonicky docela zajímavou.
Jak se Vám osvědčila? A využívají ji ke
sportovním aktivitám i Kašperskohorští
měšťané?
„V podstatě jde o velkou sportovní halu
krajského formátu. Se školou je spojena
podzemním tunelem, neztrácíme tedy čas
ani při přesunech. Máme ji po celou dobu
výuky plně k dispozici, jsme prostě nadšení.

Více na www.masposumavi.cz

Součástí haly je i posilovna, další menší sálek a kompletní zázemí. Pro veřejnost
funguje rezervační systém a často bývá
dost nabito. Vše samozřejmě dočasně zastavila covidová doba, ale už se zase blýská na lepší časy.“
Očekáváte, že do školy v září nastoupí
ukrajinské děti? Jak se na to připravujete?
„S ukrajinskými žáky samozřejmě počítáme. Pět dětí už chodí delší dobu do
naší mateřské školy. U dětí patřících do
základní školy bylo naší prioritou zajistit
zejména jejich jazykovou přípravu. Tím se
podstatně zvyšuje předpoklad zdárného
přechodu do školy. Opět patří velký dík
zřizovateli, který po společných konzultacích zajistil financování adaptační skupiny a zejména pravidelné kurzy češtiny pro
ukrajinské děti, které by měly od září nastoupit do školy.“
Jak složité je získat do Kašperských
Hor nové kolegy? Které aprobace Vám
nejvíce chybějí? A čím potenciální zájemce o učitelské povolání dokážete přesvědčit o tom, že právě Kašperky jsou tím
správným místem?
„Je to zvláštní, ale v této věci nastal velký posun. Kdysi byl pro nás značný problém
sehnat učitelku na první stupeň. Inzerovali
jsme všude, nabízeli i byt, ale bezúspěšně.
V loňském roce jsme potřebovali dvě nové
kolegyně, najednou bylo 8 zájemkyň, většina opravdu kvalitních. Na příští rok máme
personální otázku opět vyřešenou. Všichni
naši pedagogové jsou aprobovaní, s pokrytím žádného předmětu nyní nemáme problémy. Kdysi k nám jezdila vyučovat němčinu
a angličtinu dokonce kolegyně z Německa.

Už jsem hovořil o našem kolektivu.
Vůbec si nepamatuji, že by od nás nějaký
učitel sám odešel na jinou školu. Přestože
většina dojíždí a možnost by měla. Za vším
tedy nejspíš stojí kombinace místního příjemného prostředí a atmosféra v pracovním kolektivu.“
Máte za sebou, stejně jako všechny
školy, složité covidové období. Vzešlo
z něj pro školu něco pozitivního?
„Na všem se dají najít nějaká pozitiva.
Ale mám-li být upřímný, po předchozích
dvou letech bychom byli všichni šťastní,
kdyby děti chodily naprosto normálně do
školy a my je mohli celý rok učit. Samozřejmě s využitím nových zkušeností, které
nám doba covidová přinesla.“
Sám v Kašperských Horách bydlíš.
Jak se tu žije? Romantická představa letního návštěvníka je lákavá, ale zimní realita asi bude dost drsná. Doporučil bys mi,
abych se do Kašperek přistěhoval?
„Jindro, Tobě určitě. Mnozí náš kraj
obdivují. Kamarádům z větších měst občas
s nadsázkou tvrdím, že žijeme na takovém
malém konci světa, ale naprosto nádherném. Občas je tu během turistické sezóny
doslova přelidněno, jindy městečko vypadá, jako by bylo úplně prázdné. S tímto
místem se člověk musí umět sžít. Kašperky určitě nejsou pro každého, ale já bych,
stejně jako převážná většina místních,
v žádném případě neměnil!“
Za rozhovor děkuje, radost z pedagogické práce, stejně tak jako i radost z letní
odpočinku přeje Jindřich Haišman.
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Krajinou
našeho domova

Zapomenutá obecní draha

Přirodní památka Dolejší dráhy, Nehodiv.

Jedním z typických prvků naší venkovské krajiny byly obecní pastviny, takzvaná
draha nebo dražky, které kdysi bývaly téměř u každé vsi. Jednalo se o nehostinné
pozemky v blízkosti sídel, na kterých nebylo možné zemědělsky hospodařit. Často
šlo o chudé, podmáčené či velmi kamenité
lokality. Pozemky byly po staletí využívány k denní pastvě většinou smíšených stád,
která ze vsi ráno vyháněl a večer přiváděl
obecní pastýř.
Díky neintenzivnímu hospodaření
vznikly lokality o vysoké druhové rozmanitosti, které byly domovem mnoha specifických druhů rostlin a živočichů, nevyskytujících se jinde v okolí. Na mnohých
obecních pastvinách tak později vznikla
maloplošná chráněná území a řada z nich
má také slovo „draha“ v názvu.
Ve středověké krajině střední Evropy
existovala mozaika vegetace různě husté
a vysoké, od vypasených svahů přes pastviny s různou hustotou keřů a stromů až
po hustý les. Páslo se téměř všude, avšak
s různou intenzitou, která v průběhu let
kolísala např. z důvodu klimatických, ale
také společenských (války, epidemie, změny vlastníků pozemků atd.). Na většině
drah se přestalo pást v 19. století, kdy bylo
mnoho z nich zalesněno. Ty, které přežily
až do 2. světové války, se využívaly pro
soukromou pastvu hospodářů, kteří za pastvu dobytka platili obcím. Téměř úplný
zánik drah přišel za socialismu. Během 40
let socialistického hospodaření a kolektivizace byly postupně narušeny tradiční způsoby kultivace vesnické krajiny.
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Hořeček mnohotvárný český.

Během posledních desetiletí se díky intenzivní lidské činnosti venkovská krajina
významně změnila. Díky tomu ubývá rozmanitých míst v krajině a dochází k dramatickému snížení počtu přežívajících druhů.
Jen na málo pastvinách tradiční způsob
hospodaření a zvyky s ním spojené přežily
dodnes.
Pastva je obecně považována za nástroj
velmi vhodný pro udržení rozmanitosti
polopřirozených travních společenstev,

ale správné nastavení způsobu a intenzity
pastvy je klíčové. V současnosti je u nás
intenzivně pasena naprostá většina pastvin
a intenzivní obhospodařování se projevuje dalším poklesem biodiverzity. Neustálý
pokles biologické rozmanitosti řeší snaha
o opětovné zavádění pastevních systémů
s nízkou intenzitou pastvy.
Je důležité, aby se v krajině utvořila
pestrá mozaika nejrůznějších biotopů tak,
aby ani ohroženým druhům nechyběla
možnost přežívat během všech jeho životních stádií.
Nejhodnotnější pastviny, které byly
právem zapsány mezi chráněná území,
jsou např. národní přírodní památka Pastviště U Fínů nedaleko Sušice, přírodní
památka Bejkovna u Petrovic na Měčínsku, přírodní památka Dolejší dráhy
v katastru obce Nehodiv, přírodní rezervace V Morávkách u obce Loužná a v neposlední řadě evropsky významná lokalita
Těchonická draha u obce Těchonice nedaleko Nalžovských Hor.
Na všech výše uvedených lokalitách se
nachází pestrá vegetace kriticky ohrožených suchomilných i vlhkomilných druhů,
včetně ohrožených druhů hmyzu a dalších
drobných živočichů.
Nicméně stále existuje mnoho bývalých obecních pastvin s vysokou přírodní
hodnotou, které nejsou legislativně chráněny. V území MAS Pošumaví jsou např.
v katastrech obcí Olšany, Pačejov, Svéradice a v dalších lokalitách. Možná sami víte
o místech, kde se v okolí vaší vsi obecní
pastviny dříve nacházely. Třeba budete mít
štěstí a naleznete tam zbytky hranic, kamenných snosů nebo ostrůvky vegetace,
kde se snaží přežít poslední vzácné druhy
naší kdysi bohaté a pestré krajiny.
Věra Dvořáková
Zdroje: Diplomová práce Bc. Alžběta Vosmíková, Bývalá obecní draha: Refugia biodiversity v měnící se
krajině střední Evropy, mapy.cz, Wikipedie
Foto: Petr Brož, Tomáš Masopust, A. Klaudisová

Přírodní rezervace V Morávkách.
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Pošumavské památky
zmírající i zachraňované
Když se řekne slovo „památky“, vybaví se nám v první řadě ty velké, známé,
krásné stavby s prohlídkovými okruhy.
U nás třeba Švihov, Velhartice, Chudenice
nebo Rabí a samozřejmě také historická
centra měst. Ovšem památek je v naší zemi
obrovské množství, od kapliček a kostelů,
přes lidovou a městskou architekturu, technické památky až po šlechtická sídla. A toto
množství památek je právě i jejich prokletím. Kdybychom měli památkových objektů jen několik, budou v centru zájmu a péče.
Protože je ale naše země památkami posetá, nevzbuzují v očích mnoha lidí takovou
pozornost, jakou jim přiznává památkový
zákon a jakou bychom jim měli všichni přirozeně věnovat.
Obnova takových objektů je samozřejmě technicky a finančně o dost komplikovanější než u běžného domu. Potíž vidím
ale hlavně ve vymahatelnosti památkové
ochrany u nezodpovědných majitelů památkových objektů. Jejich zanedbáváním,
případně úmyslnou devastací, sice porušují zákon, ale kromě pokut (pro někoho
směšných) na ně téměř není páka. Jsou
i jiné případy, tedy když majitel na obnovu nebo alespoň zajištění objektu nemá
prostředky nebo síly. Pak je nejzodpovědnějším řešením takový objekt prodat „do
dobrých rukou“. Památky máme jen jedny.
Zánikem každého objektu zaniká i kus naší
identity. A přestože v Pošumaví je o mnoho památek vzorně pečováno, je jich celá
řada úplně zubožených. Tak léta už třeba
chátrá zajímavá technická památka, cihelna v Boubíně u Horažďovic (aktuálně byl
areál vyčištěn a zřejmě zahájena jeho sanace). Zámeček Kojšice u Hartmanic (není

Kostel sv. Jana Křtitele ve Zborovech.
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Zámek Žikov.

památkově chráněn), který už je v podstatě zříceninou. Románská rotunda sv. Jana
Křtitele ve Zborovech ze 13. století má
problémy se střechami, opadávající fasádou a vlhkostí. Zámek v Žikově je prázdný
a zanedbaný, hospodářské objekty zničené, stejně jako ten v Nalžovských Horách.
A co teprve zámek v Měčíně, který je součástí areálu zemědělského družstva. Zámek Nový Čestín, stojící u silnice z Klatov
na Horažďovice, má už děravé střechy,
u hospodářských objektů jsou střechy propadlé, vedle stojí už notně opelichaný kostelík, přes silnici ruina kovárny. Naštěstí
u nás v Pošumaví je i mnoho objektů, které mají nadšené majitele, kteří jim dávají lásku a péči a kteří je vydupali z kopřiv
a trosek k jejich někdejší kráse. Zachráněné
zámky v Hrádku a v Týnci, nádherný renesanční zámeček v Mokrosukách, zámky
v Jindřichovicích, Nemilkově, Ujčíně nebo
v Mlázovech jsou toho důkazem. Také třeba tvrz v Dolanech postupně vzkvétá, stejně
jako ta v Boříkovech nebo ve Štěpánovicích.
Ale i sakrální památky na venkově postupně získávají svůj dávný půvab. Opravuje se
kostel ve Strašíně, stejně jako Dientzenhoferův kostel v Nicově u Plánice a řada dalších.
Jizvy, které na našich památkách zanechalo barbarství minulého režimu a spekulace
90. let se tak v řadě případů zacelují.
Stavby, které pocitově dotvářejí naše
vnímání venkova a jeho vlídnost, jsou ale
i ty, které nejsou zákonem památkově chráněné, a přesto jsou památkami dotvářejícími krajinný ráz. Třeba roubené špýchary,
kamenné sýpky, ale prostě i venkovské
chalupy, mnohdy velmi staré. Také drobné

Zámek Žikov – zimní zahrada.

křížky, staré sady a zahrady, aleje a solitérní
stromy. To vše dělá tu vlídnou rozmanitost
a nevtíravou krásu našeho venkova a vytváří půvabná zákoutí, která máme na svých
výletech tak rádi. Jejich existence ale není
samozřejmostí.
To, jak přistupujeme k naší minulosti,
k odkazu našich předků, jakou máme úctu
k hodnotám a krajině, vyjadřuje mnohé
o nás jako o společnosti. Je nám vlastní
tvorba hodnot, krásy a péče o okolí. Ale
také nezájem a destrukce. Přejme si, aby
bylo nejen u nás v Pošumaví stále více
těch, kteří tvoří, a méně těch, kteří boří.
Jindřich Haišman

Kaple Nejsvětější Trojice, Nový Čestín.
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Zajímavá místa
na území naší MAS

Tipy na výlety
od pracovníků MAS
Loretánská kaple.

Působivá kopule kaple sv. Jana Nepomuckého dnes poskytuje výhled do nebe.

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 Loretě zanechali stopu
Kolowratové
V minulém čísle zpravodaje jsem vás
pozvala do Týnce, kde se nachází nádherný barokní zámek, ale krásných míst naleznete v okolí této malebné obce ještě několik. Zhruba 2 kilometry severovýchodně
od Týnce, v nedaleké osadě Loreta uvidíte
například poutní loretánskou kapli. Ta na
první pohled zaujme dvěma vchody vedle
sebe. Tato poutní kaple podle vzoru Svaté
chýše byla založena v roce 1711 Barborou
Krakowskou z Kolowrat. V dalších letech
chátrala, ale roku 1831 byla obnovena
a v 90. letech 20. století prošla rekonstrukcí. V kapli byla původně i soška Panny
Marie, ale po zrušení kaple v roce 1783
byla Panna Marie Loretánská přenesena
do hřbitovní kaple sv. Barbory v Týnci. Po
obnově byla do Lorety roku 1831 navrácena, avšak dnes je v muzeu v Klatovech.
Původní vnitřní výzdoba kaple byla prostá.
Z výzdoby se dochovaly erby Kolowratů
a Vrbnů, obnovitelů kaple a freska Panny
Marie.
Na Loretě se nachází i bývalý lovecký zámeček postavený za panování rodu
Kolowratů pravděpodobně počátkem
18. století. Budova bývalého zámečku
je patrová, krytá mansardovou střechou
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s průčelím o pěti okenních osách a s klenutým přízemím. Dnes tento objekt slouží
jako hájovna.
Zatímco opravená loretánská kaplička v centru Lorety nabízí zajímavý architektonický koncept kaplí inspirovaných
údajným domem Panny Marie v Nazaretu,
nedaleko v lese stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Postavena byla roku 1730 pro
Maxmiliána Norberta Krakowského, ale
v roce 1783 přestala být využívána a od
roku 1790 byla ponechána svému osudu.
Ještě před druhou světovou válkou byla
opuštěná kaple využívána jako rozhledna.
Bohužel z ní zbylo už jen monumentální
torzo. Toto místo je však tajemně krásné.

Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého.

Střechu sice už nemá, ale kruhový průhled
do nebe je ještě zajímavější. Když nebudete hledět do nebe ale pod nohy, uvidíte dílo
z vyřazených cihel pojmenované Kapka
aneb Hladina hloubky. Připomíná zvlněnou
vodní hladinu, do níž spadla obří kapka.
Cihly jsou tu jen volně naskládané, a tak
se postupem času dílo rozpadá. Stejně jako
kaple, jejíž je součástí.
Eva Kyrálová

Lovecký zámeček v Loretě.
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Skála sv. Vintíře a historie
německy mluvících obyvatel
Žulovou skálu s tesanými schody, vyhlídkou a kapličku sv. Vintíře najdete na
území Národního parku Šumava, nad osadou Dobrá Voda, 3 km jihozápadně od
Hartmanic. Je pojmenována po sv. Vintíři, durynském hraběti z Käfernburgu –
Schwarzburgu a benediktinském mnichovi
a poustevníkovi, který v letech 1040 – 1045
pobýval ve zdejší samotě pod vrcholem
Březníku, která byla pro něj asi dočasným
útočištěm něž trvalým sídlem.
Vintíř (Gunter) byl rádcem mocných,
usilujícím o pokoj mezi lidmi. Pověst
o zbožném poustevníku pronikla daleko do
Čech a lid ho zde znal a ctil. Připomíná se,
že vyjednal mír mezi Břetislavem I. a císařem Jindřichem III. Na počest zemřelého
Vintíře vznikl r. 1718 oltářní obraz autora
Petra Jana Brandla, kde umírá v přítomnosti
knížete Břetislava I. a biskupa Šebíře. Podle svého přání byl Vintíř pochován v Břevnovském klášteře a jeho jménu je zasvěcen
jediný kostel na světě, a to přímo v Dobré
Vodě.

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.

Z Petrovic do Mokrosuk
vyhlídkovou trasou

Interiér synagogy v Hartmanicích.

Ze skály spatříte údolí řeky Otavy, pohraniční hory a objevíte výhled do vnitrozemí až k Brdům.
Na skálu Vás dovede modrá turistická
značka z Dobré Vody nebo žlutá značka
z Hartmanic přes Pekelské údolí a zámek
Karlov. Pokud rádi cestujete autem, tak výlet můžete začít přímo z parkoviště od chaty
Rovina, které je od vrcholu vzdáleno necelé
2 kilometry po Vintířově stezce.
Pokud by vás výhledy ze skály neuspokojily, tak v Dobré Vodě můžete navštívit „Kaufhaus Adler“, tj. muzeum rabína
PhDr. Šimona Adlera, jenž svědčí budoucím generacím o zániku šumavské židovské
komunity jako předzvěsti konce německy
hovořící Šumavy vůbec. Podobné téma vám
nabídne i zrekonstruovaná Horská synagoga v Hartmanicích, která stálými expozicemi dokumentuje spolužití Čechů, Němců
a Židů na Šumavě a zaniklé šumavské vesnice po roce 1948.
Filip Unzeitig

Více na www.masposumavi.cz

Snad nejromantičtější pošumavskou
silnicí je kopcovitá spojnice mezi Petrovicemi u Sušice a Mokrosuky. Dost možná
jste po ní nikdy nejeli, protože leží úplně
mimo obvyklé trasy. Pokud ale máte rádi
zapomenuté kouty, krásné výhledy, pitoreskní pošumavské vesničky a rozmanitou
krajinu, bude pro vás tento výlet hotovým
potěšením. Ať už ho absolvujete pěšky, na
kole nebo vozem.
Z Petrovic vede široká a pěkná silnice
k Sušici. Tu si ale dlouho neužijeme, protože kousek za Petrovicemi uhneme doleva. A tady už začíná naše dobrodružství.
Stoupáme k Žikovu, opuštěnému zámku
a přilehlému dvoru, který pomalu podléhá
zubu času. Vyjedeme na náhorní planinku
u vesničky Částkov. Na jejím konci přes
otevřenou krajinu už vidíme Svojšice.
Náramně zajímavou obec s velkým rybníkem, v jehož hladině se zrcadlí krásně
opravená tvrz s přilehlým zámečkem.
Proti kostelu pak stojí velmi citlivě zrenovovaný dvůr s roubenou chalupou. Přes
pořádný kopec s divokou přírodou a výhledy nás cesta dovede do další schoulené
vesničky, do Břetětic. Za nimi je odbočka
k osobité Hospůdce na Ztracence a pak už
poslední stoupání před dlouhým sjezdem
z kopců. Před Lešišovem potkáme obrovskou památnou lípu, projedeme vesničku

Přístup na Vintířovu skálu.

a už se nám otevírá volná krajina údolí
říčky Ostružné. Posilněni výhledy doputujeme do Mokrosuk, kde nemůžeme minout citlivě opravený renesanční zámek
s arkádami. Ať už trasu projdete nebo projedete z jedné či z druhé strany, jsem si
jistý, že budete mít z výletu opravdový
zážitek.
Jindřich Haišman

Tvrz a zámek ve Svojšicích.
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Původní podoba Kašovic podle T. Karla.

Pozůstatky tvrze Kašovice
obklopuje modřínový les

Zřícenina barokní sýpky u Kvasetic na Plánicku.

Na Plánicku se ukrývá
zřícenina Maxberg
Na Plánicku se nachází mnoho zajímavých míst, při jejichž návštěvě lze spojit poznávání historie s výletem do přírody. Takovým místem je dozajista vrch Maxberg,
který se nachází kousek za obcí Kvasetice.
Ještě před samotným výstupem na tento
vrch si lze vychutnat výhled do údolí směrem k přibližně dva kilometry vzdálenému
městu Plánice. Z tohoto okraje Kvasetic se

Zřícenina tvrze Kašovice.
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pak vydáte stezkou směrem na místo, které
leží v nadmořské výšce 612 m. Zde objevíte mohutné pozůstatky sýpky z 18. století,
podle níž byl kopec pojmenován. Sýpka
byla vystavěna na základě patentu Josefa II.
a měla sloužit jako zásobárna obilí pro případ neúrody. Dodnes jsou zachovány dvě
obvodové zdi tohoto stavení. Tento výšlap
můžete pojmout nejen jako pohodovou vycházku, ale také jako součást celodenního
výletu, který nebude problém po stezkách
a lesních cestách přírodního parku Plánický hřeben naplánovat.
Jiří Kaisr

Zbytky tvrze se nachází nedaleko stejnojmenné vesnice po levé straně od silnice vedoucí z Kolince do Sušice. Při jízdě
autem si jí všimnete spíše v zimních měsících, když je porost vegetace bez listí. Za
povšimnutí stojí nezvyklá úprava stromů
modřínové aleje.
Tvrz, někdy uváděná jako hrad, byla
založena asi Sezemou z Kašovic kolem
r. 1340. Po husitských válkách byla připojena k Velhartickému panství a už v 16. století se uvádí jako pustá. Od ostatních staveb
tohoto druhu se odlišuje především tím, že
nebyla postavena uprostřed nebo na okraji
vsi, ale na návrší nad ní, obklopeném v minulém století živým plotem z tvarovaných
modřínů, který patrně nahradil starší opevnění. V severním cípu oválného prostranství stála napříč obdélná obytná budova
o třech plochostropých patrech nad dnes
téměř zasypaným přízemím.
Izolovaná poloha ji sice chránila od obvyklé přestavby na sýpku, na druhé straně
však právě proto nebyla udržována, takže
z ní dnes stojí sotva polovina. Dochovány
jsou zbytky obytné budovy se střílnami,
prevéty a velká sálová okna ve 2. patře.
Podle pověsti zde pobývala hradní paní,
jež sem kdysi dorazila coby dívka ukrývající se před svým otcem. Měla strach, že
ji pro jednu její zvláštnost pojme za ženu.
Prchla tedy do tohoto kraje, a co osud nechtěl, našla zde životní lásku. Své udělal
ples v blízkém městě a velké jiskření mezi
budoucími manžely. A samozřejmě jistý
šperk. O koho šlo? Přece o princeznu se
zlatou hvězdou na čele. Ta se pak stala pohnutkou ke ztvárnění dodnes oblíbené pohádky.
Věra Dvořáková
Zdroj: https://www.toulejse.cz, https://www.hrady.cz,
https://www.hrady-zriceniny.cz
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Mokrosuky jsou rodištěm
světoznámého neurologa
Velmi zajímavým tipem na výlet je
obec Mokrosuky, která se nachází jihovýchodně od města Klatovy a severozápadně
od města Sušice a je snadno dostupná mj.
i vlakem.
První písemná zmínka o vsi je z r. 1418.
Dominantou této vesnice je renesanční zámek, který vznikl přestavbou tvrze
z patnáctého století. Jeho staviteli byli Perglárové z Perglasu, později patřil zámek
mimo jiné Račínům z Račína nebo Althannům. Zámek tvoří dvoukřídlá jednopatrová
budova, jejíž jižní křídlo je nasměrováno
do obce, má klenuté přízemí a na východním konci se nalézá vysoký etážový štít.
V místě, kde bylo přistavěno druhé, východní křídlo, vystupuje ze stavby patrový výstupek – patrně dodatečně přistavěná
kaple. Levou polovinu tvoří patrová budova s otevřenými zděnými renesančními
arkádami, pravá polovina je ukončena renesančními štíty. Zámek se rozprostírá na
severním okraji vesnice a v jeho blízkosti
též stojí kaple svatého Václava.
Obec Mokrosuky se významně zapsala do historie tím, že se zde 12. července
1917 narodil prof. MUDr. Václav Vojta,
DrSc. U příležitosti 600 let oslav existence
obce Mokrosuky proběhlo tedy dne 28. 9.
2019 i slavnostní odhalení památníku tohoto rodáka z Mokrosuk. Autorem pomníku je sochař Václav Fiala, pomník požehnal ThDr. Jan Wirth.
Prof. MUDr. Václav Vojta, DrSc. bylspecializací dětský neurolog, fyzioterapeut

Památník prof. MUDr. Václava Vojty, DrSc.

Více na www.masposumavi.cz

Renesanční zámek v Mokrosukách.

a pediatr, který celý svůj život zasvětil
vědě a péči o nemocné. Jeho tzv. Vojtova
metoda, metoda reflexní lokomoce, vrátila
do normálního života řadu pohybově postižených dětí a dnes je jeho metoda světoznámým diagnostickým a terapeutickým
prostředkem nejen k léčbě dětské mozkové
obrny, ale i jiných neurologických a ortopedických poruch. Vojtova metoda spočívá
především ve stlačování specifických citlivých míst na těle, díky nimž se tělo stimuluje k určitým vrozeným pohybům.
Pracovní kariéru započal profesor Vojta
hned po promoci na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nastoupil jako asistent na
neurologické klinice LF UK v Praze, kde
byl později jmenován do vedení dětského
oddělení. Poté vedl semináře vývojové kineziologie u hybně postižených kojenců,
dětí a mladistvých na Fakultní poliklinice
na Karlově náměstí. Velkou zásluhu měl
i na vznik specializované léčebny pro pohybově postižené děti v Železnici u Jičína.
Ve své práci pokračoval v Německu,
kam se svojí rodinou emigroval v roce
1968. Působil jako vědecký pracovník Ortopedické kliniky v Kolíně nad Rýnem,
poté odešel do Dětského centra v Mnichově. Jakmile to bylo možné, dojížděl po roce
1989 do Čech přednášet a do Mokrosuk se
pravidelně vracel na pouť. Zemřel 12. září
2000 ve věku 83 let v Mnichově.

Památná lípa na okraji Mokrosuk.

Jeho životní dílo čítá přes 100 vědeckých prací, jeho knihy „Mozkové hybné
poruchy v kojeneckém věku“ a „Vojtův
princip“ byly přeloženy do mnoha světových jazyků.
Kromě mnoha jiných cen, vyznamenání a titulů mu byla udělena např. Cena
Heinricha Heineho (nejvyšší vyznamenání
Německé ortopedické společnosti), medaile Německého svazu dětských lékařů,
in memoriam mu též byla prezidentem
Václavem Havlem udělena medaile prvního, tedy nejvyššího stupně Za zásluhy.
Přesto skromně tvrdil: „Já jsem to nevynalezl, já jsem to jenom našel.“ – Václav
Vojta.
Václava Šulanová
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vojta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojtova_metoda
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Bývalá židovská synagoga – muzeum.

Procházka alejemi
má romantický nádech

Alej Edvarda Beneše mezi Hlavňovicemi a Přestanicemi.

Putování za těžbou zlata
v Kasejovicích
Malebné městečko Kasejovice leží na
severovýchodním okraji území MAS Pošumaví. Jeho krásná zákoutí nepoznáte
při rychlém projetí autem. Udělejte si čas
a projděte si v poklidu 15 zastavení naučné stezky, která jsou pro vás připravena.
Nejlépe pokud přijedete vlakem, zde totiž
stezka začíná.
Historie města je velmi bohatá. Tři kostely různých církví, které počtem svých
přívrženců dominovaly charakteru města
v různých období, tomu napovídají. V bývalé židovské synagoze je v současné době
zřízeno muzeum, kde si můžete prohlédnout
výstavu „Kasejovice v proměnách času“.
Otevřeno je pouze po domluvě na telefonním
čísle: 603 221 458 nebo 371 585 261. Církev
československá husitská měla svůj největší
rozkvět po vyhlášení samostatné republiky
v roce 1920, kdy velmi ovlivňovala duchovní i veřejný život ve městě. Děkanský kostel, pocházející již ze 13. století, je zasvěcen
sv. Jakubovi staršímu, patronovi poutníků
a horníků. Jeho jméno nese i bývalý důl na
zlato. Hlubinná těžba zlata je v písemných
pramenech poprvé zaznamenána na Kasejovicku ve 14. století.
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Další zastavení vás provedou po změnách školství již od husitské doby, po památných stromech, po historických domech
a dalších zajímavých místech a kapličkách
spojených s legendami.
Marie Kaufnerová

Děkanský kostel sv. Jakuba st.

Svůj tip na výlet jsem se nechala inspirovat soutěží Alej roku, kterou organizuje Spolek Arnika – Centrum pro podporu
občanů. V loňském roce bylo za Plzeňský
kraj nominováno 8 alejí, z toho čtyři z území MAS Pošumaví – březová alej ke kostelu sv. Máří Magdalény ve Velharticích,
alej Edvarda Beneše mezi Hlavňovicemi
a Přestanicemi, Alej mládí u Chudenic
a kdyňská lipová alej na cestě ke zřícenině
Nový Herštejn. Všechny aleje, nejen ty nominované, mají své kouzlo a přímo vybízejí k procházce.
V Plzeňském kraji získala nejvíce hlasů
alej Edvarda Beneše. Jedná se o jasanovou
alej, která je v současné době tvořena 35
vzrostlými stromy lemujícími silnici mezi
Hlavňovicemi a Přestanicemi.
I v letošním roce budeme mít možnost
nominovat krásná stromořadí a hlasovat
pro Alej roku 2022. Mohou to být aleje
vzrostlé, ale i nově vysázené. Více informací k soutěži a podrobná pravidla jsou na
stránkách www.alejroku.cz.
Jindřiška Bělohlavá

Možný závěr putování Kasejovicemi.
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Nezaměnitelnou podobu
dal vrchu vodojem
Němejcovu vrchu v Klatovech, kde
počátkem 20. století vznikly Husovy sady,
málokdo řekne jinak než Vodojem. Stejný
název si vysloužila i vilová čtvrť na svazích kopce. Zlidovělý jednoduchý název
dala kopci stavba vodojemu z let 1903
– 1904. Ten na první pohled zaujme svojí historizující architekturou, která měla
v záměru svých tvůrců vytvářet jakýsi protipól zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce
na opačném konci města. Voda sem byla
přivedena zhruba 5 kilometrů dlouhým vodovodním řadem z čerpací stanice vybudované na lukách mezi Točníkem a Chaloupkami. Po postavení vodojemu zde město
oselo trávu a kolem nechalo vysadit stromy. Právě tehdy vznikla i hlavní cesta k vodojemu z dnešní Studentské ulice, zároveň
kolem byly upraveny další cestičky a osazeny lavičky. Tím byl položen základ dnešnímu parku (před tím byl Němejcův vrch
bez stromů). Později byly sady rozšiřovány
a svého času zde stál i dřevěný altán.

Centrální část parku s herními prvky.

Z Vodojemu byl dříve krásný výhled na
město, a tak není divu, že právě sem mimo
jiné zavedli Klatovští prezidenta T. G. Masaryka při jeho návštěvě města 3. května
1923.

Objekt vodojemu z roku 1904.

Naučná stezka s mobiliářem.

Svahová skluzavka a jedno ze zastavení naučné stezky.

Více na www.masposumavi.cz

V roce 2020 město Klatovy uskutečnilo revitalizaci parku, která se týkala zejména úpravy části cest a ústřední oválné
plochy. Osazen byl nový mobiliář a herní
prvky, včetně svahové skluzavky. Koncem března letošního roku zde město
instalovalo několik informačních tabulí
a panoramatickou fotografii výhledu do
krajiny s popisem. Zastavení jsou osazena
na jednoduché dřevěné stojany s nápisem
„Vodojem“, které jsou umístěné na okružní cestě pod středovým oválem s herními
prvky. Hravou formou se zde zejména
děti seznámí s historií města. Dozvědí se
o zakladateli Klatov, králi Přemyslu Otakaru II., o tom, kdo ve městě kdysi žil, o Černé věži či šachovnicovém půdorysu centra
města. Ten ostatně nedaleko připomíná
i dříve instalovaná šachovnice, u které
můžete chvilku posedět. Tato malá naučná
stezka se zároveň stala součástí vnějšího
vycházkového okruhu města.
Martin Kříž
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Regionální potravina
Plzeňského kraje

Plzeňský kraj zná nové vítěze
soutěže Regionální potravina
13. ročník soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje zná pro letošek nové
oceněné výrobky.
V konkurenci 119 výrobků od 28 výrobců bylo odbornou hodnotitelskou komisí složenou se zástupců MZe, SZIF,
SVS, SZPI, Potravinářské komory ČR
a Plzeňského kraje nominováno na ocenění
9 výrobců, které svým podpisem ještě musí
stvrdit hejtman Plzeňského kraje Rudolf
Špoták a především ministr zemědělství
Zdeněk Nekula. Ocenění výrobci pak mohou národní potravinářskou značku kvality
používat po dobu 4 let. Vzhledem k tomu,
že výrobky byly letos opět velice kvalitní, byla ještě udělena doplňková ocenění,
která budou společně s oficiálními cenami
předávána na Dožínkách Plzeňského kraje
27. srpna v Chanovicích.
Soutěž již 13 let vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR s cílem podpořit malé
a střední regionální producenty potravin
a zároveň zákazníky motivovat k nákupu
kvalitních lokálních potravin. Administrátorem značky je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a v každém kraji,
vyjma hl. města Prahy působí krajský koordinátor. V Plzeňském kraji se o koordinaci soutěže po celých 13 let starají obecně
prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci
s Místní akční skupinou Pošumaví, z.s.
Helena Hnojská

Vítězové soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje
Kategorie
Masné výrobky tepelně opracované
Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
Sýry včetně tvarohu
Mléčné výrobky ostatní
Pekařské výrobky včetně těstovin
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Alkoholické a nealkoholické nápoje
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
Ostatní

Výrobek a výrobce
Jalapeňos klobása s čedarem,
AB Bor
Pečený vepřový bok s cibulí,
Josef Vanický
Jarovský čerstvý sýr přírodní,
Jindřiška Jandečková
Jogurt Ječmínek,
Václav Dub
Chléb staročeský kvasový,
Pekařství Malinová
Řez s lanýžovou náplní,
Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy
Aroniový elixír ze šumavy, alk. 7 % obj.,
Petra Kratejlová
Cibuláda,
Jitka Červenková
Siven uzený s hlavou,
Zpracovna ryb Klatovy

Dodatečná ocenění
Kategorie
Cena hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa
Špotáka
Cena náměstka hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petra Vanky
Cena prezidentky Potravinářské komory
České republiky Dany Večeřové
Cena Úhlava, o. p. s.
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Výrobek a výrobce
Nebílovský mošt – jablko, limeta,
Lukrena a.s.
Barevná paštika,
Jaroslav Procházka
Vejce ze Šumavy,
Vejce ze Šumavy s.r.o.
Medvídek
Farma u Františky s.r.o.
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Na konci dubna připravila MAS Pošumaví pro starosty členských obcí dvoudenní setkání. Jeho hlavním posláním byla
výměna zkušeností, možnost vzájemných
konzultací a příklady dobré praxe. Naši
nabídku využila asi dvacítka starostů
a starostek opravdu z celého území MAS
Pošumaví. Navštívili jsme obecní muzeum
v zámku v Žihobcích, ve Strašíně novou
hasičskou zbrojnici, která byla financovaná
prostřednictvím MAS Pošumaví z evropských fondů, a to včetně pořízení hasičského vozidla. Příkladná spolupráce mezi
obcí a církví se projevuje na rekonstrukci
strašínského kostela, kterým nás provedl
místní pan farář. V Nezdicích na Šumavě je
infocentrum a malé muzeum v pěkně zrekonstruovaném historickém objektu. Přes
Kašperské Hory jsme dojeli do Dlouhé Vsi
s opravdu pěknou novostavbou dřevařského muzea, doplněnou o konferenční sál.
Druhý den nás čekala prohlídka areálu
Outline centra Jiřičná. Z Jiřičné jsme přes
kopce dojeli do Čermné. A tady je zajímavý projekt obce Hrádek, která zde vybudovala pilu na zpracování dřeva z obecních
lesů. Fungující a zajímavý podnik starosty
velmi zaujal. Po obědě v zámku Hrádek
nás už čekala jen třešnička na dortu, a to
v podobě renesančního zámku Mokrosuky,
kde nás přivítal majitel a provedl po zámku, který se právě otevírá veřejnosti. První ročník setkání pošumavských starostů
slavil úspěch, a proto jsme si řekli, že ze
setkání uděláme tradici.
Jindřich Haišman

Lidé
v MAS Pošumaví

Setkání pošumavských starostů

Účastníci setkání pošumavských starostů v Žihobcích, foto Jan Kavale.

Představení hasičské zbrojnice ve Strašíně.

Více na www.masposumavi.cz
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