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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
po roční odmlce předkládáme
další číslo našeho zpravodaje,
které vychází tentokrát barevně,
i když s nižším počtem stran. Přinášíme vám v něm jakýsi přehled
aktivit, které naše místní akční
skupina (MAS) pořádala, nebo se
na nich podílela alespoň účastí svých zástupců. Samozřejmě nejde zdaleka o výčet úplný, neboť vše by
se nám na několik stránek nevešlo. Významná je pro
MAS zvláště spolupráce s Plzeňským krajem, zejména na organizaci krajského kola soutěže Regionální potravina. Výsledky této uznávané a respektované soutěže v tomto čísle přinášíme. Podpora
Plzeňského kraje a spolupráce s ním je ostatně vel-

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. S využitím programu LEADER se snaží o rozvoj venkovských oblastí, kde působí.
Iniciativa LEADER se opírá o přístup zdola nahoru, vychází ze zkušenosti, že venkovské oblasti mohou významně přispět ke svému rozvoji.
V České republice je zaregistrováno více než 100
MAS.
V Plzeňském kraji působí 12 místních akčních
skupin: MAS Aktivios (Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko, Mirošovsko), MAS Centrální Šumava (Sušicko, Železnorudsko, Kvilda a okolí), MAS Český
Les (Broumovsko, Borsko, Poběžovicko, Domažlicko), MAS Český Západ – Místní partnerství (Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko, Hracholusky),
MAS Ekoregion Úhlava (Nýrsko a okolí), MAS Náš
region (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.

mi důležitá pro všechny místní akční skupiny na území kraje. V rámci této spolupráce najdete v našem
zpravodaji upoutávku na „Dožínky Plzeňského kraje
2014“. Dále v tomto čísle představujeme aktivity dalšího našeho dlouholetého partnera a člena – obecně prospěšné společnosti Úhlava.
V letošním roce MAS prochází složitým vývojem, protože musí vyhovět požadavkům na standardizaci místních akčních skupin v České republice
a zároveň se všichni členové museli zabývat přípravou nové Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro období 2014 – 2020. To nebyl a není lehký úkol. Dá se říci, že na něm stojí existence MAS.
Napsání kvalitní strategie jsme věnovali celý rok, s tím
že nejintenzivnější práce byla soustředěna do letních
měsíců. Na různých místech území MAS se uskutečnilo také komunitní projednávání vznikající strategie, abychom získali vaše poznatky a vyslechli si vaše
představy o dalším vývoji našeho regionu. Uskutečnila se různá dotazníková šetření, požádali jsme vás
o zaslání projektových karet – tedy vašich konkrétních záměrů do budoucna. Také jsme oslovili s žádostí o spolupráci několik odborníků, kteří se zaměřili
zejména na analytickou část strategie. Na konci
srpna byla dokončena její pracovní verze a nyní je
vyvěšena na www.posumavi.jz.cz k dalšímu připomínkování (do 20. září). Zároveň byla uveřejněna na
stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území MMR, kde jsou i strategie ostatních místních akčních skupin z celé republiky. Přípravě strategie jsme věnovali maximum úsilí, proto nyní
doufáme, že bude v budoucnosti vybrána k podpoře
a naše MAS získá další šanci na rozvoj Pošumaví.
Na červnové valné hromadě MAS Pošumaví,
z.s.p.o., která byla volební, už nekandidoval dlouholetý předseda PaedDr. Václav Petrus. Ten byl
v čele MAS už od jejího založení v roce 2004. Jeho
práce si všichni vážíme a děkujeme mu za ni. Nová
sedmičlenná výkonná rada byla zvolena ve složení
Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. (předseda), Ing. Martin Kříž
(místopředseda), Petr Klásek (místopředseda), členové: Ing. Pavel Honzík, Karel Šot, Danuše Hamplová a nově Ing. Josef Sommer. Na této valné hromadě
byla přijmuta také celá řada nových členů, takže se
členská základna takřka zdvojnásobila – na současných 47 členů a 6 partnerů. Aktuální seznam členů
v tomto čísle také přinášíme. K tomuto kroku jsme museli přistoupit i kvůli požadavkům, které jsou na nás
kladeny v rámci „standardizace“. V květnu letošního roku schválila vláda metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Splněním standardů uvedených
v metodice místní akční skupiny prokážou, že jsou
schopny vykonávat činnosti určené Evropskou unií.
Standardy mimo jiné stanovují počet členů MAS ve
vztahu k rozloze jejího území.
Přeji vám krásné a prosluněné babí léto.
Ing. Martin Kříž,
místopředseda MAS Pošumaví

Předseda MAS Pošumaví, z.s.p.o, PaedDr. Václav Petrus (vlevo) na červnové volební valné hromadě už do výkonné rady
MAS znovu nekandidoval. Valná hromada novým předsedou
zvolila dosavadního místopředsedu Ing. Tomáše Zeleného,
Ph.D. (vpravo).

Členská základna
MAS Pošumaví se rozkládá na 1 479 km², počet
obyvatel žijících v zájmovém území je cca 85 tisíc.
Samotný princip 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.
Veřejnou správu zastupují:
město Klatovy, město Kasejovice, město Sušice,
mikroregion Běleč
(Biřkov, Červené Poříčí, Dolany, Chocomyšl, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Křenice, Mezihoří, Němčice,
Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Všepadly, Vřeskovice),
mikroregion Plánicko
(Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodív, Obytce, Plánice,
Újezd u Plánice, Zavlekov, Zborovy),
mikroregion Pošumaví
(Budětice, Bukovník, Čimice, Dobršín, Domoraz,
Dražovice, Frymburk, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Podmokly, Soběšice, Strašín, Žihobce),
mikroregion Slavník
(Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor,
Maňovice, Myslív, Olšany, Pačejov),
mikroregion Střední Pošumaví
(Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice, Chlistov, Kolinec, Mochtín, Mokrosuky, Petrovice
u Sušice, Týnec, Velhartice, Vrhaveč),
mikroregion Měčínsko
(Měčín, Ostřetice, Předslav),
mikroregion Kdyňsko
(Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úsilov,
Všeruby, Zahořany),

Prácheňsko
(Hejná, Horažďovice, Hradiště, Chanovice, Kejnice, Nezdřev, Oselce, Rabí, Slatina, Svéradice, Velké
Hydčice, Velký Bor, Žichovice)
V regionu tvořeném výše uvedenými obcemi
se do činnosti MAS Pošumaví zapojily následující podnikatelské subjekty a NNO:
a) členové
AgAkcent, s.r.o.; Agromachine, s.r.o.; Alfastav,
spol. s r.o.; ASAVET, a. s.; Atrium, s.r.o.; Auto
Kalný, s.r.o.; CompAct Bohemia, s.r.o.; Český
zahrádkářský svaz, základní organizace Klatovy I - střed; EPIN, s. r. o.; Farma Loužná, s.r.o.;
Haas Fertigbau Chanovice, s.r.o.; Klub přátel
Klatovska, o. s.; Klatovské folklorní sdružení Šumava, o.s.; Klatovské katakomby, o.s.; Komunitní škola Kdyňsko, o.s.; Komunitní škola Švihov, o.s.; Lamberská stezka, o.s.; MASO WEST,
s.r.o.; Měcholupská zemědělská, a.s.; Modelklub
č. 186, Bolešiny; O.T.I.S.K., občanské sdružení;
PANORÁMA, občanské sdružení pro venkov na
pomezí jižních a západních Čech; Pionýr, z.s. –
Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy; Pošumavské
sportovní sdružení okresu Klatovy; Sdružení pro
pomoc mentálně postiženým; Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad; Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy;
SECURITY INVESTMENT, s. r. o.; Tělovýchovná
jednota Haas Chanovice; Tělovýchovná jednota
Sokol Mochtín; Úhlava, o. p. s.; Veterinární centrum, s.r.o.; Vlastivědná společnost Regio v Klatovech; Výrobně obchodní družstvo Velký Bor; Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice a Zempo AG, s.r.o.
b) partneři
Milan Doležal, Újezdec (OSVČ); Ing. Vladislav
Hlinka, Červené Poříčí (OSVČ); Ing. Zdeněk Hynčík, Nová Ves (OSVČ); Eva Mašková, Sušice
(OSVČ); Mgr. Kamil Pikhart, Klatovy - Luby (OSVČ),
Ing. Václav Bílek, Keple (OSVČ)

Z volební valné hromady MAS Pošumaví, z.s.p.o., 24. června
v prostorách bývalého dominikánského kláštera v Klatovech.

Strategie MAS

Představení člena

Na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný
rozvoj regionů, obcí a území MMR byly zveřejněny
všechny zpracované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 –
2020 zpracované místními akčními skupinami v rámci projektu financovaného z OPTP. Je tam k dispozici i strategie Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o.
Vše najdete na:
www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS
Strategie včetně příloh je i na stránkách Místní
akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o.:
www.posumavi.jz.cz,
kde je možno se s touto pracovní verzí seznámit
a zaslat případné náměty, či připomínky k ní. Připomínky zasílejte na e-mail:
strategie@posumavi.jz.cz

Úhlava přibližuje
lidem venkov

Komunitní projednávání tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Pošumaví,
z.s.p.o. Od shora: v Horažďovicích, ve Kdyni a v Klatovech.

Obecně prospěšná společnost Úhlava je v našem regionu známa především díky provozování
Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, které
nabízí v Klatovech již dvanáctým rokem možnost
vysokoškolského studia v oboru Veřejná správa
a regionální rozvoj. Úhlava však již od svého vzniku v roce 2002 zaměřuje významnou část svých
aktivit také na oblast zemědělství a venkova.
V dnešním světě je činnost farmářů, a to jak dětem, tak i dospělým, téměř neznámá a často neprávem opomíjená. Trend dnešní doby, kdy je většina
obyvatel soustředěna do měst a příměstských aglomerací způsobuje, že mnozí pozapomínají na venkov, který byl a dodnes je spjatý se zemědělskou
výrobou. Dochází tak ke ztrátě dříve samozřejmých
znalostí a dovedností spojených s každodenním životem na venkově. V rámci našich aktivit se proto
snažíme opět lidem přiblížit venkov a zemědělskou
farmu, jako místo, odkud pochází většina potravin,
ale také místo, které nabízí poučení a řadu nevšedních zážitků. Tuto oblast naší činnosti bychom Vám
nyní rádi stručně představili.
Pro zájemce – jednotlivce či skupiny – nabízíme
zážitkové a odborné exkurze na zemědělské farmy,
a to jak na české, tak také na farmy v sousedním
Bavorsku. Jedná se o podniky, které se nezabývají
pouze zemědělskou výrobou, ale své farmy otevřeli veřejnosti a nabízejí zde celou škálu aktivit – od
ubytování, přes gastronomické zážitky (tedy možnost ochutnat pokrmy vyrobené z vlastních produktů) – až po řadu nejrůznějších aktivit spojených se
životem na farmě, jako je např. projížďka na koni,
možnost vyzkoušet si práci honáků dobytka, nadojit mléko, stlouct máslo, upéct chleba. Jinde se můžete seznámit s výrobou bylinkových mýdel, navštívit farmářskou ZOO, westernový ranč, bioplynovou
stanici či malou kořenovou čističku odpadních vod.
Navštívit s námi můžete také farmáře, kteří prodávají své produkty přímo „ze dvora“. Můžete k nim
zajet, prohlédnout si prostředí, ve kterém chovají svá zvířata a pěstují své produkty, ochutnat jejich výrobky a budete-li spokojeni, tak je samozřejmě také zakoupit. Při pořádání těchto akcí budeme nově spolupracovat s cestovní kanceláří DCK
West, takže bude možné uspořádat i akce vícedenní, se zajištěním ubytování přímo na farmě.
Na konci loňského roku jsme vydali knihu „Z farmy až na talíř aneb Jak se vaří v česko-bavorském
příhraničí“. V ní farmáři a restauratéři z příhraniční-

ho regionu, se kterými spolupracujeme, představují své podniky a přináší celou řadu receptů na pokrmy připravované z místních surovin. Nenajdete zde
nejluxusnější speciality ani kulinářské novátorství,
ale ukázky poctivého zpracování surovin. Na některých farmách či v restauracích představených v kuchařce můžete uvedené pokrmy ochutnat a porovnat se svým kulinářským uměním. Na jiných lze zakoupit suroviny a seznámit se s prostředím, v němž
jsou produkovány. Kniha je k dostání v sídle Úhlavy, u některých klatovských knihkupců a ve Farmářském obchodě v Klatovech i v Plzni.

Pro první stupeň základních škol vytváříme, spolu s dalšími čtyřmi partnery sítě environmentálních
informačních center Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí (ENVIC), komplet deseti výukových programů, které průřezově pokrývají širokou
problematiku ochrany životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje. Naše společnost připravuje
programy na téma „Zemědělství“ a „Potraviny“. Cílem projektu, do kterého se zapojilo také 5 základních škol z Plzeňského kraje, je zábavnou formou
obohatit vzdělávání dětí o environmentální rozměr
a především vzbudit v dětech zájem o přírodu.
Se zemědělstvím úzce souvisí také potravinářství. Proto bychom neměli zapomenout zmínit také
naše zapojení do administrace soutěže Regionální potravina. Již od prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2010, jsme spolu s Místní akční skupinou Pošumaví a s Krajskou agrární komorou Plzeň
administrátory této soutěže v Plzeňském kraji. Přehled vítězných produktů z Plzeňského i z ostatních
krajů ČR, najdete na webových stránkách soutěže:
www.regionalnipotravina.cz.

Ze zážitkových a odborných exkurzí na zemědělských farmách.

Další informace o činnosti obecně prospěšné
společnosti Úhlava naleznete na našich webových
stránkách: www.uhlava.cz. Můžete nás také navštívit osobně přímo v našem sídle, kterým je od letošního září Regionální centrum sociální integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická ulice 174 (bývalý dominikánský klášter).
Ing. Pavel Vondráček, Úhlava, o. p. s.

V současné době připravujeme zhruba tříhodinové výukové a zážitkové programy pro děti a seniory
zaměřené na život a práci farmáře. Děti tak získají
představu o chovu hospodářských zvířat či informace o výrobě potravin (např. program zaměřený na
obilí „Od klásku ke kvásku“). Senioři budou mít díky
zážitkovému programu možnost zavzpomínat si na
své mládí a získat představu o fungování zemědělství v dnešní době. Pro zemědělské farmy může být
realizace výukových a zážitkových programů doplňkovým příjmem. Výukové a zážitkové programy budou po svém dokončení nabízeny základním školám v regionu.

Enviromentální vzdělávání dětí.

Prezentace
Stejně jako v minulých letech se Místní akční skupina Pošumaví zúčastnila v rámci společné
expozice místních akčních skupin z Plzeňského
kraje výstavy „Země Živitelka“.
V pavilonu „Z“ měli návštěvníci možnost se seznámit s aktivitami MAS působícími v České republice ve společné expozici NS MAS ČR a Spolku pro
obnovu venkova. Místní akční skupina Pošumaví
kromě prezentace vlastní činnosti a turistických cílů
na území své působnosti již tradičně představila
i výsledky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje včetně ochutnávek vítězných potravin.
Další ochutnávka vítězných potravin je plánována v Klatovech 13. září při příležitosti Dnů Evropského kulturního dědictví a také na veletrhu cestovního
ruchu ITEP v Plzni ve dnech 25. – 27. září a konečně také na Slavnosti jablek v Nebílovech 28. září.

Regionální potravina

Značku může užívat
dalších devět výrobků
Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Plzeňského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2014.
O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 86 produktů od 31 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie masné výrobky tepelně
opracované a pekařské výrobky.
Výrobky hodnotila 7 členná
komise tvořená zástupci ministerstva zemědělství, krajského
úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory
ČR a Potravinářské komory ČR.
Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu malých
a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích ČR. Oceněný výrobek získá právo

zdarma užívat značku po dobu čtyř let na obalu svého
výrobku. Podrobné informace o soutěži můžete najít
na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
K udělení značky Regionální potravina Plzeňského kraje 2014 navrhla hodnotitelská komise
9 výrobků z následujících kategorií:
1. Masné výrobky tepelně opracované včetně
uzených mas
Bůčková roláda – Jatky Blovice s.r.o.
2. Masné výrobky trvanlivé
Klobása – Plzák z Plzně s.r.o.
3. Sýry včetně tvarohu
Bundáš, bio kozí sýr s vlašskými ořechy – Jan Junek
4. Mléčné výrobky ostatní
BIFI nápoj – Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
Zelňáky – PEKO – Němečková, s.r.o.
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Šumavský medový špalíček – SŠZP Klatovy
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
Stvolenský mošt jablečný s bezinkami – Mgr. Jaroslav Hruška
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované
formě
Lahodný křimický zelný salát s křenem – Ing. Jaroslav Lobkowicz – Zelárna Křimice
9. Ostatní
Med medovicový lesní z českého lesa – Ing. Jaroslav Lstibůrek

Pozvánka na akci Plzeňského kraje

Dožínky a regionální potraviny patří k sobě
Již čtvrtý ročník Dožínek Plzeňského kraje se letos
uskuteční ve středu 17. září 2014.
Poprvé se krajské dožínky konaly v roce 2011
v areálu skanzenu a zámku v Chanovicích jako součást zdejší tradiční pouti. V programu bylo také slavnostní předávání pamětní plakety Ministerstva zemědělství České Republiky výrobcům oceněným
značkou Regionální potravina Plzeňského kraje. Regionální potraviny mohli návštěvníci na místě také
ochutnat a zakoupit.
V roce 2012 měly tisíce návštěvníků v Klatovech
možnost seznámit se nejen s tradičními dožínkovými zvyky, ale také fandit soutěžícím pro mnohé
v ne zcela známé disciplíně – orbě. Dožínky byly totiž součástí mistrovství České republiky v orbě, a to
jak traktory, tak i koňmi. Oceněné regionální potraviny bylo opět možné ochutnat i zde.
Na 10. hornobřízském vinobraní a Výstavě hroznů, jejichž součást byly Dožínky Plzeňského kraje
v roce 2013, se po regionálních potravinách u dobrého vína jenom zaprášilo.

První ročník krajských dožínek v Chanovicích.

Letos se dožínky vracejí na území působnosti
Místní akční skupiny Pošumaví, tentokrát do Mrákova, kde budou součástí jubilejní X. mrákovské výstavy holštýnského skotu. A opět na nich budou moci
návštěvníci ochutnat vítězné výrobky ze soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

Z aktivit na území MAS Pošumaví
Letní škola
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze každoročně pořádá letní školu.
V červenci letošního roku se uskutečnila letní škola v Klatovech a částečně se na ní podílela i Místní
akční skupina Pošumaví. Studenti nejen z Evropy, ale
i z jiných zemí, nejvzdálenější byly asi Filipíny, nejprve absolvovali exkurzi po některých uskutečněných
projektech v okolí Klatov a měli možnost hovořit se
starosty i zástupci podnikatelů a neziskových organizací o jejich práci. Koncem týdne potom na veřejném
workshopu představili výsledky své práce – doporučení pro další rozvoj Pošumaví. Ve svých výstupech
kladli především důraz na zlepšení infrastruktury pro
cestovní ruch a rozšíření možností zážitkové turistiky
a to jak v samotných Klatovech, kde po dobu svého
pobytu bydleli, tak i v celém regionu Pošumaví.

Účastníci letní školy před radnicí ve Švihově.

Přehlídka modelů
Jeden z nedávno přijatých členů Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., Model klub č. 186, Bolešiny,
v letošním roce oslavil své patnácté narozeniny a při
této příležitosti uspořádal o víkendu 19. – 20. července 15. ročník „RC Model Show“. Kromě leteckých
modelů čekala na návštěvníky celá řada dalších zajímavostí, jako bylo vystoupení taneční skupiny Minidolls, nechyběly ani závody modelů terénních aut či
ukázky RC modelů zemědělské techniky. Podrobné
informace o akci najdete na stránkách klubu:
http://modelklubbolesiny.cz
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Slavnostní ukončení několika projektů na zámku v Žihobcích.

Žihobecko se otevírá
V Žihobcích bylo na přelomu května a června
slavnostně předáno do užívání několik projektů spolufinancovaných z různých zdrojů. Prostřednictvím
prostředků získaných z Programu rozvoje venkova,
osy IV. LEADER, administrovaných Místní akční skupinou Pošumaví, z.s.p.o., byly zakoupeny a vysázeny keře a květiny nejen kolem zámku v Žihobcích,
ale i v Bílenicích a Kadešicích a hlavně bylo revitalizováno dětské hříště v Žihobcích.
Zároveň byla otevřena naučná stezka „Netopýřím
parkem“ v zámeckém parku, která byla financována
z jiných zdrojů. Vzhledem k tomu, že se nejednalo
o první dokončené projekty, tak obec Žihobce je dalším příkladem, jak je možno využívat různých finančních zdrojů k postupnému zlepšování života na venkově a k rozvoji místního podnikání.

Nezamyslické muzeum
Ve čtvrtek 8. května byla starostou obce Nezamyslice, panem Kopou, slavnostně přestřižena páska nového Muzea Nezamyslických kostelů. Malé
muzeum vzniklo rekonstrukcí prostor bývalé márnice
na nezamyslickém hřbitově. Při návštěvě této části
Pošumaví mají návštěvníci, kteří putují po Lamberské stezce možnost se zastavit na dalším zajímavém
místě. Muzeum bylo zřízeno i díky finanční podpoře
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní
akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o.
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