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Ukončení semestru VU3V ve Kdyni

Studentky a studenti 26 konzultačních středisek virtuální univerzity třetího věku, která jsou rozmístěna v Plzeňském kraji, se sešli na závěr zimního semestru s představiteli České zemědělské univerzity
v sokolovně ve Kdyni, kde je jedno z nejdéle fungujících středisek.
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ny - Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. a Měcholupskou zemědělskou a.s. Jsme rádi, že v MAS obě
společnosti posílily podnikatelský sektor a jejich zástupci budou přispívat svými zkušenostmi k dalšímu
rozvoji nejen MAS, ale i jejího území.
Místní akční skupina stojí nyní před nelehkým
obdobím, které přináší přechod na nové programovací období Evropské unie. Zásadním úkolem pro
MAS je nyní vytvoření kvalitní Integrované strategie rozvoje území pro období 2014 - 2020, která
musí nově zohledňovat „multifondový“ přístup k čerpání finančních prostředků. Na kvalitě této strategie tedy závisí budoucí podpora našeho území prostřednictvím MAS a musíme ji věnovat maximální
pozornost.
Přeji vám krásné a teplé babí léto a doufám, že
v tomto čísle najdete vše potřebné.
Ing. Martin Kříž, místopředseda MAS Pošumaví

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám další číslo
našeho zpravodaje, které vychází tentokrát jen v elektronické podobě. Přinášíme vám v něm jakýsi přehled aktivit, které naše místní akční skupina (MAS) pořádala
nebo se na nich podílela alespoň
účastí svých zástupců. Významnou akcí pro MAS
je spolupráce na organizaci krajského kola soutěže
Regionální potravina. Výsledky, oceněné potraviny
a informace o několika doprovodných akcích najdete na stranách 17 až 19. Také bych vás rád upozornil na skutečnost, že MAS letos přijala dva nové čle-

Sbírku pověstí z regionu
najdete v knihovnách

Co je „MAS“
a metoda LEADER

„Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ byl název projektu spolupráce, který realizovala MAS Pošumaví společně s
MAS Aktivios a MAS sv. Jana z Nepomuku. O projektu, který byl podpořený z Programu rozvoje venkova ČR (opatření IV.2.1), jsme informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje. Projekt vyvrcholil
vydáním souboru tří publikací, které představují pověsti z území uvedených místních akčních skupin.
Texty doprovází ilustrace studentů doc. akad. malíře Josefa Mištery z Ústavu umění a designu v Plzni.
Soubor doplňuje také zvukové CD s devíti pověstmi,
které namluvil herec Otakar Brousek starší.
Publikace byla na území MAS Pošumaví mimo
jiné předána do městských a obecních knihoven,
kde si ji zájemci můžou půjčit či do ní nahlédnout.

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.

Obálka výběru pověstí z Pošumaví.
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Místní akční skupina Pošumaví
Místní akční skupina Pošumaví vznikla jako zájmové sdružení právnických osob na jaře roku 2004
na základě iniciativy obcí, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací z klatovského a domažlického okresu pro potřeby právě vyhlášeného programu LEADER ČR. Na území České
republiky působí 112 Místních akčních skupin, jež
mohou realizovat v období 2008 – 2013 svoji rozvojovou strategii – SPL = Strategický plán LEADER.
Máme tak možnost čerpat ročně více než 11 milionu Kč na investiční projekty žadatelů. Podle typu
projektu mohou být žadateli obce, podnikatelé, neziskové organizace, církve a další subjekty uvedené v SPL.
Území MAS Pošumaví zahrnuje převážnou část
klatovského okresu, část okresu Domažlice a Plzeň
– jih, na rozloze 1 433 km2, žije kolem 74 tisíc obyvatel. Počet obcí pod 500 obyvatel je 66. Průměrná
hustota osídlení 52 obyvatel/km2, patří tím mezi nejřidčeji zalidněné oblasti ČR.
MAS Pošumaví má 25 členů, tvoří je: podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace,
3 města a mikroregiony, ve kterých je sdruženo 98
obcí.

ce, Velké Hydčice, Velký Bor, Žichovice. 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
Město Kasejovice
Město Klatovy
Město Sušice (nerealizuje SPL)

Podnikatelské subjekty
AgAkcent, s.r.o.
ASAVET, a.s.
CompAct Bohemia, s.r.o.
EPIN, s.r.o.
SECURITY INVESTMENT, s.r.o.
Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice
Auto Kalný, s.r.o.
Haas Fertigbau Chanovice, s.r.o.
Měcholupská zemědělská, a.s.

Nestátní neziskové organizace
Klub přátel Klatovska, o.s.
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, o.s., Okresní organizace SPMP
ČR Klatovy.
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání
- jihozápad
Úhlava, o.p.s.
Otisk, o.s.
Klatovské katakomby, o.s.
Lamberská stezka, o.s.

Mikroregiony a samosprávy
Mikroregion Běleč
Členské obce: Biřkov, Červené Poříčí, Chocomyšl, Chudenice, Dolany, Ježovy, Kaničky, Křenice, Mezihoří,
Němčice, Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Vřeskovice,
Všepadly
Mikroregion Kdyňsko
Členské obce: Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov,
Chodská Lhota, Kdyně, Koloveč, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Nová Ves, Pocinovice,
Spáňov, Úsilov, Všeruby, Zahořany

Školy
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Mikroregion Měčínsko
Členské obce: Měčín, Ostřetice, Předslav

Statutární zástupci MAS Pošumaví

Mikroregion Plánicko
Členské obce: Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodív, Obytce, Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov, Zborovy

Předseda
PaedDr. Václav Petrus,
starosta města Švihov a předseda mikroregionu Běleč
Místopředsedové
Ing. Martin Kříž,
radní města Klatovy
Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.,
předseda Spolku pro rozvoj zemědělského podnikání
- jihozápad

Mikroregion Střední Pošumaví
Členské obce: Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek,
Chlistov, Kolinec, Mochtín, Mokrosuky, Petrovice, Týnec,
Velhartice, Vrhaveč
Prácheňsko
Členské obce: Hejná, Horažďovice, Hradiště, Chanovice, Kejnice, Nezdřev, Oselce, Rabí, Slatina, Svéradi2

Orgány MAS Pošumaví

Ing. Alice Johánková,
SŠZP Klatovy
Ing. Pavel Vondráček,
Úhlava, o.p.s.
Jan Helíšek,
Lamberská stezka, o.s.
Mgr. Karel Zrůbek,
mikroregion Prácheňsko
Ing. Marie Čápová,
město Kasejovice
Bc. Markéta Vacovská,
AgAkcent, s.r.o.
Ing. Michaela Vilčeková,
Auto Kalný, s.r.o.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Pošumaví, z.s.p.o., a tvoří ji zakladatelé nebo jimi pověření zástupci. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti sdružení, schvaluje rozvojovou strategii MAS a strategický plán LEADER a výběr projektů
v rámci programu LEADER.

Výkonná rada

Výkonná rada volí a odvolává statutární zástupce, jmenuje a odvolává účetní sdružení, programový výbor, výběrové komise a sekretariát. Rozhoduje o přibírání manažerů projektů a poradců. Členové výkonné rady jsou voleni na funkční období 5 let. Výkonnou radu volí a odvolává
valná hromada účastníků. Členové:
Petr Klásek,
starosta obce Chanovice,
zástupce mikroregionu Prácheňsko
PaedDr. Václav Petrus,
starosta města Švihov a předseda mikroregionu Běleč
Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.,
předseda Spolku pro podporu zemědělského
podnikání – jihozápad
Ing. Martin Kříž,
radní města Klatovy
Danuše Hamplová
členka výboru Klubu přátel Klatovska, o. s.
Ing. Pavel Honzík,
předseda správní rady Úhlava, o.p.s.
Karel Šot,
člen výkonného výboru
Pošumavského sportovního sdružení, o.p.s.

Dozorčí rada – monitorovací výbor

Jiří Jukl,
starosta města Hartmanice,
předseda mikroregionu Střední Pošumaví
Jan Löffelman,
starosta města Kdyně,
předseda Sdružení obcí Kdyňska
Ing. Miroslava Vacková,
jednatelka EPIN, s.r.o.

Redakční rada

Vlastimil Hálek,
AgAkcent, s.r.o.
Mgr. Olga Kalčíková,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Klatovy
Ing. Martin Kříž,
radní města Klatovy
Mgr. Kamil Pikhart,
Ing. Ivo Šašek, CSc.,
manažer MAS

Programový výbor

Programový výbor se podílí na zpracování rozvojové
strategie a strategického plánu LEADER, schvaluje žádosti místní akční skupiny, výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí.
Ing. Josef Jonáš, předseda ZOD Hlavňovice
Mgr. Renata Chvojková, OTISK, o.s.
Vlastimil Hálek, jednatel AgAkcent, s.r.o.
Ing. Vladislav Smolík,
ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy
Bc. Zdeněk Hynčík, sdružení obcí Kdyňska, z.s.p.o.
MVDr. Václav Červený, město Kasejovice
Mgr. Kamil Pikhart, mikroregion Plánicko
Ing. Helena Hnojská, Úhlava, o.p.s.

Výkonní pracovníci
Ing. Radana Šašková – manažerka MAS
Ing. Ivo Šašek, CSc. – manažer MAS
Jana Zoubková – administrativní pracovnice MAS
Ing. Markéta Janotová – administrativní pracovnice SPL
Ing. Jana Dirriglová – manažerka Projektu spolupráce
Na našich stránkách www.posumavi.jz.cz najdete
tyto informace: základní údaje o místní akční skupině,
informace o Programu rozvoje venkova 2007 – 2013,
o iniciativě LEADER a námi pořádaných aktivitách.

Z jednání orgánů MAS Pošumaví
(leden – červenec 2013)

Výběrová komise MAS Pošumaví

Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem
stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.
Ing. Josef Sommer,
mikroregion Plánicko
Jana Zajícová,
Pošumavské sportovní sdružení, o.s.
Jiří Zelený,
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání
- jihozápad, soukr. zemědělec
Ing. Miroslav Hrubý,
CompAct Bohemia, s.r.o.

Termín zasedání programového výboru
6. 3., 23. 4.2, 25. 6., 2. 5. (elektronické jednání)
Termíny konání výkonné rady
24. 1., 2. 2., 6. 3., 20. 6., 25. 6.
Termín konání valné hromady
6. 3, 25. 6., 2. 5. (elektronické jednání)
Termín zasedání výběrové komise
12. 2., 26. 2., 23. 4., 27. 5., 3. 6.
Dozorčí rada
21. 6.
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Češi a Němci společně diskutovali
o rozvoji hospodářství
Hospodářství: Plzeňský kraj a Horní Falc – Náskok díky kooperaci - takový byl název 3. partnerského fóra, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 14.
května 2013 v německém Neunburgu vorm Wald.
Čeští a němečtí politici a odborníci diskutovali o společných otázkách propojených tentokrát tématem
hospodářství.
Hornofalcké městečko Neunburg vorm Wald, ležící v okrese Schwandorf, se letos stalo hostitelem
diskusního fóra, které se každoročně koná v rámci spolupráce sousedních regionů Plzeňského kraje
a Horní Falce. Letos se na konferenci sešlo více než
250 účastníků. Význam fóra vyjadřovala také přítomnost státního ministra Bavorska pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie Martina
Zeila i bavorské ministryně pro spolkové a evropské
záležitosti Emilie Müllerové.
Při slavnostním zahájení připomněla vládní prezidentka Horní Falce Brigitta Brunnerová, že spolupráce obou regionů je dána geograficky, historicky,
kulturně i ekonomicky. „Regionální spolupráce je příkladnou formou spolupráce a podpory života obča-

Diskuse byla rozdělena do čtyř bloků.

ci. Operační programy se podle něj podaří schválit
a vyhlásit nejdříve do poloviny roku 2014.
Ve čtyřech tematických blocích hlavního dne konference se diskutovalo o odborném a jazykovém
vzdělávání na obou stranách hranice, o infrastruktuře a cestovním ruchu, dále o spolupráci vysokých
škol a inovacích a o regionálním marketingu a trhu
práce. Tématem, které spojovalo jednotlivé diskusní
bloky, bylo hospodářství.
Diskuse byly zaměřeny především na výměnu informací v jednotlivých oblastech spolupráce. Ve čtyřech panelových diskusích na výše uvedená témata o svých zkušenostech diskutovali politici, odborníci a lidé, kteří se s danou problematikou setkávají
ve své každodenní pracovní praxi. V průběhu těchto diskusních bloků a na ně navazujících workshopů
byla formulována řada strategických cílů, které budou naplněny v příštích letech v rámci nového projektu přeshraniční spolupráce. Jedná se například
o vytvoření učňovského bavorsko-českého jazykového a odborného vzdělávacího programu, přestavbu železničního spojení Mnichov – Řezno – Plzeň
– Praha nebo zlepšování silniční sítě mezi oběma
zeměmi. Pracovat se bude také na posílení komunikace a spolupráce mezi podniky a vzdělávacími institucemi i na společném marketingu cestovního ruchu a výstavbě přeshraniční turistické infrastruktury.
To i řada dalších bodů je obsahem závěrečné deklarace, kterou po skončení konference podpisem
stvrdili vládní prezidentka Horní Falce Brigitta Brunnerová a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro
regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.
Za Místní akční skupinu Pošumaví, z.s.p.o., se
jednání konference zúčastnil manažer Ing. Ivo Šašek, CSc.

Účastníci partnerského diskusního fóra.

nů,“ zdůraznil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Václav Šlajs. K co nejužší spolupráci na různých
úrovních, která by zvýšila konkurenceschopnost
a hospodářskou stabilitu společného regionu, vyzvala také ministryně Emilia Müllerová. Zástupce
Bavorska při Evropské komisi Henning Arp nastínil
nadcházející dotační období 2014 – 2020. Jiří Horáček, vedoucího odboru pro regionální přeshraniční spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se
vyjadřoval ke konkrétní česko‑německé spoluprá4

Na třetím ročníku odborného fóra
v Nepomuku se podílela i MAS Pošumaví
„Ekonomické, marketingové a obchodní fórum
předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích manažerů
společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví a zástupců a představitelů MAS a mikroregionů Plzeňského kraje“ s odborným seminářem a se společensko–marketingovým programem se uskutečnil 24.
dubna v prostorách hotelu U zeleného stromu v Nepomuku. Fórum se konalo pod záštitou Ing. Jan Veleby, prezidenta Agrární komory ČR a senátora Senátu PČR a prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., dr.h.c., děkana PEF ČZU v Praze a místopředsedy ČAZV.
Jedním z organizátorů úspěšného fóra byla
i Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., jejíž manažer Ing. Ivo Šašek, CSc, vystoupil v rámci plenárního zasedání s referátem věnovaným soutěži
Regionální potravina Plzeňského kraje.

Z odborného fóra v Nepomuku.

Venkov Plzni - Plzeň Evropě

Sedm místních akčních skupin působících v Plzeňském kraji v současné době řeší projekt „Skrytá bohatství aneb
venkov Plzni“. V rámci tohoto projektu se ve dnech 19.4 - 20.4 .uskutečnilo v bývalém pivovaru Světovar v Plzni Venkovské Expo, na kterém místní akční skupiny zapojené do projektu představily možnosti západočeského venkova.
Místní akční skupina Pošumaví, přestože není do tohoto projektu spolupráce zapojena, přijala pozvání kolegů z partnerských MAS a na Venkovském Expu představila vítězné výrobce soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.
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Noví členové MAS Pošumaví
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., přijala na své valné hromadě konané 6. března v Klatovech
dva nové členy.
O členství projevila zájem Měcholupská zemědělská a.s. a dále společnost Haas Fertigbau s.r.o. se sídlem v Chanovicích. Obě společnosti byly jednomyslně přijaty a staly se novými členy Místní akční skupiny
Pošumaví, z.s.p.o.

Zemědělský den
Chanovická společnost
v Měcholupech se vydařil
sází na kvalitu
21. června se uskutečnil v Měcholupské zemědělské a.s. den otevřených dveří. Společnost, která je členem MAS Pošumaví, připravila se svými
partnery především pro děti ze základních škol v regionu prohlídku stájí, zemědělských strojů, bioplynové stanice a bohatý naučný program o zemědělství.
Děti si mohly moci projít naučnou stezku s názvem „Poznáváme zemědělství“, v níž za vyplnění
soutěžní kartičky získaly drobné dárky. Byly připraveny také soutěže v podobě poznávání živých i sušených zemědělských plodin, semen a krmiv či fotografií druhů hospodářských zvířat, plodin, strojů
či traktorů.

Společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
stručně představíme prostřednictvím významných
událostí, které v souvislosti s ní v poslední době proběhly.

Střešní konstrukce na objektu sušického muzea.

Začneme ohlédnutím za slavnostním předáním
mateřské školky v Rudné. 13. srpna 2012 vyhrála
společnost Haas Fertigbau výběrové řízení na výstavbu MŠ v Rudné u Kladna. Po nutné administrativní přípravě byla 1. října 2012 podepsána smlouva
s investorem a již 21. prosince 2013 byla kompletně dokončená školka předána k užívání. Nutno podotknout, že rychlost výstavby mírně zaskočila i samotného investora, protože na takto rychlou realizaci stavby nebyl zcela připraven.
Další významnou akcí, tentokrát již v našem
regionu, byly zakázky v Sušici na výstavbu střešní
konstrukce muzea započaté 31. října 2012 a předané 5. listopadu 2012 následovala pak výstavba haly
bazénu. Zde byla montáž zahájena 18. března 2013
a ukončena pak 6. dubna 2013.
Kvalita provedení je pro Haas Fertigbau prioritou, ať už se jedná o výrobu, dopravu či závěrečnou montáž. Za povšimnutí stojí zejména ochranné

Stánek MAS Pošumaví, z.s.p.o., a Úhlavy, o.p.s., na akci
v areálu zemědělské společnosti v Měcholupech.

Akce se konala pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu „Zemědělství žije!“. Cílem
celé akce bylo zvýšení atraktivity zemědělského
sektoru a představení (zejména pak dětem) významu zemědělství - proč je důležité. Smyslem bylo
rovněž zdůraznit neodmyslitelnou úlohu zemědělství ve společnosti a krajině.
Místní akční skupina Pošumaví na akci představila svoje aktivity v regionu.
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folie, do nichž jsou jednotlivé díly během transportu a montáže zabaleny. Vysoká profesionalita, pečlivost a při tom i rychlost během výstavby tak již léta
patří k tradici pracovníků zaměstnaných u chanovické firmy.
V poslední době se největší investicí společnosti Haas Holzindustrie Chanovice stalo vybudování
nového energobloku v areálu společnosti. Investice
200 milionů Kč bude z části (30 %) dotována z fondů EU. Vyprodukované teplo i elektřina budou spotřebovány v provozu, přebytky elektrické energie budou dodávány do sítě. Nové zařízení bude spalovat
smrkovou kůru a lesní štěpku, které jsou naprosto
ekologickým topným zdrojem.

V městském muzeu
bylo letos rušno
Jelikož horažďovické muzeum sídlí na zámku, byl
to ruch především stavební. V jarních měsících loňského roku byla restaurována výmalba v prvním patře původně obytné věže a v průběhu prací se ukázalo, že jde o raně barokní výzdobu s rostlinnými motivy. Nyní již druhou sezónu ji mohou návštěvníci obdivovat. Letos na jaře pro změnu proběhla výměna
vnějších a oprava vnitřních oken jihozápadního křídla zámku, protože ta byla již několik let v havarijním stavu. To se neobešlo bez kompletní demontáže
a zakrytí expozice. Na sezónu jsme připravili dvě výstavy. První s názvem „Co dali lidé, co dala země“ ,
která představuje nové přírůstky do sbírek muzea za
poslední tři roky. Druhá je výstava fotografií F. Zemena a I. Jana „Prácheňsko ve fotografii“. Mezi tím jsme
pro školy připravili tři přednášky na téma křest, minerály a historie rýžování zlata, což si mohly děti i v praxi vyzkoušet. Dále proběhly dva kurzy plstění ovčí
vlny a již tradiční akce „Svatý jiří, zlatinky nese na talíři“, kde si veřejnost může vyzkoušet rýžování zlata
z náplavů Otavy. Pokračujeme ve velmi úspěšném
projektu interaktivní dílny „Návrat k tradicím“, kde
se návštěvníci prakticky seznámí se starými řemesly jako je zpracování ovčí vlny, předení na kolovrátku, tkaní, paličkování a práce se dřevem. Tato naše
nabídka je využívána především školami a rodinami
s dětmi. Pro ně máme připravené i dvě verze pracovních listů s tajenkou, pro jejíž vyluštění musí pozorně
prohlížet expozici, což usnadňuje přiložený plánek
s označením místa, kde hledat jednotlivé odpovědi.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice

Nový energoblok v areálu společnosti.

Slavnostního zapálení nového parního kotle se
ujal sám majitel firmy pan Xaver Haas. Celý akt proběhl 3. května 2013 za přítomnosti významných
hostů - Ing. Zuzany Matějíčkové (zástupkyně odboru implementace strukturálních fondů ministerstva
průmyslu a obchodu), Ing. Františka Bečvaříka (zástupce agentury Czechinvest), Petra Lukeše (zástupce agentury Czechinvest), starosty obce Chanovice p. Kláska a dalších.
Navštívit jeden z nejmodernějších závodů na
zpracování dřevní suroviny k tak mnohačetnému využití (od jednoduchých přířezů prken a latí, přes lepené konstrukce až po hotové domy a haly) rozhodně stojí za to. Prohlídku závodu či vzorového domu
si lze zajistit na adrese: Haas Fertigbau Chanovice
tel.: 376 535 842 nebo 731 542 294, případně na e-mailu: petr.vysusil@haas-fertigbau.cz.

Zapojte se do projektu
„Prácheňsko všemi smysly“
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., je partnerem projektu „Prácheňsko všemi smysly“, který řeší
skupina místních akčních skupin v Jihočeském kraji.
Součástí projektu je i vytvoření souboru receptů, lidových písní a pověstí z území historického Prácheňska. Zpracovaný soubor sebraných receptů a textů,
případně i notových záznamů lidových písní a pověstí z Prácheňska bude publikován v rámci uvedeného
projektu. Rádi bychom společně shromáždili tradiční recepty, podle kterých vařily nejen naše babičky,
ale i předchozí generace obyvatel Prácheňska. Určitě
máte doma schovaný nějaký rodinný recept na hnětýnky, babiččinu houbovou omáčku, zaručeně nejlepší česnečku a jiné prácheňské dobroty (viz strana 8).

Z výroby.
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Dvě místní akční skupiny se sešly
na Slavnostích kaše
cí město podílel MAS Pošumaví byly tradiční Slavnosti Kaše. MASka a LAG Strakonicko přijaly účast
v soutěži o nejlepšího kuchaře kaše pro krále Rudolfa. Nejen, že jsme se všichni příjemně pobavili, ale došlo i na prezentaci projektů a regionálních
potravin, které dovezlo sdružení LAG Strakonicko.
Nyní jsou již v plném proudu přípravy na podzim,
kdy nás čeká poprvé Havelský jarmark – 12. října
– spojený s prodejem farmářských produktů. Plánujeme upéct největší Prácheňskou hnětynku, a pokud
bude zájem ze strany veřejnosti, rádi bychom uspořádali soutěž o nejkrásněji zdobenou hnětynku.
Listopad se ponese v duchu Svatomartinského
jarmarku - 9. listopadu, jehož první ročník proběhl v loňském roce a nutno podotknout, že byl velmi
úspěšný. I letos se budou vyřezávat „dýňová strašidýlka“, uvaříme „dýňovou Hokkaido“ polévku a večer spolu se svatým Martinem přineseme do města
a srdcí všech lidiček světlo, které by nás mělo provázet celou zádumčivou podzimní a zimní dobou.
Advent – jak jinak než snaha o zkrácení dětského čekání na jednu z nejkrásnějších chvil roku – příchod Ježíška. Přijďte tedy o třetí adventní sobotě
sobě i malým udělat radost ze staročeského koledování, adventních zvyků našich prababiček a betlémů na zámecké nádvoří.
Markéta Bučoková,
OPPŠK města Horažďovice

Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., se v letošním
roce zúčastnila spolu s partnerskou Místní akční skupinou LAG Strakonicko Slavností kaše konaných v sobotu 22. června v Horažďovicích. Obě místní akční skupiny
se zúčastnily soutěže ve vaření kaše a prezentovaly svoji činnost v regionu.

„Prácheňsko žije!“ Důkazem je nespočet akcí,
které se v této oblasti během letošního prvého půlroku uskutečnily. Ráda bych z tohoto místa vzpomněla akce pro naše seniory i ty z jiných regionů.
V květnu letošního roku Horažďovice hostily závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku
(VU3V). Sjelo se k nám úctyhodných 250 studentů
k závěrečnému zhodnocení, ocenění a setkání seniorů. Při celodenní akci bylo nabídnuto návštěvníkům několik poutavých řízených prohlídek těch nejzajímavějších míst města. Ať už to byla prohlídka
klášterního kostela s náhrobkem Půty Švihovského,
muzea či procházka po městě s průvodcem.
Jak jsem se mohla sama přesvědčit, univerzita
není pouze o získávání nových vědomostí či rozšiřování obzorů, vznikají nová přátelství, a dokonce
i manželství, a to myslím je hlavní myšlenkou celého projektu – nezůstat ve stáří sám a opuštěný.
Další z řady akcí, na nichž se mimo pořádají-

Závěrečný seminář VU3V v Horažďovicích.
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V rámci projektu Zdravé město Klatovy
se koná řada zajímavých akcí

Zahájení druhého ročníku Avon pochodu Klatovy.

Město Klatovy je členem Národní sítě zdravých
měst (NSZM) od listopadu 2011 a v současné době
dosáhlo kategorie „C“ Místní agendy 21.
Zdravá města, obce a regiony v České republice se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli. NSZM ČR má
k 12. 7. 2013 - 112 členů s regionálním vlivem na
2 653 měst a obcí, ve kterých žije celkem 5,935 milionu obyvatel (56% populace ČR).
V rámci projektu „Zdravé město Klatovy“ byla navázána spolupráce s místními mateřskými školkami, školami, neziskovými, státními i nestátními
organizacemi a podnikatelskými subjekty, kteří jako
partneři spolupracují na jednotlivých akcích a celých
projektech Zdravého města Klatovy.
Během loňského roku se realizovalo celkem 16
akcí pro veřejnost („1. Avon pochod Klatovy“ - prevence rakoviny prsu, “Na jedné lodi“ - představení světa handicapovaných, „Vítání jara / Den pro
Zemi“, “Vánoční tvořivá dílna“, “Den architektury 2012“, “Klatovský klášterní bazar“, “Čert a Mikuláš s dobrovolníky“ a „Klatovský vycházkový okruh
- zprovoznění investiční části“. Zároveň se konaly i
akce pro základní a střední školy: „Děti - moje bezpečná cesta do školy“, “Na kole dětem - On bike for
childern“, “Chraňte se včas - prevence proti rakovině děložního čípku“, “Prevence proti rakovině prsu“,
“Čtyřlístek“ - poruchy příjmu potravin. Zároveň bylo
pamatováno i na naše seniory s přednáškami a semináři na téma předcházení kriminality, základy sebeobrany, první pomoci a finanční gramotnosti. Široké veřejnosti byla určena i přednáška na téma Prevence rakoviny prsu a dále byl vytvořen „Přehled
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restauračních a ubytovacích zařízení pro osoby
hůře se pohybující a invalidy“ a „Jízdní řád MHD
s označením linek, na nichž jezdí autobusy s plošinou, které jsou využívány invalidy, maminkami s kočárky a osobami hůře se pohybujícími.
V listopadu 2012 se uskutečnilo i první Fórum
s občany, kde sami občané pojmenovali, co je nejvíce tíží a na dalším fóru veřejnost dostane informace (zpětnou vazbu), jak se podařilo její podněty vyřešit.
Pro rok 2013 je plánováno celkem 15 projektů,
přičemž v červnu se konal již „2 . Avon pochod Klatovy“. Klatovy se tak staly v loňském roce prvním
městem mimo Prahu, které se pustilo do tak široké
prevence rakoviny prsu. Zároveň proběhl druhý ročník akce „Na jedné lodi“, kdy byl široké veřejnosti
představen velice zkráceně život handicapovaných.
Úspěšné bylo i „Vítání jara / Den pro Zemi“ a koncem roku proběhne i „Vánoční tvořivá dílna“,“Klatovský klášterní bazar“ a „Čert a Mikuláš s dobrovolníky“. Dále byly vydány propagační materiály ke „Klatovskému vycházkovému okruhu a Zdravé město čeká projekt „Výchova k ohleduplnosti - řešení
psích exkrementů ve městě“.

Aktivity Zdravého města Klatovy.

Komunitní škola
pořádá mnoho aktivit
Komunitní škola Kasejovice, o.s., byla založena v únoru roku 2012, a to v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na
prosazovaní rovných příležitostí žen a mužů.“
Za rok a půl svojí existence KŠ Kasejovice,
o. s., připravila několik vzdělávacích kurzů – veřejnosti byla prostřednictvím tohoto občanského
sdružení nabídnuta možnost navštěvovat kurz
Německého jazyka pro začátečníky, Anglického
jazyka pro začátečníky, Počítačů pro začátečníky
a Fotografické dílny, kdy, na základě zájmu veřejnosti o ukázkové hodiny těchto kurzů, byly nakonec otevřeny „pouze“ lekce německého jazyka a počítačů.
Vedle vzdělávacích kurzů KŠ Kasejovice,
o.s., organizovala nebo se podílela na organizaci
zájmových aktivit a společenských akcích. Z nich
největší dojem udělala dobová módní přehlídka,
kterou zhlédlo na naše poměry rekordních cca
dvě stě diváků. „Módní přehlídka“, která proběhla jako doprovodný program oslav osvobození,
a na jejíž přípravě se podílelo 40 dobrovolníků
z různých spolků i z řad široké veřejnosti, si tuto
pozornost zajisté zasloužila. Ale zajímavé byly
i další akce pořádané naší komunitní školou.
Jmenujme alespoň „Adventní tvořivé odpoledne – tvořivé dílny s vánoční tematikou“, kde si
návštěvníci mohli vyzkoušet různé dekorační rukodělné techniky a navodit tu správnou vánoční atmosféru zdobením perníčků a ochutnávkou
svařáku. Velkému zájmu veřejnosti se těšil novoroční pochod („Novoroční pochod aneb Pokoření kóty 628“). Trochu méně se vydařila jeho jarní
obdoba - „Jarní pochod aneb Pojďte s námi vyhlížet čápy“ – kdy nám příliš nepřálo počasí a ani
vyhlížený čáp nijak zvlášť nespolupracoval. Přesto se vycházka všeobecně líbil.
Za zmínku, kromě jiných akcí, též stojí jarní
úklid v okolí obce, jehož hlavním organizátorem
bylo myslivecké sdružení Čihadlo nebo uspořádání „Čarodějnic“, které KŠ Kasejovice, o. s., připravovala ve spolupráci s SDH Kasejovice a několika dobrovolníky z řad veřejnosti, a které se
v Kasejovicích konaly po poměrně dlouhé době.
Z „Čarodějnic“ se, doufejme, stane opět tradice a budou se v Kasejovicích konat každoročně. Obdobnou tradici se KŠ Kasejovice, o. s., pokusí vytvořit i v případě „Adventního odpoledne“
a „Novoročního pochodu“ a podle možností a sil
svých členů se bude snažit připravovat další zajímavé vzdělávací a zájmové aktivity, a zpestřit tak
společenský život na Kasejovicku.
Lenka Černá,
KŠ Kasejovice, o. s.

Debata nad problémy města.

Pro základní a střední školy v Klatovech se realizují tyto aktivity: „Děti - moje bezpečná cesta do školy“, “Cestování galaxií“ - interaktivní vysvětlení pojmu zdravý životní styl, “Den s Lesy České republiky“, kde se žáci 4. ročníků základních škol dozvěděli informace z lesní pedagogiky o životě v lese a jeho
pěstování formou her, “Zubní prevence“ byla určena
pro první stupeň základních škol, “Hrou proti AIDS“
- během jednoho dopoledne se studenti a žáci klatovských škol seznámili s možností prevence proti viru HIV a onemocnění AIDS“ a posledním projektem, který je plánován pro rok 2013 jsou přednášky
na téma „Moderní je nekouřit“.
Fotografie ze všech akcí můžete shlédnout na
webových stránkách města Klatovy: www.klatovy.cz
ve fotogalerii a dále reportáže z některých akcích
najdete na www.filmpro.cz.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně
zapojili do příprav i do realizace jednotlivých výše
uvedených aktivit a projektů jakýmkoliv způsobem
a těší mě, že se nám daří navazovat i další partnerství a tím i propojovat jednotlivé komunity ve městě. Zároveň děkuji všem, kteří pravidelně naše akce
navštěvují a můžeme od nich získat pro nás důležité
podněty, jakým způsobem naše další aktivity směřovat.
Krásný závěr prázdnin Vám přeje
Ing. Věra Schmidová,
koordinátorka komunitního plánování
a projektu Zdravé město Klatovy
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Kdo bydlel v tomto domě? A kdo v tom dalším?
Jak dlouho už zde stojí tato budova? Kdo ji postavil? Proč v řadě domů chybí čp. 114? A kdo vlastně
byl ten Walter? Kdo byl starostou města? Jaké domy
byly vystavěny v první republice? A kdo je projektoval? Jak dlouho už hostinec „U Adamců“ patří rodině
Adamců? Kde bývala první pošta? Od kdy Kasejovicemi vede železniční dráha? Jakou rychlostí jezdily
vlaky za Rakouska-Uherska? Bydleli zde židé pouze v gethu? Kdo stavěl měšťanskou školu? Bývalo
také ve třídě patnáct žáků? Jaké byly v Kasejovicích
spolky? Kdo postavil dům „Na Růžku“? A kolik měl
jedno století své existence jmen? Kam zmizel dům
čp. 29? A žilo se tu lidem hezky?
V kasejovických ulicích probíhala ve dnech
27. října - 2. listopadu 2012 výstava starých pohlednic, fotografií a dokumentů nesoucí název „Kasejovice za časů císařpána a tatíčka Masaryka“.
V rámci výstavy bylo zpracováno a prezentováno
celkem 25 objektů, které byly nějakým způsobem ve
své době význačné. Přímo na vratech, výlohách a domech byly vylepeny panely s fotografiemi, dokumenty a texty. Kolemjdoucí tak mohli zhlédnout, jak konkrétní domy vypadaly zhruba před sto lety, když naše
země ještě patřila do rakousko-uherské monarchie,
anebo o trochu později v době první republiky.
12

Doba první republiky i přes všechny těžkosti, s nimiž byla nucena se potýkat, byla v našem městečku
dobou rozkvětu, vlasteneckého nadšení, doba řekli bychom budovatelská. Během několika málo let
byla výrazně pozměněna podoba náměstí - z přízemních domků se staly jednopatrové prostorné
a reprezentativní budovy. Mnoho domů, či spíše
mnoho vil, bylo postaveno. Došlo také k významné
a pro naše město velice důležité stavbě měšťanské
školy, která byla s trochou nadsázky tehdy, ale je
i dnes, architektonickým skvostem.
Nicméně výstava nepojednávala jen o stavebních úpravách, nýbrž podávala svědectví o majitelích, o jejich osobním i veřejném životě v takové
míře, jak nám archivní materiály dovolovaly poznat.
V době první republiky jste mohli potkat v Kasejovicích opravdu zajímavé a významné postavy. Například MUDr. Rudolfa Kafku, který byl mnoho let
obvodním lékařem a starostou zároveň, Aloise K.
Heveru - učitele, kronikáře a spisovatele, Jana Kratochvíla, který se vypracoval z malého obchodníka
na majitele cihelny, dvou lomů a pily zároveň, hostinského „Krobiána“…
Jako postavy na orloji se nám ze zažloutlých stránek kronik na okamžik vynořili, aby neupadli zde
„doma“ v zapomnění.

Nuže přenesme se o zhruba sto let zpět a vydejme se Kasejovicemi na procházku v čase. Takže
hned zde v prvním domě, ano hned v prvních dveřích, nezapomeňte zajít na výborný oběd k hostinskému Zemkovi, o pár dveří dál vám střihne šaty na
míru paní Štěpánková, nebude-li mít čas ona, jistě
se Vám bude věnovat její muž. Kdyby na šaty nebylo, žádný problém. Stačí popojít k dalšímu domu.
Občanská záložna nabízí výhodné půjčky. Podle
vůně snadno trefíte do pekárny Františka Sudy. A na
konci náměstí nezapomeňte zajít na kus řeči k učiteli Heverovi, ten Vám může vyprávět... Jo a kdyby náhodou byl nějaký problém, u nás máme na všechny
bolístky lék. Zdravíčko neslouží? Zajděte k MUDr.
Kafkovi. Jen pozor, bývá teď často na radnici. Léky
Vám připraví pan lékárník Walter, má zbrusu novou
lékárnu na náměstí. A kdyby se vám Kasejovice zalíbily natolik, že byste tu chtěli také žít, zednický mistr Jan Šimůnek Vám navrhne domek přesně podle
Vašeho vkusu. Cihly určitě kupte u Kratochvíla, dělá
totiž o půl centimetru větší. A byli jste se už mrknout
na novou budovu měšťanky? To je panečku naše
chlouba! Víte, jak dlouho ji stavěli? Dvacet měsíců.
Že nevěříte? Věřte.
A co večer? Chcete si jít zatančit? Kam půjdem?
K Adamcům, do hotelu Dietel, nebo Na Velkou
Vrčeň? Nebo raději do kina? Nebo bylo-li by libo raději do divadla?
A kdybyste odjížděli vlakem, nezapomeňte na
rozloučenou zamávat přednostovi stanice Janu Pilnému.
Výstava je zachycena, byť jen z menší části
v brožuře, která byla vydána v rámci konání této netradiční akce a nese stejný název - Kasejovice za
časů císařpána a tatíčka Masaryka.
				
Dana Matějovská

Počátkem 20. století žil byl v Kasejovicích jeden
pan učitel. A protože to byl člověk veskze výjimečný,
věnovali jsme jeho vzpomínce celou jednu výstavu.
Na výstavních panelech byly otištěny vybrané
úryvky z dochovaných deníků doplněné dobovými
fotografiemi, které přispěly k přiblížení prvorepublikového života zde v Kasejovicích. Mezi faktografickými zápisky, které nám sdělovaly co, kdy, kde
a jak stalo, byly vloženy i jakoby „nic neříkající“ popisy všedního života - procházka, houbaření, trhání švestek. Z těchto řádků k nám však promlouvala
atmosféra té doby; čas, který tolik neběžel; doba,
kdy si lidé snáze našli chvilku zajít do biografu, do
divadla, kdy se potkávali na procházkách i při práci
v polích, lesích i lukách kasejovických; čas, kdy se
žilo tak nějak méně doma, víc spolu a venku a rozhodně poklidněji.
Díky pečlivě psanému deníku jsme se mohli
k A. K. Heverovi přidat nenápadně jako stín a poznávat např. kolik návštěv jen přivítal on a jeho žena
„Mánička“ a kolik jich oplatili. S jakou samozřejmostí brali nutnou pochůzku do Kotouně, či do Újezda
- samozřejmě pěšky. A co jen se učitel Hevera nachodil kilometrů při houbaření v okolních lesích, kolik času strávil cestami do svých rodných Hvožďan,
kam chodil i ve svých bezmála 60 letech pěšky...
Pro dnešní dobu nepochopitelné, leč obdivuhodné.
Někdy až zaráží zápis v jeho deníku, že vstal ráno

Výstava v ulicích Kasejovic.
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o páté, prochodil životické lesy, přinesl plný koš hub
a pak po obědě ještě zašel do Lnář. A to v letech,
kdy již zdaleka nebyl tím osmadvacetiletým mladíkem, který nastoupil coby učitel v Kasejovicích
v roce 1906 po dvouleté praxi v Kadově a třech letech v Budislavicích. Na zdejší obecné škole působil
jako definitivní učitel v letech 1906 až 1932. Učil také
nějaký čas na zdejší živnostenské škole pokračovací. Svou učitelskou praxi zakončil v Písku na postu
řídícího učitele.

Díky zápisům z deníku můžeme učitele Heveru
poznávat i jako člověka, který vášnivě rád chodil na
houby, rád zašel na pár piv a snad až trochu úzkostlivě se staral o svoji ženu Máničku.
Každopádně mu vděčíme za mnoho poznatků
o historii města, které měl rád stejně jako my.
K výstavě byla vydána publikace, která zahrnuje
všechny zveřejněné texty a část doprovodných fotografií.			
Dana Matějovská

Dvě tváře války
Ve dnech 4. - 6. května 2012 nám připomněla
v Kasejovicích válečnou atmosféru výstava „Dvě
tváře války“, čerpající z archivních dokumentů. Na
náměstí (na výlohách, vratech, domech a vůbec
všude, kam se dalo lepit) se objevila přes noc řada
válečných vyhlášek, upozornění a plakátů.
Výstava začínala výkřiky tehdejších novin „Prezident Beneš odstoupil, Vláda ráno rozhodla“ a pokračovala přes osudné vyhlášení protektorátu 16.
března 1939 k mnoha a mnoha válečným vyhláškám. Dnes nám některé z nich jistě připadají úsměvné, jako např. „Darujete vůdci k narozeninám kovy“,
nebo “Dámy nesmí odmítnout tanec příslušníkům
říšské branné moci“, ale tehdy jistě každá další vyhláška a každé omezení působilo na běžné občany vtažené do tohoto krvavého mocenského boje se
vší tíhou strachu a nejistoty.
Výstava byla doplněna o zápisy z kasejovické
kroniky a byla koncipována tak, aby byl zřejmý dopad válečných příkazů na místní obyvatele. A tak
jsme se mohli např. dozvědět, že vyhláškou stano-

Vyprávění kasejovických pamětníků.

Nicméně Kasejovice pro něj byly více než jedním
z míst, kde učil. V roce 1912 se zde oženil s Marií Kellerovou, dcerou poštmistra a hostinského Václava Kellera, a od té doby byl jeho domovem dům
čp. 134 zvaný „Na poště“. Strategickému umístění domu na rohu náměstí zřejmě vděčíme za mnohé z Heverových zápisků, neboť takto mohl snadno zároveň pozorovat i zapisovat. Avšak učitel
Hevera byl nejen bedlivým pozorovatelem. V roce
1922 byl zvolen prvním kasejovickým kronikářem
a nutno dodat, že asi málokde měli tak pečlivého
kronikáře. Krom toho byl od roku 1919 také knihovníkem v místní veřejné knihovně, která vznikla roku
1913 spojení knihoven tří kasejovických spolků a to
Sokola, Národní pošumavské jednoty a domkářského sdružení. Vidíme ho také na fotografiích Hospodářského spolku pro Kasejovice a okolí. Byl též činným hasičem, pokladníkem v místním odboru Národní Jednoty Pošumavské a také v tělovýchovné
jednotě Sokol, figuroval v odboru Ústřední matice
české a též v odboru Zemské hasičské pohřební pokladny. Dále přispíval do mnoha novin a časopisů,
ať již vlastními povídkami, básničkami či zprávami
o aktuálním dění.

Část výstavy „Dvě tváře války“.
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venou povinnost odevzdat zbraně nedodržel kasejovický pan lékárník a na to konto byl vzat do vazby,
odkud se s podlomeným zdravím a duševně zdrcen
trvalou hrozbou popravy vrátil po třech měsících; pro
ilegální činnost a podporu pozůstalých po zatčených
dělnících na šachtě v Kocelovicích byl zatčen František Smíšek, který už se z Pankráce nevrátil...
Jelikož však šest let trvající válečný konflikt končil
osvobozením, i naše výstavní memento končilo autentickými fotografiemi z osvobození Kasejovic.
		
Dana Matějovská

lo. Netrápilo by mě globální oteplování ani ozónová
díra. Na jaře by bylo teplo a v létě horko a v rybnících by se dalo koupat…
Ale jsme nezvratně ve 21. století a tak jsme si
alespoň 30. a 40. léta připomněli retro módní přehlídkou, která se konala 8. května 2013 v Kulturně
společenském centru města Kasejovice. Díky laskavosti mnohých místních i přespolních jsme mohli do módní přehlídky zařadit i originální modely, které ještě z nostalgie visí ve skříních a teď se zase
na okamžik zaskvěli a připomněli nám minulé časy.
A nejen obleky nám lidé ochotně půjčovali, také rukavičky, šperky, kloboučky, kabelky, prostě vše,
co tenkrát patřilo ke správnému oblékání. Některé
dámy nám velice pomohly i prakticky – šily, žehlily,
sehnaly, co ještě chybělo (např. rozkvetlý šeřík), zašívaly, špendlily… Ochotní blatenští ochotníci nám
zapůjčili kromě obleků i několik vskutku originálních
a okouzlujících kloboučků. A klobouček, to byl ve
30. letech základ. Neboť, jak jsme se na přehlídce
dozvěděli, dokonalá dáma musela mít nejen klobouček, ale také rukavičky a kabelku, to vše sladěné
s oblekem a botami.
Jelikož jsme chtěli připomenout historii tak nějak
komplexně, byly představeny nejen šaty, nýbrž i kasejovické osobnosti té doby a některé z postav se
připomněli krátkým dialogem. V úvodu mezi nás zavítal sám MUDr. Rudolf Kafka, dlouholetý starosta
Kasejovic, přišel také pan učitel Hevera s chotí Máničkou a na módní přehlídku se dostavil osobně sám
krejčovský mistr Sochor s dcerou. Vidět jsme mohli
dámy v šatech pro denní nošení či ve večerních róbách, pány ve fraku i ve sportovním obleku, hospodyňky v prostých černých šatech, řidiče v koženém
motoristickém kompletu, dva otrhané raubíře s prakem, prostě maloměsto 30. let jako vyšité.
Jako předěl mezi 1. republikou a 2. světovou válkou symbolicky zazněla píseň Hm, Hm, ty jsi tak
úžasná, která však už byla zpívána v němčině. Tento svižný foxtrot návštěvníkům bravurně zatančili pan Ota Balek a slečna Kateřina Rubášová. To
a nejen to zahrnovala naše módní přehlídka. Odborným průvodním slovem vše doplnila Mgr. Štěpánka
Černá, která přítomné seznámila se základními principy módy 30. a 40. let. A jelikož se přehlídka konala
v rámci oslav osvobození, připomněli jsme také
květnové dny roku 1945, kdy 2. světová válka skončila a naše republika byla osvobozena. Stejně jako
tehdy naši předkové i my jsme vítali americké vojáky kytičkou šeříku, chlebem a solí a upřímným díkem. A stejně jako tehdy, vítězství se slavilo tancem
a zpěvem… 			
Dana Matějovská

V Kasejovicích si lidé užili prvorepublikovou atmosféru.

Dobová módní přehlídka
Možná vás stejně jako mě občas napadne, že
byste raději žili v jiné době. Kdybyste se mohli časem přenést do libovolné doby, kam byste zamířili?
Já bych volila 20. nebo 30. léta minulého století, byť
i toto období má jistě své stinné stránky.
Ale také mnoho kladného. Určitě by se mi líbil
prezident T. G. Masaryk. Vážila bych si ho. Měla
bych respekt před „rukou zákona“ - četníkem, protože by mě za mou neplechu taky klidně mohl vsadit
do vězení! Neztratila bych patrně důvěru v politiky
a nejspíš bych si je i pamatovala, protože se tehdy
tolik nestřídali Byla bych hrdá na to, že jsem Češka.
Fascinovala by mě poctivost, se kterou se tenkrát
vyrábělo spotřební zboží, které na rozdíl od dnešní doby mělo svému majiteli vydržet co nejdéle. Byla
bych nadšená, kdyby po silnici jen několikrát za den
projela nablýskaná Aerovka. Prošla bych se po polích, do lesa na houby a nejspíš by se mi lépe dýcha15

Závěrečnou konferencí
projekt ještě nekončí

Kniha představuje
rybníky Chanovicka

V pondělí 24. června 2013 se ve Švihově konala
závěrečná konference projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Expertka pro
rovné příležitosti paní Machátová a expertka pro komunitní školy dr. Guthová seznámily celkem 35 hostů s metodikou, jedním z výstupů projektu. Každý, kdo
do budoucnosti bude chtít založit komunitní školu, nalezne v metodice základní informace o tom, jak na to.
Významná část textu je věnována otázce rovných příležitostí žen a mužů. Metodika je doplněna i praktickými zkušenosti z realizace projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Zajímavé informace shrnula ve svém příspěvku Jana Petrusová.
V projektu bylo podpořeno celkem 327 osob z cílových
skupin, na které byl zaměřen, tedy z nestátních a neziskových organizací, veřejné správy a zaměstnavatelů. Přitom cíl si stanovil projekt na 100 osob. Podpořených osob bylo ve vzdělávacím kurzu 174 osob a na
seminářích 213. Na prezenčních listinách seminářů se
sešlo u všech partnerů projektu 1027 podpisů.
Do programu závěrečné konference se aktivně zapojili komunitní koordinátorky a koordinátoři. Ve svých
vystoupeních hovořili o zkušenostech získaných ve
vzdělávacím kurzu, o průběhu seminářů i o aktivitách komunitních škol. Vystoupení byla velmi otevřená
a nevyhnula se i kritice na účast na seminářích ze strany veřejnosti, ale i ze strany zástupců samospráv.
Závěrečná konference vyzněla ale celkově velmi
pozitivně, jako příslib do budoucnosti pro život partnerských obcí projektu. Komunitní školy za relativně krátkou dobu své existence dokázaly, že umí oslovit občany měst a obcí se zajímavými nabídkami vzdělávacích
a volnočasových aktivit. Velký potenciál mají komunitní školy jako partneři měst a obcí při komunitním projednávání otázek a problémů ve svých městech a obcích ať již jako přípravy budoucích projektů nebo jako
organizátorů diskuzí.
Jedním z cílů projektu je, aby nová síť venkovských
komunitních škol navzájem spolupracovala. Základ
spolupráce položil projekt pravidelnými měsíčními poradami komunitních koordinátorů, jejich vzájemnými
konzultacemi, výměnou zkušeností a doporučeními.
Z tohoto důvodu jistě padne na úrodnou půdu výzva
pana starosty Václava Petruse k podpisu prohlášení
o spolupráci mezi komunitními školami.
Projekt bude po třech letech ukončen ke 30. září
2013. Jeho úspěšnost ověří poskytovatel dotace i audit projektu. Nesmazatelné stopy projektu zůstanou ve
všech partnerských městech a obcích.
Miroslava Vacková, manažerka projektu

V sobotu 4. května 2013 od 13.30 hodin se
v zámeckém areálu v Chanovicích uskutečnil
křest knihy Vodní svět Chanovicka. Návštěvníci
měli možnost po celé odpoledne shlédnout:
- křest nové 120 stránkové knihy – rybářství,
rybníkářství a příroda,
- zahájení výstavy fotografií,
- rybí gastro program pro zvídavé kuchaře
a rybí speciality,
.....a k tomu po celé odpoledne hrála country
hudba.
Za Místní akční skupinu Pošumaví přijali pozvání manažeři MAS Radana a Ivo Šaškovi.

Z vernisáže výstavy v Chanovicích.
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Ohlédnutí za soutěží
Regionální potravina Plzeňského kraje
Šest nových místních produktů výjimečné kvality získalo v roce
2013 ocenění Regionální potravina
Plzeňského kraje. Na Festivalu regionálních potravin jim ho slavnost-

To je případ Zpracovny ryb Klatovy, která získala ocenění doposud v každém ročníku soutěže. „Do
našich uzených ryb nepřidáváme žádné konzervanty
ani ochucovadla, zkrátka nic, co tam nepatří. Používáme pouze sůl a rybu,“ vysvětluje tajemství úspěchu
ředitel Zpracovny ryb Klatovy Jiří Hnojský. V letošním
roce uspěli s Uzeným sivenem s hlavou. Opakovaný
úspěch zaznamenalo i Řeznictví a uzenářství Herejk,
v letošním roce s Přešínskou tlačenkou speciál nebo
společnost Lukrena se Sušenými jablky.
Součástí festivalu Regionálních potravin byl
i farmářský trh s vítěznými výrobky ze všech ročníků soutěže. Návštěvníci mohli navštívit kulinářskou
show v podání vítěze soutěže „Vaříme s Regionální
potravinou“ – Hotelové školy Plzeň – nebo člena Národního týmu kuchařů České republiky Patrika Bečváře. „Novinkou letošního festivalu byly dílny farmy
Moulisových, kde si veřejnost mohla vyzkoušet, jak
se dojí kráva, stlouká máslo nebo mlátí obilí,“ uvedl
za pořadatele festivalu Ivo Šašek z Místní akční skupiny Pošumaví.

ně předal hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a náměstek ministra zemědělství Jiří Mach (foto
z akce najdete na zadní straně obálky). Vítězné regionální výrobky vyhrály v konkurenci 52 produktů
od 22 výrobců. Ocenění uděluje již čtvrtým rokem
ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od
malých a středních regionálních producentů.
„Výrobky přihlášené do soutěže posuzuje odborná komise, nezávislá na daném regionu. Za čtvrtý rok
existence soutěže vidíme, že některé firmy vítězí opakovaně. Je to dáno především výjimečnou kvalitou
a poctivým zpracováním jejich výrobků, potvrzuje se
tak jejich prvenství v oboru,“ řekl tehdejší ministr zemědělství Petr Bendl. „Těm, kteří se chopí příležitosti
a dokážou značku marketingově využít, může ocenění značně pomoci,“ doplnil ministr.
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Pokrmy žáků
hodnotili šéfkuchaři

Zahájení turistické
sezony v Klatovech

V sobotu 18. května se konal v Plzni další ročník Apetit Festivalu v rámci kterého, proběhlo další představení vítězných výrobků v jednotlivých kategoriích soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje 2013.
Na Apetit Festivalu ve stánku Plzeňského kraje
měli návštěvníci možnost zakoupit svatební koláčky z plzeňské pekárny U Marka a ochutnat i ostatní
vítězné potraviny a nápoje. Kromě této prezentace
probíhala soutěž středních škol z Plzeňského kraje,
na které žáci tří škol vařili menu z regionálních potravin. Výstupy potom hodnotila odborná porota složená ze zástupců Plzeňského kraje, agrární komory a především šéfkuchařů špičkových hotelů nejen
z regionu.

V sobotu 11. května se uskutečnilo na náměstí v Klatovech již tradiční zahájení turistické sezony.
V rámci této akce Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., se svými partnery poprvé v tomto roce
prezentovala výsledky letošního ročníku soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje 2013 formou veřejných ochutnávek.

Ochutnávka regionálních potravin v Klatovech.

Stánek Plzeňského kraje a hodnocení šéfkuchařů.

Část vítězných výrobků měli zájemci možnost
i zakoupit. Velký úspěch měla tradičně ochutnávka
regionálních potravin formou jídel z nich připravených profesionálními kuchaři.
Vzhledem k tomu, že součástí akce byl i bohatý kulturní program, tak přes nepřízeň počasí se dostavilo velké množství návštěvníků, kteří ocenili vítězné výrobky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje v roce 2013.
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Sušická prezentace
regionálních potravin

Farmářské slavnosti
ve Vysoké Libyni

15. června 2013 se při příležitosti konání Farmářských trhů v Sušici uskutečnila tentokrát pod taktovkou místopředsedy MAS Pošumaví Ing. Tomáše
Zeleného, PhD., další prezentace vítězných potravin soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

Ve Vysoké Libyni se v sobotu 22. června na velkostatku rodiny Janků uskutečnily Farmářské slavnosti.
Tato akce pořádaná ministerstvem zemědělství
chce přiblížit především dětem venkov. Součástí
celodenního programu bylo nejen vystoupení řady
uměleckých souborů, ale i naučné vzdělávací stezky pro děti, které připravila agentura Tři věže. Místní akční skupina Pošumaví se svými partnery zde
opět propagovala regionální potraviny Plzeňského
kraje. Farmářských slavností se během soboty zúčastnilo 4 500 návštěvníků.

Prezentace regionálních potravin v Sušici.

Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., tam se
svými partnery představila nejen vítězné produkty,
ale i další regionální výrobce potravin, kteří se soutěže zúčastnili. Návštěvníci tak měli možnost si zakoupit mošt a sušená jablka z Lukreny, a.s., pivo
z železnorudského pivovaru Belveder a perníčky od
paní Javorské z Petrovic. Většinu návštěvníků zaujaly pokrmy připravené z regionálních potravin paní
Marií Kabátovou z Hotelové školy v Plzni. Součástí
trhů byl i kulturní program, o který se postarala známá kapela Solovačka a soutěž v kuchařském umění, tentokrát zaměřená na pokrmy připravené muži.
Vítězem soutěže se stal manažer MAS Pošumaví
Ivo Šašek, Tomáš Zelený obsadil čestné třetí místo, hned za moderátorem soutěže Radkem Nakládalem.

Farmářské slavnosti ve Vysoké Libyni.
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Festival regionální potraviny v Plzni

MAS Pošumaví
náměstí E. Beneše 38
340 12 Švihov
Tel.: 376 387 717
Fax: 376 387 717
e-mail: lag@posumavi.jz.cz

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

