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Pošumaví ze zájmového sdružení právnických osob
na spolek z důvodu splnění podmínek standardizace MAS. Dále jde o přesunutí sídla ze Švihova do
dominikánského kláštera v Klatovech, čímž chceme
zajistit všem potenciálním žadatelům lepší dostupnost kanceláře i našich manažerů.
V roce 2014 došlo rovněž ke změně ve vedení
MAS Pošumaví. Tímto děkuji bývalému předsedovi
panu PaedDr. Václavu Petrusovi za jeho dosavadní
práci a doufám, že svými zkušenostmi z jeho dlouhodobého působení ve vedení sdružení nám bude
i nadále nápomocen. Za nové vedení mohu slíbit, že
budeme pokračovat v započatých projektech jako je
Regionální potravina apod. Dále budeme dělat vše
pro to, aby se MAS Pošumaví dostala do povědomí obyvatel, samospráv, spolků, neziskových organizací a podnikatelů v našem území jako podporovatel zajímavých projektů a činností v našem malebném Pošumaví.
Přeji vám v roce 2015 hodně zdraví, rodinné pohody, pracovních úspěchů a třeba i finanční podporu vašim projektům.
Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.,
předseda

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
MAS Pošumaví vydává každoročně svůj zpravodaj, ve kterém vás informujeme o novinkách, projektech, akcích a zajímavostech konaných na území
MAS Pošumaví. Projekty realizované v minulém plánovacím období v celkové hodnotě cca 70 milionů korun dokazují, že MAS Pošumaví výrazným způsobem napomohla rozvoji venkovských oblastí, kam peníze
převážně směřovaly. V současné době připravujeme strategii rozvoje našeho území, na základě které budeme hodnoceni a případně vybráni mezi podporované místní akční skupiny. Pro rok 2015 je naším cílem dostat se mezi tyto podporované MAS,
abychom i nadále mohli podporovat zajímavé projekty a přispět tak k rozvoji našeho území.
V roce 2014 došlo v MAS Pošumaví k několika
změnám. Jde zejména o změnu právní formy MAS

ní podpory posykytuje rámec pro rozvojové aktivity
na daném území – tedy cíl, ke kterému chce region směřovat.
V Plzeňském kraji působí 11 místních akčních skupin: MAS Aktivios (Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko, Mirošovsko), MAS Český Les
(Broumovsko, Borsko, Poběžovicko, Domažlicko),
MAS Český Západ – Místní partnerství (Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko, Hracholusky),
MAS Ekoregion Úhlava (Nýrsko a okolí), MAS Kraj
živých vod (na území Plzeňského kraje pouze Útersko), MAS Pošumaví (Slavník, Běleč, Měčínsko,
Prácheňsko, Kdyňsko, Klatovy, Plánicko, Střední
Pošumaví, Pošumaví, Kasejovice), MAS Sv. Jana
z Nepomuku (Nepomucko, Spálené Poříčí a okolí), MAS Světovina (Zbirožsko, Radnicko, Plasko,
Kralovicko), MAS Vladař (na území PK pouze Manětínsko, Nečtinsko), MAS Zlatá cesta (Tachovsko)
a MAS Radbuza.

Co je „MAS“
a metoda LEADER
MAS je otevřené sdružení lidí se společným zájmem o rozvoj území, ve kterém žijí. MAS = zkratka pro MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU. V EU jsou to Local Action Groups (LAG).
MAS je zpravidla nezisková organizace, jejímiž
členy jsou místní obyvatelé, zástupci veřejné či neveřejné sféry, neziskových organizací, podnikatelé. Zástupci nestátních a nesamosprávních subjektů musí tvořit více než 50% členské základny. MAS
se snaží o rozvoj venkovských oblastí, kde působí.
MAS musí splňovat z pohledu celoevropské organizace LAG na území EU několik podmínek. Kromě vhodné právní subjektivity musí jít z pohledu
území o celistvý region s hustotou obyvatel do 150
obyvatel/km2, přičemž minimální počet obyvatel daného území je 10 tisíc a maximální počet 100 tisíc
obyvatel. Obce pak můžou náležet pouze do jedné
MAS a svým katastrálním územím vymezují její působnost.
MAS byly založeny v rámci iniciativy LEADER,
která se opírá o přístup zdola nahoru, vychází ze
zkušenosti, že venkovské oblasti mohou významně
přispět ke svému rozvoji. V České republice je zaregistrováno zhruba 180 MAS.
MAS v případě, že jsou úspěšné, naplňují své
strategické plány na období shodné s plánovacím obdobím EU a prostřednictvím získané finanč-
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Počátky
MAS Pošumaví

Vymezení území
a členská základna

Místní akční skupina Pošumaví (zkráceně: MAS
Pošumaví) byla založena 18. 3. 2004 jako zájmové sdružení právnických osob. Hlavním počátečním
motivem vzniku MAS bylo otevření programů na
podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně
LEADER+ a od roku 2007 Programu rozvoje venkova.
Aktivity MAS Pošumaví navazují na tradici práce venkovských mikroregionů a dalších subjektů
v regionálním rozvoji. Již v roce 1998 vzniklo zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad, z.s.p.o., sdružující mikroregiony v okresech
Klatovy, Domažlice, Tachov a Plzeň – jih a další
právnické osoby z komerční i neziskové sféry. Toto
sdružení od samého počátku usilovalo o spolupráci na poli regionálního rozvoje v duchu programu
LEADER. V rámci Školy obnovy venkova Šumava – Český les, za finační podpory Programu obnovy venkova, proběhla řada seminářů s touto tematikou. V letech 2002 – 2003 došlo k prvním kontaktům s Carrefour Forum Mittlere Elbe v Roßlau
v Sasku, včetně několika vzájemných návštěv spojených s výměnou zkušeností. V červnu 2003 připravila Úhlava, o. p. s., mezinárodní setkání místních akčních skupin v Klatovech, které pořádaly
Spolek pro obnovu venkova a Evropská pracovní
společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
V témže roce došlo k setkání se zástupci irské
místní akční skupiny LAG Meath LEADER. V listopadu 2004 byla uskutečněna reciproční návštěva
zástupců MAS Pošumaví v irském Kellsu a následovaly další pracovní kontakty.
Místní akční skupina Pošumaví byla v období let
2004 až 2006 zapojena do programu LEADER ČR
vyhlášeného ministerstvem zemědělství a od roku
2008 byla jednou z místních akčních skupin vybraných v prvním kole pro realizaci Programu rozvoje
venkova – osy 4 LEADER.

Místní akční skupina Pošumaví se rozkládá
na území téměř 1 480 km², ve kterém žije přibližně 85 000 obyvatel. Územní působnost je vymezena členskými mikroregiony a dobrovolnými svazky
obcí, v nichž jednotlivé obce prostřednictvím usnesení zastupitelstva souhlasily, aby na jejich území
mohl být uplatňován Strategický plán LEADER, vypracovaný MAS a schválený Ministerstvem zemědělství České republiky.

Členské mikroregiony
a dobrovolné svazky obcí

aBěleč s členskými obcemi:
Biřkov, Červené Poříčí, Dolany, Chocomyšl, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Křenice, Mezihoří, Němčice, Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Všepadly, Vřeskovice
aKdyňsko s členskými obcemi:
Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov, Hradiště, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim,
Mezholezy, Mrákov, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov,
Úsilov, Všeruby, Zahořany,
aMěčínsko s členskými obcemi:
Měčín, Ostřetice, Předslav

Město Plánice.

aPlánicko s členskými obcemi:
Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Myslovice, Nehodív, Obytce, Plánice, Újezd u Plánice,
Zavlekov, Zborovy
aPošumaví s členskými obcemi:
Budětice, Bukovník, Čimice, Dobršín, Domoraz,
Dražovice, Frymburk, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Podmokly, Soběšice, Strašín, Žihobce
aPrácheňsko s členskými obcemi:
Hejná, Horažďovice, Hradiště, Chanovice, Kejnice,
Nezdřev, Oselce, Rabí, Slatina, Svéradice, Velké
Hydčice, Velký Bor, Žichovice

Zakládání místní akční skupiny v roce 2004.
2

aSlavník s členskými obcemi:
Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor,
Maňovice, Myslív, Nalžovské hory, Olšany, Pačejov
Tyto tři mikroregiony jsou zastoupeny v Místní
akční skupině Pošumaví pod společným „velkým“
mikroregionem Prácheňsko.
aStřední Pošumaví s členskými obcemi:
Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice,
Chlístov, Kolinec, Mochtín, Mokrosuky, Petrovice
u Sušice, Týnec, Velhartice, Vrhaveč

aHlinka Vladislav Ing., Červené Poříčí – soukromý zemědělec.
aHynčík Zdeněk Ing., Nová Ves – soukromý zemědělec.
aKlub přátel Klatovska, o.s., Dr. Riegra 319,
339 01 Klatovy – náplní činnosti tohoto občanského sdružení je především monitorování, výzkum
a propagace kulturně-historických a přírodních
turistických cílů na Klatovsku.

Členská města

aMěsto Kasejovice
aMěsto Klatovy
aMěsto Sušice

Podnikatelské subjekty
a neziskové organizace

aAgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, 341 42 Kolinec –
funguje jako „Regionální centrum pro rozvoj venkova.
aAgromachine s.r.o., Komenského 188, 340 12
Švihov – zemědělský podnik ze Švihovska.
aAlfastav, spol.s r.o., Sobětice 46, 339 01 Klatovy – regionální stavební firma.
aAsavet, a.s., Korunní 880/101, 130 00 Praha 3,
provozovna Biřkov 43, 334 01 Přeštice – specializuje se na zpracování odpadů živočišného původu.
aAtrium, s.r.o., Lipová 1000, 341 01 Horažďovice – dodavatel nízkoenergetických montovaných
a pasivních dřevostaveb.
aAuto Kalný, s.r.o., Čímice 77, 342 01 Sušice – prodejce automobilů a pořadatel motoristických soutěží.
aCompAct Bohemia, s.r.o., Krameriova 138,
339 01 Klatovy – zabývá dodávkami zboží a služeb
v oblasti ICT (informatiky, identifikace, výpočetní
a kancelářské techniky).
aČeský zahrádkářský svaz, základní organizace
Klatovy I – střed, Šmilovského 124, 339 01 Klatovy V – organizace provozuje moštárnu v Klatovech.
aČeský zahrádkářský svaz, základní organizace Plánice, Plánice 22, 340 34 Plánice – organizace patří mezi nejaktivnější na okrese Klatovy.
aDoležal Milan, Újezdec – OSVČ.
aEkofarma Bílek s.r.o., Keply 262, 341 42 Kolinec – zemědělský podnik s vlastním penzionem se
sídlem v osadě Keply na Hartmanicku.
aEpin, s.r.o., Dr. Sedláka 778/III, 339 01 Klatovy
– působí jako poradenská firma pro zemědělskou
prvovýrobu a regionální rozvoj.
aFarma Loužná s.r.o., Loužná 51, 341 01 Horažďovice – zemědělský podnik specializující se na
výkrm drůbeže ve volném chovu.
aHaas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102,
341 01 Horažďovice – společnost s téměř stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi dřeva.

Zámecký areál v Chanovicích.

aKlatovské folklorní sdružení Šumava o.s., Za
Beránkem 761, 339 01 Klatovy II – významný pořadatel folklorních festivalů v Klatovech.
aKlatovské katakomby o.s., nám. Míru 62,
339 01 Klatovy – provozování klatovských katakomb a pořádání kulturních akcí.
aKomunitní škola Kdyňsko, o.s., Nádražní 314,
345 06 Kdyně – zabývá se projekty zaměřenými na
osvětu a vzdělávání pro občany Kdyně a okolí.
aKomunitní škola Švihov o.s., Školní 343, 340 12
Švihov – nejdéle působící komunitní škola na území
MAS Pošumaví, nabídka mimoškolního vzdělávání
pro děti i dospělé a volnočasových aktivit.
aLamberská stezka, o.s., Žichovice 190, 342 01
Sušice – podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
aMASO WEST s.r.o., Maxima Gorkého 682,
339 01 Klatovy – významná řeznická a uzenářská
firma z Klatov.
aMašková Eva, Sušice – OSVČ.
aMěcholupská zemědělská, a.s., Předslav 101,
339 01 Klatovy – zemědělská společnost, která
hospodaří na území působnosti MAS Pošumaví.
aModelklub č. 186, modelářské letiště Bolešiny, 339
01 Klatovy – vlastní jediný modelářský areál v Plzeňském kraji zkolaudovaný pro letecké modelaření.
aOTISK o.s., Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy – realizuje své projekty na území mikroregionu
Běleč a Chudenicka.
aPANORÁMA, občanské sdružení pro venkov
na pomezí jižních a západních Čech – jeho cílem
je osvětová a kulturní činnost v prostoru venkova
v zájmovém území, ohraničeném městy Nepomuk,
Blatná a Horažďovice.
3

aPikhart Kamil Mgr., Klatovy – Luby – OSVČ.
aPionýr, z.s., Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy, Na Chmelnici 24, 339 01 Klatovy – hlavním cílem je vytvářet mezi dětmi různého věku pozitivní vztahy.
aPošumavské sportovní sdružení Klatovy,
o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy – zastupuje
sportovní oddíly okresu Klatovy.
aPrinc Pavel Mgr., Ujčín 1, 341 42 Kolinec – soukromý zemědělec.
aPřátelé muzea dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
u Hartmanic, Dobrá voda 5, 342 01 Hartmanice –
spolek se věnuje historii a rozvoji Hartmanicka.
aSpolečnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní organizace SPMP
ČR Klatovy, Družstevní 559, 339 01 Klatovy – zprostředkovává rovný přístup znevýhodněným skupinám obyvatelstva.
aSpolek pro rozvoj zemědělského podnikání,
Drouhavec 3, 342 41 Kolinec – zajišťuje poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce.
aSportovní klub Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01
Klatovy – organizace patří k úspěšným tělovýchovným spolkům v okrese Klatovy.
aSecurity Investment, s.r.o., Lipová 482/IV, 339
01 Klatovy – klatovská firma zajišťující ochranu
a ostrahu objektů, připojení na pult centrální
ochrany, fyzickou osobní ostrahu, převozy peněz
a cenností.
aStřední škola zemědělská a potravinářská
Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy – kromě vlastní středoškolské výuky technicky
a částečně i organizačně zajišťuje v Klatovech provoz střediska kombinovaného vzdělávání České
zemědělské univerzity v Praze, škola dále zajišťuje
celoživotní vzdělávání dospělých.
aŠlehofer Stanislav Ing., Lipová 481, 339 01 Klatovy – OSVČ.
aTělovýchovná jednota Haas Chanovice, Chanovice 113, 341 01 Horažďovice – tělovýchovná
jednota je zaměřena především na kopanou.
aTělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Mochtín, 339 01 Klatovy – TJ funguje od roku 1911.
aÚhlava, o.p.s., Plánická 174, Klatovy I, 339 01
Klatovy – společnost se podílí na významných
vzdělávacích aktivitách v regionu, organizačně zajišťuje provoz Klatovského konzultačního střediska
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity Praha (PEF ČZU).
aVeterinární centrum s.r.o., Hájkova 109, 342 01
Sušice – moderní zdravotní středisko pro zvířata
a prodejny s chovatelskými potřebami.
aVlastivědná společnost Regio o.s. v Klatovech,
Hostašova ul. č. 1 339 01 Klatovy – spolek založený na pomoc dobrovolné vlastivědné práci v regionu jihozápadních Čech.

aVýrobně obchodní družstvo Velký Bor, Velký
Bor 114, 341 01 Horažďovice – zemědělský podnik
hospodařící severně od Horažďovic.
aZemědělské obchodní družstvo Hlavňovice,
Hlavňovice 38, 341 42 Kolinec – vyvíjí kromě zemědělské činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky.
aZempo AG s.r.o., Komenského 188, 340 12 Švihov – podnik zaměřený na výrobu pelet.

Aktivity MAS v oblasti
realizace SPL
Administrace projektů v rámci
dotačního titulu LEADER ČR
ministerstva zemědělství
v letech 2004 – 2006
Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo jako opatření před možností plnohodnotného
čerpání z fondů EU dotační titul LEADER ČR, který sloužil k osvojení si znalostí při sestavování žádostí o příspěvek a následné administraci projektů. Byl vypracován záměr MAS Pošumaví a Územní strategie rozvoje MAS Pošumaví a po schválení MAS Pošumaví ministerstvem zemědělství pro
realizaci programu (MZe dne 3. 5. 2004) proběhl
na jejím území. Následně byly v roce 2004 výběrovou komisí MAS Pošumaví vybrány čtyři projekty, které byly podpořeny celkovou částkou
4,5 milionů korun:
aPenzion „Nad Kapličkou“ s ubytováním pro agroturistiku, Ladislav Švec – soukromě hospodařící rolník, obec Hlavňovice část Milínov
aŠafanda Centrum, František Šafanda – soukromě
hospodařící rolník, stavební práce, Chanovice 69

Šafanda Centrum v Chanovicích.

aMeteorologická stanice, Střední zemědělská škola Klatovy
aSpolečenské zařízení Vítovky – Město Kdyně
Všechny uvedené projekty byly funkční i po roce
2010, tedy po povinné době udržitelnosti projektů.
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V roce 2005 byly stejným způsobem podpořeny projekty v celkové hodnotě 4,5 milionu korun:
aRevitalizace krajinného útvaru „Kostelík“, obec
Svéradice
aZázemí pro společenské a kulturní akce, Město
Hartmanice
aZavedení technologie regulačního systému větrání, Zemědělské družstvo Měčín
aObnova veřejného prostranství před „radnicí“,
obec Kasejovice
aRekonstrukce veřejného osvětlení nám. E. Beneše, Město Švihov
aObnova a rozšíření mechanizačního vybavení,
Ing. Vladislav Hlinka, obec Červené Poříčí
aPořízení malotraktoru s příslušenstvím, AgAkcent, s. r. o., obec Zavlekov
V roce 2006 bylo k dispozici rozdělení 2,7 milionu korun, které byly rozděleny mezi následující žadatele:
aPohanka Jindřich – Kouzlo a tajemství výroby
ovocných destilátů – dokončení stavebních prací
pěstitelské pálenice
aObec Petrovice – v rámci projektu byl postaven
nový objekt občanské vybavenosti ve sportovně-rekreačním areálu v obci Petrovice.
aObec Červené Poříčí - Technické vybavení Spolkového domu „Česká koruna“ v Červeném Poříčí

Na semináři „Rovné šance“ v Běšinech v roce 2007.

Školení žadatelů o dotaci v roce 2009.

Program LEADER ČR byl ukončen v roce 2006.
Od roku 2007 začalo platit nové plánovací období,
ve kterém financování projektů začalo probíhat na
základě Programu rozvoje venkova a administrace
SZIF.
Všechny projekty podané prostřednictvím MAS
Pošumaví se podařilo žadatelům včas úspěšně dokončit a byly proplaceny podle uzavřených smluv.

Strategický plán LEADER
2007 – 2013
„Zlepšení kvality života v Pošumaví“
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., v období 2007 – 2013 byla administrace projektů spolufinancovaných z Programu
rozvoje venkova – Osy 4 LEADER. V roce 2007
byl zpracován Strategický plán LEADER na léta
2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství a Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., byla vybrána v první etapě jako jedna
místních akčních skupin pro administraci projektů
v území své působnosti. Na základě strategického
plánu bylo vytvořeno a následně Státním zemědělským a intervenčním fondem schváleno 6 fichí, na
základě jejich znění vypisovala místní akční skupina výzvy k předkládání žádostí o spolufinancování
jednotlivých projektů.

Pracovní jednání místní akční skupiny v roce 2007.

aIng. Josef Kopačka – Šumavská zvěřina – Petrovice, zlepšení konkurenceschopnosti výrobků
aZemědělské obchodní družstvo Hlavňovice –
Technické vybavení na údržbu krajiny a doplňkové
vybavení dřevovýroby
aObec Nová Ves – Zakoupení malotraktoru s příslušenstvím
aTomášková Soňa – Rekreační areál Western ranč
Podolí – letní tábor
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Jednotlivé fiche byly zaměřeny na:
aDiverzifikaci zemědělství
(diverzifikace činností nezemědělské povahy)
aPodporu drobného podnikání na venkově
(podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
aVenkovský cestovní ruch
(podpora cestovního ruchu)
aZlepšení kvality života na venkově
(občanské vybavení a služby)
aOchrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
aVzdělávání a informace
(vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel)

aTJ Sokol Předslav – Rekonstrukce budovy sokolovny (výměna oken)
aObec Červené Poříčí – Budování zázemí pro
spolkovou činnost na pozemku p.č. 111/1, k.ú. Červené Poříčí (přípojka vody pro hasiče, opláštění klubovny.
aMěsto Kasejovice – Dům s pečovatelskou službou - zateplení fasády
aMěsto Švihov – Festivalový stan
aMěsto Nalžovské Hory – Zázemí pro kulturní
a sportovní akce s regionálním významem (stan)
aŘímskokatolická farnost Plánice – Předslav – dokončení opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba
Většího
aMěsto Klatovy – Oprava střechy kaple ve Vícenicích
aŠumava bez hranic o.s. – Zvyšování informační
gramotnosti místních obyvatel k zachování kulturního dědictví venkova

Od počátku programovacího období do konce roku roku 2013 bylo uskutečněno jedenáct výzev, do kterých bylo předloženo celkem 184 projektů. Projekty prošly výběrovým a schvalovacím řízením na úrovni MAS Pošumaví a následně na úrovni
RO SZIF České Budějovice. Úspěšnost výběru podaných projektů k vybraným se pohybovala kolem
60 % na úrovní výběru v rámci MAS Pošumaví.
Žadatelé předkládali projekty do jednotlivých výzev a po té následoval schvalovací proces. Po formální kontrole úplnosti předložených žádostí pracovníky kanceláře MAS, obdržela předložené projekty
výběrová komise, která provedla hodnocení projektů. Výběrová komise navrhla pořadí projektů a následně programový výbor přezkoumal, zda byly předložené projekty v souladu se schváleným SPL. Konečné schválení pořadí projektů provedla valná hromada MAS. Po jejím schválení byly projekty vybrané
k financování předloženy RO SZIF do Českých Budějovic, kde proběhla další kontrola a definitivní rozhodnutí o projektech, které nakonec byly podpořeny. O kvalitě a kvalifikaci členů výběrové komise a
dalších orgánů MAS svědčí skutečnost, že projektů
vyřazených SZIF bylo naprosté minimum. Podobný
postup hodnocení a výběru projektů bude probíhat
i v novém programovacím období v případě úspěšné standardizace ministerstvem zemědělství, v rámci které jsou i schvalovány jednotlivé orgány MAS.

Ve druhé výzvě byly k financování doporučeny a podpořeny částkou přes 9 800 000,- Kč následující projekty:
aObec Pačejov – Víceúčelové hříště Strážovice p.č.
31 271/4 k.ú. Strážovice (antukové a dětské hřiště)
aObec Mrákov – Rekonstrukce dětského hříště
v Mrákově
aObec Červené Poříčí – Dokončení rekonstrukce
Spolkového domu (žadatel odstoupil)
aMěstys Kolinec – Areál volného času Kolinec
aObec Koloveč – Dětské hříště Koloveč pro věkovou kategorii 1 – 12 let
aObec Myslovice – Nástavba čp. 56 s využitím na
OÚ s víceúčelovou místností
aTJ Sokol Hradešice – Stavební úpravy šaten TJ
Sokol Hradešice
aMěsto Kdyně – Výstavba občanské vybavenosti
v návesním prostoru obce Dobříkov (hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště)
aOtisk, o.s. – Opravy opěrných zdí a obnova
rampy s přístupovými cestami u bývalého kostela
sv. Wolfganga

K financování byly v první výzvě doporučeny
a podpořeny částkou přes 9 250 000,- Kč následující projekty:
aJiří Zelený – Horní Staňkov, Stavební úpravy RD
na krátkodobé ubytování
aObec Loučim – Stavební úpravy přízemí budovy
OÚ Loučim
aObec Bolešiny – Kabiny k víceúčelovému sportovnímu areálu v obci Bolešiny
aObec Nová Ves – Pozvednutí společenského
a kulturního života (stan a lavice).
aMěsto Plánice – Přístavba zdvižné plošiny za
účelem zřízení bezbariérového přístupu – zdravotní středisko Plánice

Stavba kabin k víceúčelovému sportovnímu areálu v obci
Bolešiny. Objekt nahradil provizorní nástavbu z náklaďáku.
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aFarnost Plánice – Oprava krovu a střechy kostela
sv. Blažeje v Plánici
aMěsto Klatovy – Statické zajištění památného objektu č. 485, oprava fasády objektu čp. 66 v Klatovech
aSdružení přátel Dlažovska o.s. – Živá vesnice

aObec Hradešice – Obnova kulturního dědictví
v obci Hradešice
aŘímskokatolická farnost Švihov – Švihov – oprava
podlahy a vybudování topení v lodi kostela sv. Václava
aObčanské sdružení Šumava bez hranic – Regionální průvodci a animátoři – nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví (vzdělávací projekt)
aSpolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad, Vzdělávání venkovského obyvatelstva
v oblasti diverzifikace (vzdělávací projekt)
V páté výzvě byly k financování doporučeny
a podpořeny částkou přes 10 825 000,- Kč následující projekty:
aTesařství Mayer – výstavba skladových prostor
aMěstys Chudenice – expozice národního osvobození a farnosti Chudenice
aObec Nová Ves – náves dětem
aMěsto Plánice – Stavební úpravy v základní
a mateřské škole v Plánici
aObec Velhartice – Modernizace dětského hříště
a obnova veřejného prostranství ve Velharticích
aMěstys Všeruby – Nutné opravy sokolovny ve
Všerubech u Kdyně

Z vyúčtování projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny
TJ Sokol Předslav“.

Ve třetí výzvě byly k financování doporučeny
a podpořeny částkou přes 4 790 000,- Kč následující projekty:
aObec Mochtín – Stavební úpravy kabin TJ Sokol
Mochtín
aObec Předslav – Obnova a modernizace Lesního
amfiteátru v Makově
aMěsto Švihov – Stavební úpravy ZŠ a MŠ Švihov - dokončení výměny oken + solární ohřev vody
aSlavník, z.s.p.o. – Zázemí pro kulturní a sportovní akce k rozvíjení a udržení tradičních akcí a sounáležitosti obyvatel (festivalový stan)
aÚhlava, o.p.s – Zázemí pro vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na děti a mládež (přenosný
stan, stoly a hrací prvky)
aMěsto Klatovy – Zázemí výstavy klatovských karafiátů stavební úpravy + přístavba WC
aTesařství Petr Mayer – Rozšíření výroby Tesařství Mayer

V šesté výzvě byly k financování doporučeny
a podpořeny částkou přes 5 480 000,- Kč následující projekty:
aJiří Zelený – Bourárna masa a prodejna
aStará škola spol. s r.o. – Zřízení minipivovaru
v restauraci Stará škola v Chudenicích
aMěstys Kolinec – Stálá expozice k dějinám Kolince a okolí a naučná stezka v parku
aSpolek podnikatelů ve venkovské turistice – jihozápad o.s. – Pasport památek Střední Pošumaví,
Horažďovice. Měčín, Kasejovice
aObec Zahořany – Víceúčelové společenské zařízení Stanětice
aMěsto Kasejovice – Obnova lehkoatletického
oválu – délka 200 m v areálu volnočasových aktivit dětí a mládeže
aObec Bolešiny – Stavební obnova objektu občanské vybavenosti včetně vybudování dětského hříště Domažličky
aKomunitní škola LEV Čimice o.s. – Víceúčelové
hříště Čimice.
aTJ Měcholupy – Rekonstrukce technického zázemí areálu TJ Měcholupy (tribuny a zeleň)

Ve čtvrté výzvě byly k financování doporučeny a podpořeny částkou přes 10 790 000,- Kč následující projekty:
aJiří Zelený – Rozšíření nezemědělských činností
farmy Drouhaveč o zpracování dřeva
aIng. Marek Janda – Ubytování se sportovně rekreačním zázemím v Úborsku
aObec Hejná – Hasičská zbrojnice a společenské
centrum Hejná
aAteliery fara Úboč – Oprava bývalé fary v Úboči
pro činnost OPS „Ateliery fara Úboč“
aTJ Sokol Předslav – Opravy budovy sokolovny
v Předslavi (fasáda a dětský koutek)
aObec Němčice – Víceúčelová přístavba budovy
Obecního úřadu Němčice
aTJ Žihobce – Stavební úprava šaten ve sportovním areálu v Žihobcích
aOTISK, o.s. – Úprava a stavební obnova rozhledny Bolfánek

V sedmé výzvě byly k financování doporučeny a podpořeny částkou přes 4 777 000,- Kč následující projekty:
aJiří Chroust – Zámecké apartmány Jindřichovice
aMěsto Měčín – Vybudování klubovny včetně soc.
zařízení v areálu hasičské zbrojnice v Měčíně
aMěsto Klatovy – Dětské hřiště Habartice
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aMěsto Plánice – Klubovna hasičského spolku
Zbyslav
aTJ Vřeskovice – Oprava šaten a vytvoření víceúčelové plochy ve sportovním areálu TJ Vřeskovice
aMěsto Švihov – Výměna oken v MŠ a úprava prostranství před mateřskou školou Švihov
aObec Hradešice – Výměna oken a obnova veřejného prostranství v obci Hradešice
aObec Nová Ves – Rekonstrukce budovy OÚ Nová
Ves
aTJ Sokol Klatovy – Oprava fasády na památkové budově Sokolovny v Klatovech (východní část),
druhá etapa
aObec Žihobce – Opravy drobných sakrálních staveb
aObec Předslav – Obnova a renovace oltáře kaple
sv. Apoleny v Měcholupech

Hodnocení projektů.

aTJ Haas Chanovice – Solární ohřev vody pro TJ
Haas Chanovice
aMěsto Kasejovice – Oprava kapliček a křížků
v majetku Města Kasejovice
aObec Nová Ves – Klubovna pro mládež
aObec Předslav – Renovace předmětů kulturního
dědictví venkova trvale umístěných v kapli sv. Apoleny v Měcholupech
aMěsto Kdyně – Modernizace Muzea příhraničí
(oprava brány a venkovní posezení)
aObec Bolešiny – Bolešiny a Kroměždice pro děti
vč. revitalizace školní zahrady (dětské hřiště)

V osmé výzvě byly k financování doporučeny
a podpořeny částkou přes 8 080 000,- Kč následující projekty:
aJiří Zelený – Nový zdroj tepla a sušárna dřeva
aRadek Krulec – Pneuservis Rovná
aFilip Lejsek – Sportovní poradenství a relaxační
centrum mládeže, Hrádek (odstoupil)
aMilan Doležal – Klempířská dílna a vzorkovna
Hoštičky
aVáclav Hostaš – Vybavení truhlářské dílny strojním zařízením
aZámek Hrádek s.r.o. – Zámek Hrádek – rozšíření
ubytovací kapacity a sportovního vyžití
aMěsto Kasejovice – Rozšíření areálu zdraví, sportu a volnočasových aktivit
aObec Mrákov – Modernizace školní družiny Mrákov
aMěsto Hartmanice – Odpočinkový okruh pro maminky s dětmi Hartmanice (6 zastavení, dětské hřiště, keramická dílna ve škole)
aMěsto Klatovy – Dětské hřiště Vícenice
aObec Chocomyšl – Rekonstrukce části objektu
OV pro volnočasové aktivity mládeže, včetně vybudování dětského koutku
aMěsto Měčín – Přístavba garáže a ozelenění
areálu hasičské zbrojnice v Měčíně
aElizaveta Shaaken, s.r.o. – Revitalizace západního křídla bývalého pivovaru v Červeném Poříčí se
zřízením expozice a naučné stezky
aŠumava bez hranic, o.s. – Tvorba zážitkových
balíčků a jejich propagace (vzdělávací projekt)

V desáté výzvě byly k podpoře SZIF doporučeny následující projekty, které byly podpořeny
částkou cca 6 102 000,- Kč:
aVáclav Hostaš – Vytápění novostavby truhlářské
dílny
aZdeněk Hynčík – Zpracování dřeva (odstoupil)
aLuděk Král – Modernizace jízdárny Pranty
aMarek Janda – Relaxační a sportovní zařízení
v Úborsku (bazén a sauna)
aSDH Velešice – Stavební úpravy hasičské zbrojnice
aObec Žihobce – Žihobecko se otvírá místním i návštěvníkům (výtah a sociální zařízení ve škole, dětské hřiště a zeleň)
aTJ Start Luby – Hříště Luby – místo pro sport
a hraní
aObec Hlavňovice – Hlavňovická náves pro děti
aObec Nezamyslice – Muzeum Nezamyslických
kostelů v bývalé márnici v Nezamyslicích
aObec Malý Bor – Stavební obnova kaple sv. Václava v Týnci, vč. ošetření památné lípy v Malých
Hydčicích
aObec Nová Ves – oprava kaple
aObec Čímice – Rekonstrukce kaple sv. Cyrila
a Metoděje a vybudování vycházkového okruhu
aSpolek podnikatelů ve venkovské turistice – jihozápad – Zaznamenejte krásy území Pošumaví – fotografický a filmový kurz pro začátečníky.

V deváté výzvě byly k financování doporučeny a vybrány následující projekty v částce přes
2 037 000,- Kč:
aMichaela Bidmonová – Kočárem do pohádky
aneb povoznictví stále žije!
aVáclav Hostaš – Novostavba truhlářské dílny
(střecha)
aObec Křenice – Dětské hřiště Křenice
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V jedenácté výzvě byly doporučeny k podpoře čtyři projekty. Podpořeny byly částkou cca
753 000,- Kč:
aObec Předslav – Renovace varhan trvale umístěných v kapli sv. Apoleny v Měcholupech I. etapa
aFederace židovských obcí v České republice –
Záchrana náhrobků na starém židovském hřbitově
v k.ú. Švihov u Klatov
aMěsto Měčín – Oprava kaple u kostela v Měčíně
aMěsto Plánice – Obnova kapliček v Nové Plánici a Kvaseticích

Realizované
projekty spolupráce
Projekt spolupráce „Místní dědictví
– bohatství, na které zapomínáme“
Projekt Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme je projektem spolupráce MAS Pošumaví
a MAS Brána do Českého ráje. Tento projekt mapuje stavby lidové architektury na území, v nichž obě
MAS působí. Projekt je v současné době dokončen
a jeho výstupem bylo vytvoření databáze objektů
lidové architektury, internetová aplikace s mapovými podklady, workshopy a exkurze a také tištěná
publikace zmapovaných objektů včetně cizojazyčných překladů.

V rámci projektu se pravidelně v době vyhlášení výzev konaly semináře pro žadatele a po schválení projektů pro realizátory projektů. Součástí administrace projektů je i poradenská činnost pro nositele projektů ke zpracování výkazů a vyúčtování
k projektu.
Do roku 2013 byly pravidelně vyhlašovány výzvy
na podávání žádostí o příspěvek podle schválených
fichí. Do výzvy mohl podat svůj projekt každý, kdo
splňoval podmínky uvedené v jednotlivých fichích.
Za předpokladu dodržení všech předepsaných formálních náležitostí byl projekt předán výběrové komisi k jeho obodování a v případě úspěšného umístění byl zaslán ke konečnému schválení RO SZIF
České Budějovice. Ten potom, v případě kladného
vyjádření, přímo s předkladatelem projektu uzavřel
smlouvu o spolufinancování. V současné době je
ukončeno financování projektů z důvodu vyčerpání
limitu přidělených finančních prostředků.
Projekt je ukončen a dobíhá realizace projektů
vybraných v posledních výzvách.
V případě úspěšné standardizace MAS a schválení strategie řídícími orgány programu bude možné podávat nové projekty pravděpodobně od konce
roku 2015 nebo začátku roku 2016

Závěrečný workshop byl spojen s exkurzí.

Do projektu byla zapojena široká veřejnost –
místní historikové, starostové, kronikáři, místní obyvatelé a pamětníci, aby průběžně vznikala co nejkvalitnější databáze, která slouží, jak k prohlubování znalostí o regionální historii místních obyvatel,
tak i k podpoře cestovního ruchu v regionu. Jeden
z výstupů projektu, elektronická databáze objektů,
je k dispozici na www.mistnidedictviposumavi.cz.
Další výstup projektu, tištěná publikace, je k dispozici všem obcím na území MAS Pošumaví, jimi zřizovaným knihovnám a školám.
Projekt měl dva cíle, jeden v hlavním opatření, druhý ve vedlejším opatření:
aCílem hlavního opatření bylo zmapování místního kulturního dědictví, především staveb lidové architektury na území MAS Pošumaví a MAS Brána do Českého ráje, jeho popularizace, propagace
a pozdější využití v celoživotním vzdělávání
a v cestovním ruchu.
aV rámci vedlejšího opatření došlo k setkávání
amatérských historiků, kronikářů, představitelů samospráv a neziskových organizací a dalších osob
z obou regionů. Při řešení projektu byla posílena
role komunitního projednávání.

Komunitní projednávání nové strategie MAS Pošumaví
ve Kdyni v roce 2014.
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Součástí projektu byly i dvě třídenní reciproční
exkurze, kdy odborníci z Českého ráje navštívili Pošumaví a seznámili se s regionálními památkami lidové architektury a naopak zájemci o historii a stavby lidové architektury z Pošumaví měli možnost vyslechnout kvalifikovaný výklad o historii a stavbách
na Jičínsku, Novopacku a Lomnicku.
Projekt je dokončen, výstupy, kterými jsou knižní publikace a internetová aplikace, byly předány
v březnu 2011. Knižní publikace je k dispozici do rozebrání zásob v kancelářích obou MAS. Internetová
databáze není ukončením projektu uzavřena. V letech 2011, 2012 a 2013 poskytlo ministerstvo kultury grant na mapování dalších 150 objektů lidové architektury, které se postupně objevují v elektronické databázi. Projekt je takto dále rozvíjen ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech. Je tedy předpoklad, že další zajímavé objekty lidové architektury z území působnosti MAS Pošumaví budou doplňovány a touto formou propagovány na veřejnosti. Zároveň je možno dále doplňovat tým řešitelů, převážně dobrovolníků, o další zájemce, kteří by ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech dále spolupracovali na doplňování
databáze.
Divadelní podoba pověstí a odhalení zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého v Klatovech.

Projekt spolupráce „Oživme společně
památky a pověsti z míst tajemných
i kouzelných“
Projekt s názvem „Oživme společně památky
a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ mapoval
a snažil se o záchranu hmotného i nehmotného dědictví regionu na jih od Plzně propojením tří souvisejících prvků:
- obnovy drobných památek,
- podpory ochotnických spolků
- sběru místních pověstí i jejich publikování v knižní
a audiovizuální podobě
Partnery projektu byly Místní akční skupina Aktivios a Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku.
Výstupy projektu byly:
aTištěná ilustrovaná publikace sebraných pověstí – soubor. Na území každé MAS bylo provedeno
mapování a sběr místních pověstí. Z těchto sebraných pověstí každá MAS vybrala na schůzkách pracovních skupin minimálně 12 pověstí, které byly zahrnuty do publikace dané MAS. Na společném projednávání pracovních skupin všech tří partnerských
MAS byly všechny pověsti představeny. Vznikl soubor tří publikací s jednotným designem a společným
přebalem. Tento celek byl zdarma předán do všech
obcí, IC, místních knihoven, škol a školek a byly zohledněny povinné výtisky státním institucím.
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aCD s mluveným slovem. Na společném projednávání pracovních skupin všech tří partnerských
MAS, kde byly všechny pověsti představeny, byly
vybrány pověsti určené k nahrání na CD. Předpokladem bylo celkem 9 pověstí (z každého území tři).
CD je zdarma předáno spolu se souborem tištěných
publikací (viz výše). Pověsti namluvil Otakar Brousek starší.
aDivadelní festival – putovní. Z každé MAS jeden ochotnický spolek zdarma dramaticky zpracoval jednu jím vybranou pověst z území (tzn. celkem
tři dramaticky zpracované pověsti), kterou dále nastudoval a odehrál na prvním společném divadelním festivalu, který se konal v zámeckém areálu
v Nebílovech v květnu 2013. Další divadelní festival
se uskutečníl na území MAS sv. Jana z Nepomuku
a na území MAS Pošumaví.
aUmělecko-historický workshop. Workshop zaměřený na demonstraci správných postupů při obnově
stavebních památek, a to jak technicky, tak památkářsky. Umělecko-historický workshop „Obnovujeme kulturní dědictví“ proběhl v květnu 2013 v rámci
divadelního festivalu.
aOpravené prvky kulturního dědictví: socha sv.
Vojtěcha u Zeleného (MAS Aktivios), socha sv.
Jana Nepomuckého v Klatovech (MAS Pošumaví),
barokní skulptura – socha „putti“ v Žinkovech (MAS
sv. Jana z Nepomuku).

Projekt spolupráce
„Prácheňsko všemi smysly“

Ostatní projekty
MAS Pošumaví

Projekt Prácheňsko všemi smysly je společným
projektem jihočeských místních akčních skupin působících na území bývalého Prácheňského kraje.
Cílem projektu je vytvořit turistickou destinaci z historického území Prácheňska.
Prácheňsko je velmi starou historickou částí
země české, zahrnující části nynějšího Plzeňského a Jihočeského kraje. Jako samostatný kraj zaniklo po roce 1849 po novém krajském uspořádání
a bylo rozděleno mezi oba výše uvedené kraje. Tradice názvu nikdy nezanikla a žije na všech územích
MAS. Je však již spíše v povědomí místních obyvatel. Projekt se zaměřuje i na ně a snaží se posílit identitu obyvatel s tímto krásným a historicky bohatým regionem.

Projekt Poznej svého souseda
V rámci projektu Poznej svého souseda, který řešil člen MAS Pošumaví, společnost Úhlava, o.p.s.,
byl vytvořen internetový portál mapující vlastivědné, přírodovědné, historické a kulturní zajímavosti
na území, kde MAS Pošumaví působí. Projekt byl
vytvořen za finanční podpory iniciativy Interreg IIIC
a partnerem projektu je VHS Regen.
Cílem projektu bylo posílit znalosti o drobných
pamětihodnostech, kolem kterých lidé denně chodí a prakticky je nevnímají. Zároveň projekt klade za cíl upozornit na tyto zdánlivě bezvýznamné
maličkosti i sousedy v nejbližším okolí. Projekt zachycuje i další zajímavosti nacházející se na území MAS Pošumaví, které jsou propagovány například v rámci rozvoje cestovního ruchu nebo díky aktivitám místních podnikatelů a samospráv. Byla znovuobjevena celá řadu hradů, jejich zřícenin, zámků
a tvrzí, o jejichž existenci mají i místní rodáci, zejména mladších věkových kategorií, jen mlhavé tušení.
Podařilo se shromáždit celou řadu údajů, které jsou cenné a zcela jistě budou sloužit k poznání
regionální historie a současnosti jak místním obyvatelům, tak i návštěvníkům pošumavského kraje.
Jednotlivé objekty jsou zde popsány, zakresleny do
mapy, přidány fotografie a doplněny o zajímavosti.
Dále jsou udány souřadnice GPS, což je v kombinaci s mapou okamžitě identifikuje v terénu. Financování projektu z Interregu III bylo ukončeno v březnu 2008. Od té doby se databáze stále rozšiřuje
a v dnešní době obsahuje již přes 1 700 položek.
Portál je volně přístupný na www.uhlava.mapin.cz.

Na Práchni u Horažďovic.

Cílem projektu bylo objevit Prácheňsko všemi smysly. Sluchem (hudba), hmatem (živá i neživá příroda), čichem (vůně lesů, luk i strání), zrakem
(památky kulturní i přírodní, ale i rukodělné práce)
a v neposlední řadě i chutí (tradiční místní recepty
z neméně kvalitních produktů). Tím vším nás může
oslovit Prácheňsko. Žije zde stále jeho duše naplněná trochou magie a záhadnosti, kvůli které místní
obyvatelé stále nosí „Prácheňsko hluboko v srdci“.
Jihočeské místní akční skupiny v předešlém projektu zavedly značku Regionální produkt Prácheňsko, která je udělována místním výrobcům splňujícím předem daná regionální kriteria. Vzhledem
k tomu, že vlastní Prácheň se zříceninou hradu leží
na katastru obce Velké Hydčice, a tudíž na území
působnosti MAS Pošumaví, je „maska“ partnerem
projektu bez finančního příspěvku. Celá řada výstupů projektu je prezentována na území MAS Pošumaví a jsou navazovány a rozvíjeny kontakty a návštěvy mezi jihočeskou i plzeňskou částí Prácheňského regionu.

Slavnostní spuštění internetového portálu.
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Projekt Poznej Pošumaví
Portál Poznej svého souseda byl v nedávné
době rozšířen o výstupy projektu Poznej Pošumaví.
Tento projekt představuje jednotnou formou turisticky zajímavé objekty a subjekty působící na území MAS Pošumaví. Partnerem projektu bylo regenské turistické centrum Touristisches Service Center.
V rámci projektu, částečně financovaného z dispozičního fondu Operačního programu Česká republika – Bavorsko, byly zhotoveny české a německé letáky s jednotným vzhledem, které slouží pro potřeby jak samotných provozovatelů a správců komerčních i nekomerčních turisticky zajímavých objektů
a území, tak i pro potřeby informačních center, a zejména pro propagaci na výstavách a dalších akcích.
Účelem projektu je jednotná, výstižná a operativní informace o daném objektu. Letáky respektují marketingový systém České centrály cestovního
ruchu a propagují Pošumaví jako celek. Výstupem
projektu jsou soubory ve formátu *pdf, ve kterých
jsou jednotlivé objekty a subjekty popsány, doplněny kontaktní adresou, fotografiemi a souřadnicemi
GPS. Každá jazyková mutace je ve zvláštním souboru a je volně přístupná na internetu. Letáky mají
jednotný vzhled, aby bylo na první pohled zřejmé,
že jsou z regionu Pošumaví a je možné je použít
v souboru na dalších akcích jako jsou výstavy apod.
V rámci projektu bylo
vyhotoveno 100 elektronických letáků (50 v každé jazykové verzi) nejvýznačnějších objektů
a subjektů. Zároveň bylo
vyrobeno 10 sad všech
letáků, které jsou zalaminovány a předány pro potřeby informačních center, které působí na území MAS Pošumaví. Formát, ve kterém jsou letáky uloženy, umožňuje tisk uložených dat na
Jeden z letáků.
prakticky jakékoliv tiskárně, a to nejen jako podklad turistům pro navštívené uvedené lokality, ale je možné vytisknout je
i v případě dotazů turistů na informačních centrech. Letáky jsou rozděleny do pěti kategorií, které
jsou odlišeny barvami. Všechny vyhotovené letáky
jsou umístěny na portále Poznej Pošumaví www.
masposumavi.cz, který vznikl ve spolupráci s Katedrou informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V současné době jsou letáky umísťovány i na
krajský portál cestovního ruchu Turistů ráj (www.turisturaj.cz).
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Projekt Tvorba databází podnikatelů
a aktivit v cestovním ruchu
Projekt je vychází ze skutečnosti, že informační střediska na území MAS Pošumaví, z.s.p.o., nemají vždy k dispozici aktuální údaje o ubytovacích
a stravovacích kapacitách, o volnočasových aktivitách, konaných akcích, atraktivitách a dalších zajímavostech. Nemohou potom poskytovat relevantní informace turistům, kteří ve stále větších počtech
tato střediska navštěvují. Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., začala proto evidovat zájemce
o zařazení do databáze, která bude volně přístupná na internetu. V případě, že podnikatel má zájem
o podrobnější informace, je možno vytvořit leták
v rámci projektu „Poznej Pošumaví“, který je zároveň možno stáhnout. Takto zveřejněné aktivity začínají využívat někteří podnikatelé k tvorbě tzv. balíčků cestovního ruchu a vytváření sítí nezbytných pro
udržení konkurenceschopnosti regionu Pošumaví
v cestovním ruchu. Databáze vzniká na stránkách
www.masposumavi.cz.

Projekt Objevme znovu Böhmweg
Partnerem projektu, jehož nositelem je Místní
akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., byl Bayerische
Wald - Verein. Projekt byl spolufinancovám z dispozičního fondu cíle 3 Operačního programu Česká republika – Bavorsko.

Pátrání po ztracených cestách.

Cílem projektu bylo zmapovat původní historickou trasu Světelské stezky (Böhmweg) a posoudit, zda je možné a reálné její obnovení v rámci příhraničního cestovního ruchu. Na bavorské straně je stezka obnovena a marketingově využívána. Výsledkem projektu byla studie, která zmapovala trasu stezky na české straně. Zároveň studie
řeší možnost jejího zapojení do současného systému tematických stezek na české straně a jejich společný marketing a propagaci.

Projekt Dámy a pánové,
strhněme tu zeď

ce v regionu a formou SWOT analýzy j stanoveno,
jaké silné a slabé stránky se v průběhu řešení projektu v této oblasti ukázaly. Studie, která z těchto závěrů
vznikla, je k dispozici v českém a německém jazyce
na stránkách MAS Pošumaví www.posumavi.jz.cz.

Název projektu je inspirován památnou větou
prezidenta Spojených států amerických Ronalda
Reagana pronesenou v roce 1987 u Braniborské
brány v Berlíně, kdy řekl: „Pane Gorbačove, strhněte tu zeď“. Od té doby uplynulo více než 20 let, zdi
a ploty na hranicích byly opravdu strženy, ale v myšlení lidí na obou stranách dnes již formální hranice
stále skrytě přetrvávají. Projevuje se to mimo jiné
v nevyužívání sociálního kapitálu území, kdy spolu
až na výjimky pravidelně a neformálně nespolupracují subjekty na obou stranách hranice nebo je spolupráce omezena na formální vztahy jejich představitelů. Chybí však stálé sítě, normy a důvěra, které
zajišťují trvale koordinaci a spolupráci vedoucí ke
společnému prospěchu.

Projekt Historie bez hranic
Historie bez hranic je přeshraniční projekt spojující amatérské historiky z české a bavorské strany hranice. Zaměřuje se na regionální historii a kulturní dědictví mikroregionu MAS Pošumaví (oblast
Klatovska a podhůří Šumavy), jeho cílem je zajištění vzájemného poznání, setkání a výměny zkušeností všech zájemců o regionální historii. Nositelem
projektu, který je řešen na území Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., ve spolupráci s bavorským
partnerem VHS Regen je Úhlava, o.p.s..
Výstupem projektu je databáze zájemců o regionální historii a obecních kronikářů, kteří působí na
území Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o.. Databáze je volně přístupná na internetových stránkách
www.mapin.uhlava.cz v sekci Historie bez hranic.

Projekt Regionální potravina
Plzeňského kraje 2010 – 2014
Místní akční skupina Pošumaví se v letech 2010
až 2014 stala jedním z pořadatelů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Jejími partnery při pořádání soutěže byly Krajská agrární komora Plzeň
a Úhlava, o.p.s. Soutěž se konala podle jednotné metodiky ministerstva zemědělství a přihlásit se mohly
malé a střední firmy působící v Plzeňském kraji. Do
soutěže se nakonec v roce 2010 odhodlalo vstoupit 25
potravinářských firem se 116 výrobky, v roce 2011 20
potravinářských firem s 63 výrobky, v roce 2012 24 výrobců s 61 výrobkem, v roce 2013 soutěžilo 22 výrobců
s 52 výrobky a v roce 2014 31 soutěžících s 86 výrobky. Snížení počtu soutěžících výrobků v letech 2011
– 2013 bylo způsobeno změnou pravidel soutěže,
a tak mohl každý soutěžící přihlásit o polovinu výrobků méně než v roce 2010. V roce 2014 mohl opět přihlásit jeden výrobce 10 výrobků.
První vyhlášení vítězných výrobků soutěže Regionální potravinu Plzeňského kraje v roce 2010
proběhlo o Chodských slavnostech v Domažlicích
za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause, hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové,
prezidenta Agrární komory Ing. Jana Veleby. Paní
hejtmanka předala ocenění vítězným výrobkům
v šesti kategoriích. Veřejnost měla možnost ochutnat soutěžící produkty postupně i na dalších místech Plzeňského kraje.

Závěrečný workshop projektu v Běšinech.

Projekt, který byl zahájen v roce 2011 a pokračoval v roce 2012, zahrnoval dvě exkurze a dva workshopy a jednou společnou promotion akcí. Projekt
byl v listopadu zahájen workshopem pro venkovské podnikatele a živnostníky, který byl tematicky
zaměřen na podporu cestovního ruchu. Cílem projektu bylo seznámit navzájem nejen podnikatele zabývající se bezprostředně cestovním ruchem, ale
i podnikatele, kteří mohou svými aktivitami podpořit odvětví, jako jsou výrobci a přímí prodejci regionálních produktů, provozovatelé různých volnočasových aktivit, neziskové organizace zabývající se
historií, přírodou, ochotnickým divadlem a podobně.
Dalším krokem byly dvě exkurze po těchto aktivitách na české a bavorské straně a následná promotion akce formou trhu s nabídkou regionálních produktů v Klatovech. Projekt byl v roce 2012 zakončen závěrečným workshopem, na kterém byly formulovány konkrétní možnosti další hospodářské spoluprá13

Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích se porota rozhodla udělit ještě zvláštní ocenění výrobkům,
které sice nemohou používat označení regionální
potravina, ale rovněž dosáhly mimořádné kvality.
Jedná se o Dobřanskou hvězdu, 14% tmavý speciál
z Pivovaru – Restaurantu Modrá Hvězda; cikánskou
pečeni řeznictví Kvarda spol. s r.o.; Šumavskou sušenou šunku z Šneberger, řeznictví a uzenářství;
Zelovku z Pekařství Malinová; Šumavské medové
pečivo paní Marcely Javorské a Přešínskou tlačenku světlou z Řeznictví a uzenářství Herejk, s.r.o.

V roce 2011 se soutěž uskutečnila v daleko těsnější spolupráci s Plzeňským krajem, což bylo pro
její propagaci a význam určitě velkým přínosem.
Uskutečnila se celá řada společných akcí a vedení kraje propagovalo účastníky soutěže Regionální
potravina Plzeňského kraje a jejich výrobky nejen
slovy, ale i praktickými aktivitami.
Spolupráce s Plzeňským krajem byla v květnu 2011 zahájena společnou expozicí a účastí na
prezentaci krajů v Praze na Vyšehradě nazvané
Má vlast. V rámci této prezentace měli návštěvníci
akce konané v sadech před vyšehradskou kapitulou
možnost se seznámit nejen s informačními materiály týkajícími se kraje a území MAS Pošumaví, ale
i ochutnat některé regionální potraviny a koupit si
železnorudské pivo.

Rozvoj projektu Regionální potravina
Plzeňského kraje 2010 – 2014
Od roku 2012 jsou ochutnávky zajišťovány centrálně agenturou vybranou SZIF a regionální administrátoři podle projektu zajišťují propagaci vítězů podle regionálních podmínek. V Plzeňském kraji propagace začala 12. 5. 2012 při příležitosti akce
Zahájení turistické sezóny v Klatovech. Z vítězných
firem se akce zúčastnili zástupci ZKD Sušice s ořechovými rohlíčky a Střední školy Horažďovice s prácheňskou hnětynkou. Obohacením programu byla
účast pivovaru Belveder, paní Javorské s šumavskými perníčky, firmy MASO-WEST s.r.o., Střední
školy zemědělské a potravinářské Klatovy, Diakonie Klatovy, zástupců z Touristisches Service Center z Regenu s bavorskými regionálními potravinami. Velký úspěch sklidila i zelňačka nebo špekáčky na pivu, které z výrobků regionálních producentů
vařil zástupce šumavské pobočky Asociace kuchařů a cukrářů Martin Havlík.
Ve stejný den proběhla v Praze na Vyšehradě
prezentace a ochutnávka regionálních potravin Plzeňského kraje v rámci výstavy Má vlast pořádané
Asociací Entente Florale CZ – Souznění, o.s.. Regionální potravinu Plzeňského kraje tak mohli ochutnat i lidé z hlavního města republiky. Celá akce proběhla ve velmi příjemné a slavnostní atmosféře
s velkou návštěvností. Dále se Místní akční skupina
Pošumaví, z.s.p.o., zúčastnila společně z Úhlavou,
o.p.s., Apetit festivalu, který se konal 19. 5. 2012
v Plzni. V rámci akce, která obnovuje bývalou tradici potravinářského výstavnictví v Plzni, tak měli návštěvníci možnost ochutnat vítězné výrobky nejen
ze současného ročníku soutěže, ale i je porovnat
s vítěznými výrobky předešlých let. Díky iniciativě
Plzeňského kraje bylo představení vítězných výrobků pro návštěvníky zajímavější i z toho důvodu, že
v rámci festivalu se konalo finále soutěže Vaříme
s regionální potravinou.
V této soutěži měly střední školy z Plzeňského kraje zabývající se gastronomií možnost připravit menu složené převážně z regionálních potravin. Příprava jídel se odehrávala před očima ve-

Prezentace regionálních potravin v Klatovech.

Do této oblasti zapadá i spolupráce s klatovskou
firmou MASO-WEST s.r.o., která již tradičně organizuje na klatovském náměstí komentované zabijačkové hody. Na podzim roku 2011 byla jedním ze
spolupořadatelů této akce i Místní akční skupina
Pošumaví, z.s.p.o., která se podílela na propagaci
svých aktivit a zajištění dalších účastníků regionálních výrobců potravin.
Regionální potraviny byly ve spolupráci s KAK
Plzeň a Úhlavou, o.p.s., propagovány i na celostátní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.
V roce 2012 se rovněž uskutečnila celá řada prezentací a dále se prohloubila spolupráce s Plzeňským krajem. Na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje proběhlo v červnu vyhlášení výsledků soutěže regionální potravina Plzeňského kraje
v rámci již populární akce Festival regionálních potravin. V roce 2012 přijel ceny vítězům s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem předávat osobně ministr zemědělství Petr Bendl.
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V roce 2013 se uskutečnil 4. ročník soutěže, kterého se kromě tradičních soutěžících zúčastnily i některé nové firmy.
Pátý ročník soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje konaný v roce 2014 zaznamenal mírný nárůst výrobců a výrobků, ale hlavně byla hodnotitelskou komisí oceněna nejen samozřejmá kvalita
předložených potravin k hodnocení, ale i jejich vazba na region.
V roce 2014 byly oceněny výrobky ve všech devíti kategoriích a v některých případech měla hodnotitelská komise dlouhé rozhodování, kterému výrobku
ocenění propůjčit, protože konkurence byla opravdu veliká.
Vzhledem k těsným bodovým rozdílům mezi výrobky, které ocenění získaly a dalšími, které byly
v jednotlivých kategoriích jejich velkými konkurenty, rozhodli se administrátoři soutěže v Plzeňském
kraji ocenit ještě další výrobce, kteří nemohou používat značku regionální potravina, ale dostanou na
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže mimořádné
ocenění. Jednalo se o chodské koláče paní Vondrovicové z Boršic a o kozí sýr pana Sitty z Krasíkova.
Další změnou oproti minulým letům bylo rozšíření ochutnávek z 10 na 13. Uskutečnily se v celém
Plzeňském kraji.
Kromě těchto oficiálních akcí se uskutečnilo
i představení Regionálních potravin Plzeňského kraje v zahraničí v Deggendorfu a ve Vídni. V prvním
případě se jednalo o oficiální prezentaci města Klatovy na zahradnické výstavě Landesgartenschau
2014 v červenci. Na výstavě byl představen symbol
města, klatovské karafiáty, a v doprovodném programu měli návštěvníci výstavy možnost ochutnat celou
řadu regionálních specialit, které kromě zaměstnanců Místní akční skupiny Pošumaví a Úhlavy, o.p.s.,
připravili kuchaři z Hotelové školy v Plzni Marie Kabátová a Martin Havlík. Ve druhém případě jednalo
o Svatováclavské slavnosti pořádané českým velvyslanectvím ve Vídni. Ve spolupráci s Plzeňským krajem tam byly představeny regionální výrobky v rámci oficiálního pohoštění účastníků – členů diplomatického sboru a krajanských vídeňských spolků.
Předání ocenění vítězům soutěže se již tradičně
uskutečnilo na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského
kraje za přítomnosti hejtmana Václava Šlajse a dalších představitelů kraje.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že pokračovala
spolupráce nejen s pořadatelem soutěže, ministerstvem zemědělství, hlavním administrátorem SZIF
a partnery, kterými zůstali KAK Plzeň a Úhlava,
o.p.s., ale i s Plzeňským krajem. Právě díky součinnosti s Plzeňským krajem bylo možno uspořádat celou řadu dalších akcí mimo oficiální projekt a podpořit tím propagaci regionálních potravin a jejich výrobců.

řejnosti a výsledek hodnotila odborná porota složená z šéfkuchaře hotelu Angelo v Plzni Petra Cuřína, Jany Bradové z odboru školství na krajském
úřadu, populárního kuchaře Zdeňka Pohlreicha
a radního Plzeňského kraje Miroslava Brabce. Administrátory soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje v porotě zastupoval předseda Krajské agrární komory Plzeň Jaroslav Šíma. Nakonec
porota vítězem zvolila tým Střední odborné školy
a středního odborného učiliště Horšovský Týn. Porota jej ocenila za profesionální přístup a originální pokrm. Jako předkrm vítězové servírovali uzeného pstruha s koprovým dipem a opečeným rohlíkem,
jako hlavní chod kachní prsa pečená na rozmarýnu s pivní omáčkou, se šťouchaným bramborem
a opečenou zeleninou a sladkou tečku na závěr
udělal tvarohový dortík s mátou a jablečným pyré.
Na dalších místech se umístily Hotelová škola Plzeň
a Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy.
Plzeňský kraj tak ve spolupráci s celou řadou
dalších partnerů marketingově a propagačně podpořil zajímavou formou regionální malé a střední výrobce potravin, kteří se zúčastnili některého ze tří
ročníků soutěže Regionální potravina celostátně
organizovanéa Ministerstvem zemědělství České
republiky.

Hodnotitelská komise soutěže při práci v roce 2014.

Prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví,
z.s.p.o., byly regionální potraviny propagovány na
dalších místech v Plzeňském kraji. Bylo to jednak
v rámci akce Plzeňský kraj nejlepší místo pro život,
dále v Liblíně a v Mirošově, na farmářských trzích
v Sušici a v Plzni. Dále byly regionální potraviny
prezentovány na celokrajské zahrádkářské výstavě v Plzni, na zabijačkových hodech pořádaných
firmou MASO-WEST s.r.o. v Klatovech a na dnech
partnerských měst tamtéž. Zároveň je mohli již tradičně ochutnat návštěvníci výstav Země Živitelka
v Českých Budějovicích a ITEP v Plzni.
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Celokrajské dožínky v Chanovicích

tů. Přítomni byli i někteří účastníci soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, takže některé potraviny bylo možno i zakoupit.
Součástí kulturního programu pro diváky, kterých přišlo několik tisíc, byly historicky druhé celokrajské dožínky pořádané Plzeňským krajem.
Navázaly úspěšně na premiéru z minulého roku
a návštěvníci měli možnost se seznámit s pletením
dožínkových věnců, podívat se na dožínkový průvod s kočáry a vozy nebo si poslechnout některou
z celé řady kapel.

Rostoucí zájem o produkci místních potravin přinesl i obnovení bývalých tradičních slavností. Veřejnost vysoce hodnotila první krajské dožínky v Chanovicích, které uspořádal Plzeňský kraj v roce 2011.
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., byla jedním z partnerů celé akce a zajišťovala část týkající se regionální potraviny. V celém areálu zámku
a skanzenu je doprovázela řada kulturních i národopisných vystoupení. Součástí akce bylo i předání ocenění vítězům soutěže Regionální potravina
2011 představiteli Plzeňského kraje, ministerstva
zemědělství a agrární komory.

Účast na nadregionálních výstavách
Země živitelka
Místní akční skupina Pošumaví se v letech 2010
– 2014 zúčastnila dvou typů nadregionálních výstav.
V srpnu vždy připravila dvě expozice na celostátní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.
Jedna z nich byla zaměřena na Regionální potravinu Plzeňského kraje a byla k vidění v expozici ministerstva zemědělství. Součástí expozice, na které
se kromě MAS Pošumaví podílela i Krajská agrární
komora Plzeň a Úhlava, o.p.s., byly prodejní stánky účastníků soutěže. Zároveň se každý rok konal
Den Plzeňského kraje, na kterém byly návštěvníkům formou pódiové prezentace představeny vítězné výrobky v soutěži. Z vítězných výrobků byly připraveny i pokrmy, které měli návštěvníci možnost
ochutnat. Dne Plzeňského kraje se v jednotlivých
letech zúčastnili osobně sourozenci Laďka a Radek
Herejkovi, František Strnad a kraj zastupoval radní pro životní prostředí a zemědělství Petr Smutný
nebo některý z úředníků krajského úřadu.

Z celokrajských Dožínek v Chanovicích.

39. mistrovství České republiky v orbě
a Dožínky Plzeňského kraje 2012
V Klatovech se uskutečnilo na pozemcích Školního statku Klatovy – Čínov s.r.o. 39. mistrovství
České republiky v orbě. Při této příležitosti byly
uspořádány i dožínky Plzeňského kraje. Mistrovství
republiky v orbě pořádá každoročně Společnost pro
orbu České republiky ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství ČR a v roce 2012 i se Střední školou
zemědělskou a potravinářskou v Klatovech. Akci
kromě Plzeňského kraje podpořilo i město Klatovy
a další partneři. Soutěžilo se v orbě traktory i koňmi a vítěz soutěže traktorů se v následujícím roce
zúčastnil mistrovství světa v orbě, které se konalo
v červenci v Kanadě.
V sobotu 28. 9. 2012 proběhlo při příležitosti
slavnostního večera v sále SŠZP rozlosování soutěžících a druhý den po zahájení obou akcí na radnici a náměstí v Klatovech se všichni a vše přemístilo k Čínovu, kde diváci měli možnost vidět nejen výkony oráčů, ale i bohatý kulturní program, výstavu
současné i historické zemědělské techniky a díky
MAS Pošumaví, kuchaři Martinu Havlíkovi a Úhlavě o.p.s i ochutnat celou řadu regionálních produk-

Na Zemi živitelce v roce 2014 se u stánku MAS Pošumaví zastavil i ministr zemědělství.
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Kromě tohoto stánku představila Místní akční
skupina Pošumaví, z.s.p.o., pravidelně svoji činnost i ve stánku místních akčních skupin Plzeňského kraje, která se nacházela ve společné expozici
expozici Národní sítě MAS ČR a Spolku pro obnovu
venkova. Tam měli návštěvníci možnost se dozvědět více o činnosti jednotlivých MAS nejen v Plzeňském kraji, ale i o jejich aktivitách na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

V roce 2014 měli návštěvníci během prohlídky
expozice regionálních potravin i možnost si zakoupit kozí sýry Bundáš přímo od výrobce – manželů
Junkových – a výrobky z PEKA paní Němečkové.
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., se v posledních letech nezúčastnila jako vystavovatel veletrhu Regiontour v Brně, ale členové a manažeři ji
pravidelně navštěvují a vedou zde celou řadu jednání.

ITEP a Regiontour

Dárkové koše

Druhou významnou výstavou mimo území MAS,
které se Místní akční skupina Pošumaví aktivně zúčastňuje, je Plzeňským krajem pořádaný veletrh
cestovního ruchu v Plzni. Místní akční skupina Pošumaví se v roce 2006 zúčastnila veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, ale následně členská základna rozhodla vzhledem k regionálnímu
charakteru aktivit MAS zúčastňovat se pouze veletrhu ITEP a na Regiontouru se nechat zastupovat
Národní sítí MAS ČR.

V rámci propagace regionálních potravin začal
Plzeňský kraj využívat potraviny od účastníků soutěže pro pohoštění při krajských akcích, jako jsou
například setkání Rady Plzeňského kraje se starosty obcí v jednotlivých okresech. Krajský hejtman
a členové krajské rady rovněž začali významným
oficiálním návštěvníkům kraje předávat jako pozornost dárkové koše složené výhradně z regionálních potravin. Tyto koše si mohou i další zájemci
objednat v kanceláři místní akční skupiny. V posledních letech byly koše objednávány i dalšími obcemi
v plzeňském kraji pro svoje oficiální hosty nebo jako
ceny pro vítěze různých soutěží.

Prezentace regionálních potravin na ITEP v roce 2013.

Do roku 2010 se veletrh ITEP konal v Domě kultury Inwest a od roku 2011 byl přenesen do haly
Lokomotivy Plzeň na Slovany. Na všech ročnících
Místní akční skupina Pošumaví představila kromě
své vlastní činnosti i výrobky účastníků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.
V roce 2012 byla součástí veletrhu i společná expozice místních akčních skupin působících v Plzeňském kraji. V rámci této expozice se neprezentovaly
pouze místní akční skupiny, ale i další subjekty, které vyvíjejí svoji činnost na území jejich působnosti.
V roce 2013 na veletrhu Místní akční skupina
Pošumaví opět prezentovala regionální potraviny
se svým partnerem Úhlavou o.p.s.. S velkým úspěchem se setkaly především Krchlebské koláče paní
Konopíkové a Svatební koláčky z pekárny u Marka.
Součástí výstavy byla opět společná expozice místních akčních skupin.

Na Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje
v roce 2014 s moderátorkou Yvettou Blanarovičovou.
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Pracovníci jednotlivých kateder jsou v kontaktu jak s vedením, tak i manažery MAS a zúčastňují se celé řady akcí pořádaných místní akční skupinou. Naopak představitelé místní akční skupiny
jsou zváni na akce pořádané fakultou i univerzitou.
Jedním z konkrétních výstupů spolupráce mezi
Provozně ekonomickou fakultou ČZU a MAS Pošumaví je internetový výstup projektu Poznej Pošumaví, který realizovala katedra informačních technologií.
V roce 2013 se manažer MAS a řada členů MAS
Pošumaví zapojili prostřednictvím PEF ČZU do projektu FarmPath, v rámci kterého se celá řada odborníků z výzkumných pracovišť a univerzit v Evropě
snaží odhadnout, jak bude vypadat v budoucnosti
evropský venkov a evropské zemědělství.
V roce 2014 děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a předseda MAS Pošumaví podepsali Deklaraci o spolupráci
mezi fakultou a MAS. Deklarace potvrzuje dosavadní spolupráci a předpokládá ještě užší kontakty při
přípravě společných projektů a v dalších aktivitách
týkajících se vzdělávání, vědy a výzkumu.
V roce 2014 se uskutečnil v Klatovech další
ročník Letní školy pořádaný provozně ekonomickou fakultou. V rámci tohoto ročníku studenti z celého světa měli možnost se seznámit s částí území, na kterém MAS Pošumaví působí, a následně
zpracovat dokument, ve kterém vyjádřili svůj pohled na další možnosti rozvoje regionu. Prezentace ze závěrečného workshopu je k dispozici na
www.posumavi.jz.cz.

Spolupráce
s dalšími partnery
Česká zemědělská univerzita
– konzultační středisko v Klatovech
V oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání má MAS
Pošumaví, z.s.p.o., podepsánu deklaraci o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Předmětem deklarace je spolupráce v oblasti zadávání témat bakalářských a diplomových prací na témata,
která je třeba v regionu řešit. V roce 2010 se podílela Místní akční skupina Pošumaví na projektu Provozně ekonomické fakulty ČZU nazvaném KAPO,
který kromě výše uvedené koordinace při zadávání
témat bakalářských a magisterských prací si klade
za úkol cíleně připravovat absolventy univerzity na
zapojení do pracovního procesu. Tento projekt pokračoval i v roce 2011, kdy byl ukončen.

Mendelova univerzita v Brně
– Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Podpis deklarace o spolupráci mezi MAS a PEF ČZU.

Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně se
v praktické rovině odehrává především s Fakultou
regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., se podílí na aktivitách výzkumného úkolu Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony, který fakulta zpracovává
pro ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň jsou zástupci Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., zváni na vědecké a odborné konference, kde mají možnost vystoupit s referáty i na jejich plenárních zasedáních. Naopak univerzita pořádá odborné semináře
k problematice řešení regionálních disparit na území MAS Pošumaví, z.s.p.o. Od roku 2009 se zástupci MAS Pošumaví pravidelně zúčastňují konference Region v rozvoji společnosti. V roce 2010 na plenárním zasedání prezentovali manažeři aktivity MAS
Pošumaví a v roce 2011 vystoupil v hlavním bloku
na plenárním zasedání vědecké konference Region

Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity se Místní akční skupina Pošumaví významně podílí na rozšiřování míst,
kde probíhá výuka formou virtuální univerzity třetího věku. Ke konci roku 2012 se výuka úspěšně konala nebo připravovala na letní semestr v Běšinech,
Bolešinech, Horažďovicích, Chanovicích, Kasejovicích, Kdyni, Klatovech, Kolinci, Kolovči, Loučimi, Měčíně, Plánici, Sušici, Švihově a Zahořanech.
V roce 2012 se ukončení letního semestru uskutečnilo v kulturním domě v Chanovicích za účasti
více než 200 seniorů převážně z Pošumavského
regionu. V roce 2013 se ukončení zimního semestru odehrálo v Kulturním domě ve Kdyni, letní semestr byl ukončen v Kulturním domě v Horažďovicích. Počet míst výuky seniorů na území MAS je
jedním z nejvyšších v České republice.
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v rozvoji společnosti pořádané fakultou v Brně předseda MAS Pošumaví PaedDr. Václav Petrus.
V roce 2012 uzavřela Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., s Fakultou regionálního rozvoje
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Deklaraci o spolupráci v oblasti regionálního rozvoje.
V rámci naplňování této deklarace došlo k řadě konzultací mezi fakultou a MAS Pošumaví, které vyvrcholily účastí zástupců MAS na dalším ročníku konference Region v rozvoji společnosti.

Jihočeská univerzita
Spolupráce s Jihočeskou univerzitou byla navázána i díky dlouhodobým neformálním vazbám
mezi vedením Ekonomické fakulty a managementem MAS Pošumaví. Významnou roli hraje i skutečnost, že v regionu působnosti MAS Pošumaví
žije a pracuje celá řada absolventů této univerzity
i z doby před rokem 1989, kdy byla zaměřena na
zemědělství. Jejich vazby na univerzitu jsou v mnohých případech stále živé. V roce 2012 byla podepsána Deklarace o spolupráci mezi oběma subjekty, která předpokládá zapojit do spolupráce i jednotlivé členy MAS Pošumaví. Tuto možnost využívá
Úhlava, o.p.s., a občanské sdružení Klatovské katakomby, o.s., ve spolupráci s městem Klatovy. Tito
partneři hledají cesty ke zlepšení cestovního ruchu
a podpory návštěvnosti Klatovských katakomb.

Zástupci MAS na exkurzi v Bavorsku v rámci projektu
„Dámy a pánové, strhněme tu zeď“ v roce 2011.

Zoologická zahrada
a botanická zahrada Plzeň
V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu
v regionu navázala Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., spolupráci se zoologickou zahradou
v Plzni. Cílem spolupráce je v budoucnu připravovat společné projekty na podporu propagace a marketingu regionálního cestovního ruchu. Ve spolupráci s Euroregionem Šumava se uskutečnilo i několik společných návštěv zoologických zahrad v bavorském příhraničí, které měly za cíl navázat spolupráci v této oblasti zážitkové turistiky. Jedním z výstupů spolupráce je i výměna některých propagačních tiskovin mezi partnery. ZOO Plzeň dodává do
regionu prostřednictvím MAS Pošumaví svůj informační bulletin IRIS a MAS Pošumaví informuje prostřednictvím Zpravodaje MAS Pošumaví zaměstnance ZOO a část návštěvníků o své činnosti.

Volkshochschule Regen
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., úzce
spolupracuje již od svého vzniku s VHS Regen
a jejími partnerskými společnostmi na celé řadě projektů, které byly popsány v tomto bulletinu. Projekty
jsou zaměřeny především na oblast cestovního ruchu, regionálního rozvoje a vzdělávání. Právě v oblasti celoživotního vzdělávání je činnost VHS Regen
inspirativní i pro náš region. Projekty řešené ve spolupráci s VHS Regen se vždy týkají praktických potřeb obyvatel a podnikatelů v obou regionech. Jejich
výsledky jsou dlouhodobě využitelné širokou škálou
uživatelů, kteří je hodnotí vesměs velmi kladně.
V roce 2010 oslavila VHS Regen výročí 60. let
od svého založení. Na pozvání jednatele VHS Regen pana Herberta Unnasche se manažeři MAS
Pošumaví Radana a Ivo Šaškovi zúčastnili v Regenu oslavy, kterou škola uspořádala.
V letech 2011 a 2012 řešila Místní akční skupina Pošumaví s partnery sdruženými kolem VHJ Regen projekt Dámy a pánové, strhněme tu zeď. Pro
řadu partnerů VHS Regen pořádala MAS Pošumaví
exkurze na místa úspěšně realizovaných projektů.

S představiteli ZOO Plzeň při navazování kontaktů
v Lamu a Ludwigstahlu v Bavorsku v roce 2011.
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Slezská církev evangelická
augsburského vyznání
28. října 2009 byla na akci k oslavě tohoto svátku nazvaného „Modlitba za domov“ v Krabčicích
pod horou Říp navázána spolupráce s jednou
z církví, které působí na území naší republiky. Los
přiřkl Místní akční skupině Pošumaví, z.s.p.o., spolupráci se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání. Její biskup Stanislav Piętak navštívil
náš region na jaře roku 2010 a jeho návštěva byla
pro nás velmi podnětná a přinesla celou řadu myšlenek na další spolupráci. Manažeři MAS Pošumaví se na pozvání pana biskupa zúčastnili „Evangelického dne“ konaného v září 2010 v Komorní Lhotce ve Slezsku. Rovněž zde se ukázalo, že je možno
přes vzdálenost obou regionů spolupracovat v celé
řadě oblastí a to jak s církví, tak i s MAS Pobeskydí,
která působí na tamním území.

evangelické augsburského vyznání v Třanovicích
a Českém Těšíně. Manažeři MAS Pošumaví měli
možnost se detailně seznámit s aktivitami církve,
Slezské diakonie a díky panu starostovi Tomiczkovi
i obcí v oblasti pomoci handicapovaným občanům
a péčí o rodinný život. Na závěr návštěvy přijali zástupce MAS Pošumaví i oba biskupové, současný
Jan Waclawek a emeritní Stanislav Piętak.
Ke krátkému setkání s panem biskupem Janem
Waclawkem došlo i v Roudnici nad Labem při příležitosti ekumenické slavnosti Modlitba za domov.

Západočeské konzumní družstvo
Sušice
Statutární zástupci Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., podepsali společně s Úhlavou, o.p.s., deklaraci o spolupráci se Západočeským konzumním
družstvem Sušice.
Smyslem spolupráce je koordinovat svoji činnost
v oblasti podpory místního hospodářství, vzájemná
podpora při marketingu a propagaci regionálních výrobků. Partneři rovněž považují za možné spolupodílet se na vzdělávacích, osvětových a informačních
akcích zaměřených na výše uvedené aktivity.
Hlavní důvod spolupráce je však zlepšení informování veřejnosti o aktivitách, které všichni tři partneři v regionu své působnosti provádějí.

MASO WEST s.r.o.

Návštěva biskupa Slezské církve evangelické augsburského vyznání Stanislava Piętaka na Klatovsku.

S přáteli z Pobeskydí se zástupcí MAS Pošumaví setkali i v roce 2010 při další „Modlitbě za domov“ Krabčicích pod Řípem. S biskupem Stanislavem Piętakem a starostou obce Třanovice Janem
Tomiczkem si po roce spolupráce měli mnoho říci
Radana a Ivo Šaškovi a Markéta Janotová.
V roce 2011 se uskutečnila další setkání. Mládež
z třanovické farnosti SCEAV prožila jeden prázdninový týden v chatovém táboře ve Kdyni. Při této příležitosti je během pobytu navštívili emeritní biskup
Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Stanislav Piętak a třanovický pastor Tomáš Tyrlík.
S oběma se setkal ve Kdyni a v Klatovech manažer
MAS Ivo Šašek. V roce 2011 došlo ve SCEAV k zvolení nového biskupa Jana Waclawka.
V říjnu 2012 se uskutečnil návštěva manažerů MAS Pošumaví u představitelů Slezské církve

Společnost MASO WEST s.r.o. je místním výrobcem masných, uzenářských a lahůdkářských výrobků. Na náměstí v Klatovech pořádá každoročně tradiční zabijačkové hody. Společnost je zároveň tradičním účastníkem soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje, ve které získala za svoje výrobky v každém ročníku některou z doprovodných cen.
Na podzim v letech 2011 – 2014 se spolupořadatelé
soutěže Regionální potravina, mezi něž patří i MAS
Pošumaví, zúčastnili po dohodě s firmou MASO
WEST s.r.o. i příprav a vlastního průběhu zabijačkových hodů. Návštěvníci, především klatovští občané, tak měli možnost nejen ochutnat známé zabijačkové speciality firmy MASO WEST s.r.o. a seznámit se s jejich výrobou, ale i zakoupit produkty dalších výrobců.
Celá akce byla po celou dobu podrobně odborně
komentována jednatelem společnosti MASO WEST
s.r.o. Ing. Stanislavem Kopáčkem, takže přítomní si
mohli odnést nejen řadu výrobků i mnoho zajímavých informací. Díky dobré spolupráci se firma MASO
WEST s.r.o. stala v roce 2014 členem naší MAS.
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10 let MAS Pošumaví

2010: jihokorejská návštěva

2011: valná hromada

2011: křest knihy v Úborsku

2012: na Regiontouru v Brně

2010 - 2014

2013: exkurze na farmě

2014: farmářské trhy v Sušici

2013: Festival regionálních potravin

2014: na Zemi živitelce

Pozor!
Místní akční skupina Pošumaví
má nové sídlo
v budově bývalého dominikánského kláštera
čp. 174 v Plánické ulici v Klatovech.
e-mail: lag@posumavi.jz.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

