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Projekt propaguje historii Kolince
Městys Kolinec v roce 2011 uspěl v rámci 6. výzvy Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., se svým
projektem s názvem „Stálá expozice k dějinám Kolince a okolí a naučná stezka v parku“, který byl vybrán
k podpoře z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Zároveň městys připravil projekt na revitalizaci
parku, který byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí - z Operačního programu Životní prostředí.
V Kolinci se po roce opět sešli místní i přespolní k další slavnosti. Kromě otevření zmiňované naučné stezky a muzejní expozice se tentokrát po více než dvou letech intenzivní práce podařila i celková revitalizace části místního zámeckého parku, který je nyní důstojným místem pro odpočinek a pořádání kulturních akcí. Stálá expozice je věnována dějinám Kolince a okolí, naučná stezka seznamuje návštěvníky
s přírodními zajímavostmi i historií parku.
Při příležitosti předání výsledků všech projektů veřejnosti měl své premiérové vystoupení i kolinecký
pěvecký sbor, který sklidil velké ovace od všech přítomných.

Kolinecký pěvecký sbor.

Nová expozice k dějinám Kolince.

Revitalizovaný zámecký park s naučnou stezkou.

Starosta Velhartic Pavel Prosr (vlevo) a starosta
Kolince Pavel Princ na slavnosti v parku.
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává se vám do ruky další číslo našeho zpravodaje, ve kterém se snažíme zachytit alespoň část
našich aktivit i aktivit našich členů. Můžeme konstatovat, že tato úloha je stále obtížnější nikoliv proto, že by nebylo o čem psát, ale protože neustále přibývá zajímavých akcí pořádaných nejen „maskou“, ale zejména vámi, lidmi, kteří v území její působnosti žijete a pracujete. Je naší snahou o těchto aktivitách informovat i ostatní, ať již na stránkách
zpravodaje, tak i na internetových stránkách nebo
na Facebooku. Víme, že internetové zdroje o území MAS Pošumaví jsou z různých důvodů roztříštěné na celou řadu stránek. Připravujeme proto na
srpen letošního roku jejich „zastřešení“ jednotným
rozcestníkem, aby informovanost jak vás, dá se říci
domácích, tak i přespolních z jiných regionů České republiky, byla ještě lepší. Důležité je, že aktivity, přestože jsou primárně zaměřovány na podporu cestovního ruchu, ve většině případů slouží právě a především místním obyvatelům. Podle našich
osobních zkušeností jsou ve většině případů kladně přijímány. Budeme se tedy i nadále snažit tyto
pozitivní příklady zveřejňovat, aby sloužily jako příklad dalším zájemcům. Za to patří dík i Plzeňskému kraji, který finančně podpořil toto číslo našeho
zpravodaje.

Z valné hromady MAS Pošumaví 2. února 2012. Zleva:
Milena Sirná, Martin Kříž a Danuše Hamplová.

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.

Radana a Ivo Šaškovi,
manažeři MAS Pošumaví

Projekty 8. výzvy
čekají na hodnocení
Další kolo přijatých projektů prochází
administrativní kontrolou a čeká na posouzení. Členové výběrové komise MAS Pošumaví budou letos hodnotit celkem 24 projektových žádostí. Tradičně největší zájem projevují obce, ale novinkou, která nám udělala radost, je větší zájem podnikatelů, kteří letos ve
svých projektech přicházejí i s nabídkou pracovních míst.
Bitva o úspěšná místa v pořadníku bude
velká, žadatelům držíme palce, aby zrovna
jejich projekt uspěl!
Všem dnům samozřejmě není konec, v létě
bude vyhlášeno 9. kolo výzvy k podávání žádostí.
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Místní akční skupina Pošumaví
Podnikatelské subjekty

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.

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

Nestátní neziskové organizace
Klub přátel Klatovska, o.s.
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání
- jihozápad
Úhlava, o.p.s.
Otisk, o.s.

MAS Pošumaví má 22 členů, tvoří je: podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace,
3 města a mikroregiony, ve kterých je sdruženo 98
obcí.

Školy
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

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

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.

Statutární zástupci MAS Pošumaví

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

Město Kasejovice
Město Klatovy
Město Sušice (nerealizuje SPL)

Z valné hromady MAS Pošumaví 2. února 2012. Zleva:
Jana Zoubková, Petr Mottl a Karel Šot.
2

Orgány MAS Pošumaví

Ing. Alice Johánková,
SŠZP Klatovy
Ing. Pavel Vondráček,
Úhlava, o.p.s.
Jan Helíšek,
mikroregion Prácheňsko
Mgr. Karel Zrůbek,
mikroregion Prácheňsko
Ing. Marie Čápová,
město Kasejovice
Bc. Markéta Vacovská,
AgAkcent, s.r.o.
Ing. Michaela Vilčeková,
AgAkcent, 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 poradce. 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
Bc. 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
Bc. 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, AgAkcent, s.r.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
Bc. Markéta Janotová – administrativní pracovnice SPL
Ing. Jana Dirriglová – manažerka Projektu spolupráce
Informace, které najdete na našich stránkách
www.posumavi.jz.cz
Základní informace o místní akční skupině. Informace
o Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, o iniciativě
LEADER, námi pořádaných aktivitách.

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.

Z jednání orgánů MAS Pošumaví
(leden – květen 2012)
Termíny konání výkonné rady
2. 2.
Termín konání valné hromady
2. 2.
Termín zasedání výběrové komise
28. 5.
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Seznam podaných žádostí o dotace MAS
Pošumaví, z.s.p.o, 8. výzva (16. kolo SZIF)
Alokace na projekty: 7,2 mil. Kč.
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Projekt spolupráce
Mapujeme staré pověsti
a zachraňujeme unikátní sochu
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., realizuje
v současné době projekt spolupráce s názvem „Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných
i kouzelných“ a to společně s MAS Aktivios a MAS
sv. Jana z Nepomuku. Projekt bude mít na území
jmenovaných místních akčních skupin tři hlavní výstupy - záchrana poškozených soch, vydání tří ilustrovaných publikací s vybranými pověstmi + CD, na
kterém budou některé z nich namluveny, a do třetice tři divadelní festivaly. Na nich zahrají ochotnické
soubory, působící na území místních akčních skupin,
několik zdramatizovaných pověstí z regionu.

Druhým hlavním výstupem projektu bude vydání ilustrované publikace vybraných pověstí z území
Místní akční skupiny Pošumaví. V rámci mapování
a sběru místních pověstí jsme oslovili obce i regionální badatele na našem území, aby jsme získali co
nejvíce doposud nezpracovaných či nevydaných pověstí. K tématu proběhl i krátký workshop. V současné době pověsti shromažďujeme a v září provedeme
výběr 12 z nich, které zároveň budou literárně upraveny. Další tři pak budou vybrány k nahrání na CD.
Pro nahrávku je namluví zřejmě herec Otakar Brousek st. Kromě toho předpokládáme postupné publikování všech sebraných pověstí a bájí na některých
ze stránek MAS. Zde by měly sloužit pro místní obyvatele k poznání regionální kultury a pro turisty jako
zajímavost zvyšující atraktivitu jednotlivých míst.
Třetím výstupem je zdramatizování jedné či více
pověstí divadelními ochotníky z regionu. V této souvislosti jsme oslavili Vladimíra Kábrta, který působí
v divadelních spolcích v Klatovech a v Plánici a má
zkušenosti s přípravou divadelních her. Zdramatizovanou pověst pak ochotníci sehrají příští rok na
třech divadelních festivalech (v Nebílovech, v Nepomuku a na klatovské Hůrce), které budou rovněž
součástí projektu spolupráce.
Bc. Martin Kříž

Poškozená socha sv. Jana Nepomuckého.

Místní akční skupina ve své části projektu spolupracuje s Klubem přátel Klatovska, o. s., který do
projektu vložil unikátní barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Ta byla mnoho let uložena a zapomenuta
v nepřístupné části suterénu pod jezuitským kostelem v Klatovech. Na jaře místní akční skupina oslovila několik restaurátorů, kteří zaslali své nabídky na
její obnovu. Z nich byla vybrána nejvýhodnějšího Bořivoje Raka z Mostu. Ten si sochu v květnu převzal
a nyní intenzivně pracuje na jejím restaurování. Socha bude příští rok instalována do barokní niky v průjezdu bývalé jezuitské koleje v Klatovech, který je
hned vedle Černé věže. Tam už byla ostatně v roce
2006 instalována Klubem přátel Klatovska i socha
sv. Václava. Obě sochy vznikly počátkem 18. století.
Mají shodné proporce, vzácnou barevnou polychromii a je pravděpodobné, že je vytvořil jeden autor.

Členové Klubu přátel Klatovska při předání sochy
sv. Jana Nepomuckého restaurátorovi. Zleva: Martin
Kříž, Ondřej Vansa a Jindřich Suchý.
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Dámy a pánové, strhněme tu zeď
Kontraktační trhy

Kontraktační trhy si kladly za úkol seznámit podnikatele a najít cesty, jak realizovat společné balíčky zážitkové turistiky, které by nebyly omezeny státními hranicemi. Projekt byl spolufinancován z Dispozičního fondu cíle 3 Operačního programu Česká republika - Bavorsko.

Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., a Touristisches Service Center GmbH Regen uspořádali jako partneři projektu Dámy a pánové, strhněme
tu zeď v sobotu 10. března v Klatovech Česko - bavorské kontraktační trhy.
Projekt Dámy a pánové, strhněme tu zeď je zaměřen na zlepšení přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu v oblasti Pošumaví a okresu Regen.
Cílem projektu, jehož název vychází ze známé věty
prezidenta Spojených států amerických Ronalda
Regana v Berlíně určené tehdejšímu sovětskému
vůdci Michailu Gorbačevovi, je odstranit některé
bariéry, které doposud brání užší hospodářské spolupráci.
Účastníci workshopu uskutečněného v Centru
sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech se shodli na tom, že se jedná se jak o bariéry jazykové, tak i o nedostatek informací o tom, co
sousedé na obou stranách dnes prakticky odstraněné hranice podnikají.

Účastníci workshopu.

Workshop
Závěrečný workshop projektu Dámy a pánové,
strhněme tu zeď se konal v březnu v přednáškovém
sále v Eurocampu Běšiny. Workshopu se zúčastnil místopředseda MAS Pošumaví Bc. Martin Kříž.
Účastníci workshopu na základě informací získaných po dobu trvání projektu diskutovali o možnosti přípravy zážitkových balíčků cestovního ruchu v
Pošumaví a v okrese Regen. Partnera projektu Touristisches Service Center GmbH z Regenu zastupovala paní Simona Fink a pan Michael Dietz. Všichni
přítomní se shodli, že balíčky zážitkové turistiky jsou
pro Pošumaví žádoucí a do závěrečné studie, která bude do konce měsíce zpracována, navrhli celou
řadu námětů a nápadů.

Z workshopu v Běšinech.

Výstup projektu
Cílem projektu bylo navrhnout konkrétní spolupráci mezi obcemi, městy, neziskovým sektorem
a podnikateli v cestovním ruchu na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o.,
a v okrese Regen. MAS Pošumaví, z.s.p.o., ve spolupráci s partnerem projektu Touristische Service
Centre GmbH v Regenu vypracovala studii, ze které
vyplývá, v jakých oblastech mají regionální subjekty aktivní v cestovním ruchu zájem o tvorbu zážitkových balíčků. Studie je k dispozici na internetových

Kontraktační trhy.
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stránkách MAS Pošumaví česky, a díky preciznímu
překladu paní Simony Fink i německy. Poznatky ze
studie využijí jednotliví místní aktéři k přípravě konkrétních zážitkových balíčků a ke společné propagaci a marketingu i ostatní zájemci, kteří mají zájem
o vytvoření vlastních aktivit zaměřených na rozvoj
turistických služeb v regionu.

Bližší informace o projektu a možnosti spolupráce na jeho výstupech případným zájemcům sdělí jeho manažerka Ing. Markéta Janotová nebo
Ing. Ivo Šašek v kancelářích MAS ve Švihově či
v Klatovech. Na výstupech projektu je možno spolupracovat i s dalšími partnery, kteří nejsou členy nebo
nemají své provozovny na území MAS Pošumaví.

Poznej Pošumaví
Díky spolupráci Místní akční skupiny Pošumaví s Katedrou informačních technologií Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze se podařilo opět vylepšit internetové stránky Poznej Pošumaví (www.masposumavi.cz). V současné době je možné všechny v nich uložené letáky o jednotlivých turistických cílech na území MAS
Pošumaví či v jejím těsném okolí zobrazit na mapě,
která je součástí aplikace. Podobnými aktivitami
se bude MAS Pošumaví zabývat i nadále, protože jak ukazují zkušenosti zejména pracovníků České centrály cestovního ruchu, tak potenciální turisté dnes nehledají jednotlivé památky, jiné objekty, ba
ani jednotlivá města či obce, ale větší územní celky

a v nich se zajímají především o možnosti zážitkové turistiky. Problémem některých mikroregionů je, že
jejich název většině lidí mnoho neříká nebo nevědí,
kam je situovat. Ukazuje se, že potenciální zájemci
o návštěvu určitého území nejprve hledají možnosti, které nabízí, a poté se mnohdy až na místě rozhodují k návštěvě jednotlivých objektů či menších
území. Rovněž je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných subjektů, protože obce či neziskový sektor mohou vytvořit podmínky pro rozvoj turistických aktivit v regionu, ale nezbytně na ně musí
navázat podnikatelé zejména v oblasti služeb týkajících se stravování, ubytování a volnočasových
aktivit.

Akce na území MAS
Netradiční vítání jara
v bývalém klášteře

projektu města Švihov „Vytvoření sítě venkovských
komunitních škol v Pošumaví - místní partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen
a mužů.“ Tentokrát se lektorky Věra Tomaierová
a Zuzana Guthová zaměřily na metodu komunitního projednávání a úlohu facilitátora při ní. Semináře se tentokrát kromě stálých posluchačů, účastníků kurzu, zúčastnili i členové městského zastupitelstva. Téma bylo pro všechny přítomné zajímavé, jakým směrem by se dále mělo rozvíjet město Švihov
a z jaké základny při tom může vycházet. Po dvou
hodinách facilitátorkami řízených diskusí se ukázalo,
co by obyvatelé chtěli a co je v dané chvíli pro město reálné začít budovat. Úloha facilitátorek se ukázala při projednávání jako důležitá, protože po celou
dobu projednávání udržely logickou návaznost a výsledek byl zcela jasným průsečíkem celé řady názorů i námětů. Ukázalo se, že i když metoda komunitního projednávání klade větší nároky na organizaci
a přípravu, je pro potřeby rozvoje obcí účinnější než
expertní zpracování rozvojových dokumentů. Místní
akční skupina Pošumaví je partnerem projektu a připravuje pro případné potřeby veřejné správy v regionu další facilitátory.

V budově Sociální integrace a celoživotního
vzdělávání v Klatovech, známé spíše jako bývalý
dominikánský klášter, se v sobotu 31. března uskutečnil z iniciativy města Klatovy, denního stacionáře Českobratrské církve evangelické, Klubu seniorů
a Úhlavy, o.p.s., Den pro Zemi. V rámci této celodenní akce měli příchozí, malí i velcí, staří i mladí,
možnost si v paměti osvěžit celou řadu velikonočních tradic nebo se je přímo na místě naučit. K dispozici byli neformální lektoři, u kterých bylo možno si například otloukat píšťaličky, plést pomlázku
nebo různými způsoby zdobit velikonoční vejce atd.

Švihovští rozvíjí
komunitní projednávání
Facilitátor jako spoluorganizátor komunitního projednávání - to byl název dalšího semináře, který proběhl v Kulturním domě ve Švihově v únoru v rámci
7

Odhalení pamětní desky
Josefu Vaněčkovi v Hejné

Děti na Kdyňsku malovaly
své představy o domově

Odpoledne v sobotu 31. března se v Hejné uskutečnila před bývalou budovou školy, dnes obecního úřadu, malá slavnost. Odhalením pamětní desky byla připomenuta další osobnost, která působila na území Místní akční skupiny Pošumaví, Josef Vaněček. Za přítomnosti celé řady hostů byla
odhalena pamětní deska bývalému dlouholetému řídícímu učiteli zdejší školy Josefu Vaněčkovi. Josef Vaněček zde působil více než třicet let
v době od roku 1939 do svého odchodu do důchodu
v roce 1970. Kromě pedagogické praxe Josef Vaněček po sobě zanechal i velké dílo přírodovědné,
především botanické. Hlavně jeho zásluhou vznikla například nedaleká přírodní rezervace Pučanka,
podílel se na vyhlášení rezervace na Práchni, pracoval jako konzervátor státní ochrany přírody a byl
i aktivní v odborných společnostech. Se stručným
životopisem Josefa Vaněčka se můžete seznámit
na adrese: http://www.mapin.uhlava.cz/index.

V úterý 3. dubna se ve Kdyni uskutečnila vernisáž výstavy Kdyňsko očima dětí, kterou uspořádalo
Sdružení obcí Kdyňska a Turistické informační centrum ve Kdyni. Na vernisáži výstavy byly vyhodnoceny nejlepší práce v jednotlivých kategoriích. Výstava, kde děti ukazují jak si představují své okolí,
byla k vidění v Muzeu Příhraničí do konce dubna.
Akci finančně podpořil prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., Plzeňský kraj. Vernisáže se zúčastnila manažerka MAS Pošumaví,
z.s.p.o., Ing. Radana Šašková.

Pálení čarodějnice na Hůrce.

Na klatovské Hůrce
spálili čarodějnici
Člen MAS Pošumaví Klub přátel Klatovska stejně jako v minulých letech připravil pro děti i dopělé na poslední dubnový den májovou veselici spojenou s pálením čarodějnic na Hůrce v Klatovech. Na
Hůrku se v průběhu odpoledne a večera dostavilo
odhadem 600 - 700 lidí, kteří se zde mohli zúčastnit
bohatého kulturního programu.
Pro děti byla odpoledne připravena celá řada
soutěží - házení hopíků na cíl, skákání v pytli, válení velkých špulek, nošení vody po lžičkách a podobně. Všechny děti byly odměněny drobnými dárky od sponzorů. Dětské odpoledne bylo zakončeno hudebním vystoupením skupiny Pelíšci, která
první písničky, než začala hrát pro dospělé, věnovala dětským posluchačům. Po setmění byla tradičně spálena papírová čarodějnice. Akci podpořila Místní akční skupina Pošumaví v rámci svého
grantového programu.

Odhalení pamětní desky Josefu Vaněčkovi.

Vyhodnocení soutěže s názvem Kdyňsko očima dětí.
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Barokní jezuitské Klatovy
se staly tradicí
O posledním dubnovém víkendu uspořádalo občanské sdružení Klatovské katakomby ve spolupráci s partnery další ročník zajímavého společenského a vzdělávacího programu nazvaného Barokní jezuitské Klatovy. Je symbolické, že akci pořádá právě občanské sdružení Klatovské katakomby, které se největší měrou zasloužilo o náročnou rekonstrukci podzemí barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce na klatovském
náměstí. Lidé, kteří jsou v tajemném prostředí krypt,
nebo chcete-li katakomb, pod kostelem pohřbeni,
žili právě v době, kdy baroko dosáhlo svého vrcholu. O jezuitském řádu, který byl založen v roce 1534
sv. Ignácem z Loyoly, není mezi českou veřejností příliš mnoho informací, spíše převládá díky neúplným zprávám dojem, že jezuité v 17. století byli
nepřáteli jakéhokoliv pokroku. Přitom jezuité, kteří
přišli do Klatov v roce 1636, zde vybudovali kromě
zmiňovaného kostela i přilehlé gymnázium, kolej
a seminář. Není příliš známo, že se ve své době jednalo o největší neakademické gymnázium na území dnešní České republiky a začátkem 18. století
ho navštěvovalo přes 300 studentů. Vše bylo vystavěno v souladu s pravidly jezuitského řádu v barokním stylu, což pro tehdejší Klatovy bylo velkým přínosem, kterým se mohou chlubit dodnes. V té době,
v letech 1656 - 1676, vznikly i katakomby. O jejich
důmyslném ventilačním systému vybudovaném jezuity se nejen klatovští občané mohli přesvědčit počátkem minulého století, kdy došlo k jeho poškoze-

Účastníci Barokních jezuitských Klatov.

ní a tím i zkáze většiny těl. V současné době je ventilační systém v podzemí kostela obnoven a 38 zbylých mumifikovaných těl je zachováno pod odborným dohledem konzervátorů.
Program Barokních jezuitských Klatov 2012 se
odehrával na celé řadě míst, na kterých dříve jezuité v Klatovech působili. Již v pátek v katakombách proběhlo zamyšlení provinciála českých jezuitů P. Františka Hylmara za doprovodu Kolegia pro
duchovní hudbu. Druhý den v městské knihovně, za
účasti nejvyšších představitelů města, historik Miroslav Herold se svojí kolegyní Kateřinou Bobkovou
Valentovou představili připravovanou knihu Barokní
jezuitské Klatovy, která se zabývá jak životem klatovské jezuitské komunity, tak i činností jezuitů ve
prospěch obyvatel Klatov. V další části vystoupila
se svojí přednáškou „Kdy je staré nové a nové staré“ architektka Eva Jiřičná. Ta je i autorkou projektu
obnovené kryté spojovací lávky, prampouchu, mezi
bývalou jezuitskou kolejí a sousedním jezuitským
kostelem. Lávka byla na závěr přednášky slavnostně otevřena, a tím byla i zahájena turistická sezona v katakombách. Sobotní program byl zakončen
requiem Michaela Haydna v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, které celebroval biskup plzeňský František Radkovský. Barokní
jezuitské Klatovy 2012 byly ukončeny v neděli mší
svatou celebrovanou v jezuitském kostele Františkem Hylmarem. Hudební provedení po oba dva
dny zajišťovalo Kolegium pro duchovní hudbu. Zájemci o problematiku jezuitských Klatov najdou další informace na stránkách www.katakomby.cz sdružení Klatovské katakomby, které chce, řečeno slovy jeho předsedy Václava Chrousta, mimo jiné připomenout poněkud přehlíženou část historie města
v 17. a 18. století.

Starosta Klatov Rudolf Salvetr a předseda sdružení Klatovské katakomby Václav Chroust při zahájení Barokních jezuitských Klatov v knihovně.
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Pohádkový les přilákal
malé i velké
Začátkem května uspořádaly Farní divadelní spolek Plánice, Farnost Plánice, ZŠ Plánice, Sbor dobrovolných hasičů Zdebořice ve spolupráci s Místní
akční skupinou Pošumaví a Sborem dobrovolných
hasičů Habartice další ročník pochodu pohádkovým
lesem, tentokrát z Habartic do Zdebořic. Pochodu
se již tradičně zúčastnilo velké množství účastníků,
kteří měli kromě pohádkových i kulturních a vzdělávacích zážitků na trase možnost se ve Zdebořicích pobavit při hudbě v připraveném stanu. Přes
ne zcela ideální počasí strávili účastníci 13. ročníku
pochodu velmi příjemné májové odpoledne. Akce
byla podpořena z grantového programu MAS Pošumaví.

a Ivo Šaškovi. O otevření muzea natočila Česká televize reportáž, kterou můžete shlédnout na následující adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/174336-sidlo-rodu-lamberku-pozvolna-oziva.

Strašínský starosta Jan Helíšek v roli hraběte Lamberka
při otevření nového muzea v Žihobcích.

Zahájení turistické sezony
v Klatovech

Některé z pohádkových postav při společném focení.

V Žihobcích otevřeli
muzeum Lamberské stezky
1. května se v Žihobcích u zámku sešlo nejen
mnoho místních, ale i „přespolních“ lidí. Nejednalo se o tradiční májové setkání ani mítink některé
z politických stran, jako tomu bylo na jiných místech. Lidé se sešli, aby se zúčastnili otevření nového muzea v zámku a zároveň nového informačního
centra. Žihobce byly kdysi sídlem známého šlechtického rodu Lamberků, kteří obývali místní zámek.
Pod patronací občanského sdružení Lamberská
stezka bylo v prostorách, kde část minulého století sídlila škola, vybudováno muzeum a v přízemí turistické informační centrum. Za MAS Pošumaví se
slavnosti v Žihobcích zúčastnili manažeři Radana
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V Klatovech na náměstí Míru proběhlo v sobotu 12. května od 9.30 hodin tradiční zahájení letní turistické sezony. Místní akční skupina Pošumaví
ve spolupráci s Úhlavou, o.p.s., a samozřejmě Městem Klatovy připravila další kolo ochutnávek výrobků, které se zúčastnili soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje 2012. Poprvé se představili i někteří letošní soutěžící, takže jejich výrobky si mohli návštěvníci i zakoupit. Dopolední program zahájil starosta města pan Rudolf Salvetr. Deštivé dopoledne ale nevěstilo pro zdar akce nic pěkného. Nakonec se ukázalo, že opak byl pravdou. Program
byl zcela naplněn, takže diváci si mohli poslechnout
hudební skupiny (Skalanka, Haxna, Loutky, Pelíšci)
i očekávanou Annu K. Zatančila skupina Modern,
předvedla se děvčata z Delija Models i hráči hokejového oddílu HC Plzeň 1929 s pohárem za třetí
místo v extralize. Byl odstartován turistický pochod
a jízdy historickým autobusem. Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., se podílela na propagaci výrobců, kteří se zúčastnili soutěže Regionální potravina 2012. 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 se šumavskými perníčky, firmy

MASO-WEST s.r.o., Střední školy zemědělské
a potravinářské Klatovy, Diakonie Klatovy, zástupců
z Touristische Service Center z Regenu s bavorskými regionálními potravinami. Velký úspěch sklidila
i zelňačka nebo špekáčky na pivu, které z výrobků regionálních producentů vařil pan Havlík. Akce
byla rovněž podpořena v rámci grantového programu MAS Pošumaví, z.s.p.o.

Vladimíra Tesařová a Lubomír Brabec.

vydalo procesí z místního vodáckého tábořiště
k čepické kapli sv. Antonína. Mše svatá před kaplí proběhla za přítomnosti českobudějovického biskupa mons. Jiřího Paďoura. Pan biskup následně
požehnal i odhalené soše sv. Jana Nepomuckého.
Odhalení sochy se kromě hlavního iniciátora Lubomíra Brabce zúčastnil i Daniel Hůlka. Celou akci doprovázel Sušický dětský sbor. Poslední část slavnosti v Čepicích proběhla již po setmění a všichni
přítomní byli svědky odplutí Svatojánského světla
po Otavě do Prahy, kde v následujících dnech proběhly Svatojánské barokní slavnosti Navalis.
Socha je dílem známé výtvarnice Vladimíry
Tesařové, s jejímž skleněným oltářem, Betlémem
a dalšími artefakty se mohou návštěvníci seznámit
v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.

Ze zahájení turistické sezony v Klatovech - moderátor
Michal Jančařík.

V Čepicích mají na mostě
skleněného světce
Na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., byla 12. května odhalena pravděpodobně největší skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na světě. Na mostě přes řeku Otavu v Čepicích
nedaleko hradu Rabí mohou vodáci i suchozemští
návštěvníci obdivovat 175 cm vysokou sochu. Socha je originální i svým zobrazením. Je vytvořena
inverzně tak, aby svatému Janu Nepomuckému,
svému patronu, viděli do obličeje nejen vodáci
splouvající Otavu, ale i lidé přecházející nebo přejíždějící přes most v Čepicích. Skleněný reliéf je zasazen v ostění ze slatinské žuly vytesané kameníkem
Martinem Maškem. Hvězdičky, které dílo doplňují,
byly odlity ve zvonařské dílně Tomášková - Dytrychová. Na realizaci sochy přispěla celá řada sponzorů z pošumavského regionu i z celé České republiky. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné i patronem
Diecéze českobudějovické, pod kterou Sušicko
spadá. Bývá nazýván stavitelem mostů mezi lidmi
a národy. Slavnostní odhalení sochy zahájil koncert dechové kapely Solovačka, která vítala příchozí na návsi v Čepicích. Z rodiště sv. Jana z Nepomuku bylo přivezeno Svatojánské světlo a poté se

Českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour při mši před
kaplí v Čepicích.
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Dětský den v Hejné
se vydařil

ní se symbolicky konalo v budově bývalé celnice
v Alžbětíně a jeho součástí byly odborné přednášky k jednotlivým tématům. K poslechu zahrála i známá železnorudská kapela Obšuka. Za Místní akční skupinu Pošumaví, z.s.p.o., se zahájení turistické sezony v Železné Rudě zúčastnila manažerka
MAS Pošumaví Radana Šašková. Pokračuje tak
spolupráce mezi MAS Pošumaví a městem Železná Ruda, které ač není členem skupiny se často zúčastňuje akcí pořádaných MAS.

Letošní dětské odpoledne 16. června v Hejné
bylo velmi vydařené. Děti procházely jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly pohádkové postavy a odměny za splněné úkoly. Akce probíhala na hřišti za
obcí a částečně i v prostorách přilehlého lesíka.
Stanovišť bylo 11 a každé bylo vytvořeno za pomoci
kulis a ozdobeno zelení. Zastupitelé přípravě věnovali opět hodně svého času. Proběhla úprava kostýmů a vytvořili jsme další dvě pohádkové zastávky oproti loňskému roku. Z velké části tyto inovace
mají zastupitelé ve vlastní režii. Kulisy i kostýmy vytváříme sami vlastními silami ve svém volném čase.
Pro děti bylo připraveno občerstvení zdarma (limonáda a opečený buřtík s chlebem). Rodiče a ostatní
návštěvníci si mohli zakoupit občerstvení ve stánku a odpočinout si pod připravenými stany. Oproti loňskému roku nás mile překvapila návštěvnost
dětí, kterých se letos zúčastnilo 78. Je to nejvíce
v historii našeho dětského odpoledne. Potěšilo nás
i poděkování od paní ze Sušice v Klatovském deníku. Doufáme, že příští rok budeme mít ještě více
návštěvníků.
Milan Novák, starosta obce

Otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v Domažličkách. U mikrofonu je starosta Bolešin Josef Sommer.

Hasiči v Domažličkách
získali nové zázemí
Jedno ze stanovišť pohádkové cesty v Hejné.

Zahájení turistické sezony
v Železné Rudě
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., obdržela prostřednictvím pana starosty Michala Šnebergra pozvání Města Železná Ruda na zahájení letní turistické sezony a otevření nových naučných stezek 2. června. Naučné stezky jsou zaměřeny na tři oblasti, které jsou pro Železnou
Rudu a její okolí typické. Jedná se o sklářství,
utajenou obranu bývalé železné opony a o historii Špičáku, který je místní částí města. Zaháje12

V sobotu 30. června se v Domažličkách uskutečnila oslava 65. let od založení místního sboru dobrovolných hasičů
Při této příležitosti starosta obce Bolešiny, pod
kterou Domažličky spadají, symbolicky předal starostovi místního SDH klíče od rekonstruované požární zbrojnice. V rámci oslav byla hasičskými vyznamenáními oceněna celá řada členů Sboru dobrovolných hasičů Domažličky. Kromě celé řady hostů se oslav zůčastnili i sbory dobrovolných hasičů
z okolních obcí. Velký zájem přítomných vzbudilo sofistikovaně vyladěné zásahové vozidlo, které
svépomocí vybudovali členové SDH Klatovy. Hasičskou zbrojnici v Domažličkách, k ní přiléhající společenskou místnost se sociálním zázemím a malé
dětské hřiště podpořily i finančními prostředky z osy
IV. PRV prostřednictvím MAS Pošumaví.

Aktivity MAS
13. zasedání
krajského sdružení MAS

zkušenostmi ze spoluorganizování soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Na závěr semináře se hostitelé pochlubili projekty, které realizuje jejich MAS, a které jsou zaměřeny především na obnovu pramenů. V kraji minerálních vod je to podle
nich zatím zcela nevyužitý potenciál.

V budově bývalého dominikánského kláštera
v Klatovech se uskutečnilo další zasedání krajské
pobočky Národní sítě MAS ČR. Zasedání se tentokrát uskutečnilo na území MAS Pošumaví. Účastníci jednání byli seznámeni s činnosti Národní sítě
MAS ČR za období od její valné hromady v Rumburku. Zároveň byly projednány materiály týkající
se další spolupráce s Plzeňským krajem a činnost
vyjednávacího týmu za Národní síť MAS na období po roce 2014. V odpoledních hodinách se tradičně uskutečnily exkurze po realizovaných projektech na území místní akční skupiny, kde se zasedání uskutečnilo. Účastníci navštívili zahradu klatovských karafiátů, kde bylo v minulosti vybudováno za podpory MAS Pošumaví sociální zázemí
a okolí rozhledny na Bolfánku, kde občanské sdružení O.T.I.S.K. provedlo mimo jiné statické zajištění opěrných zdí a obnovení kamenného schodiště.

Představení MAS Pošumaví
spolku Pražský Sušičan
Na pozvání regionálního vlastivědného spolku
Pražský Sušičan se manažeři MAS Pošumaví zúčastnili jeho zasedání v Praze v Křesťanském domově mládeže na Vinohradech. Předseda spolku pan Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc., uvítal kromě manželů Šaškových i paní senátorku Jiřinu Rippelovou a předsedu MAS Pošumaví Václava Petruse. Členové Spolku měli možnost se seznámit nejen s aktuálními i minulými aktivitami místní akční
skupiny, ale díky přítomnosti starosty města Švihov
a předsedy mikroregionu Běleč i s celou řadou akcí,
které pořádají tyto dva subjekty. Zájem byl i o současný rozvoj města Švihov a posluchači uvítali, že
celá řada zajímavostí z regionu je díky internetovým
aplikacím provozovaným místní akční skupinou na
internetu a tudíž dostupná i krajanům mimo Sušicko. Příjemný večer byl zakončen diskusí k problematice celého Pošumaví.

Zástupci místních akčních skupin na setkání v Teplé.

Setkání MAS
Plzeňského kraje
Krajské sdružení MAS Plzeňského kraje uspořádalo 9. března v Teplé další setkání místních akčních skupin působících v regionu. Hostitelskou MAS
byla tentokrát Místní akční skupina Náš region. Program jednání se zabýval především organizačními
a administrativními záležitostmi místních akčních
skupin v letošním a příštím roce. Část jednání byla
vyhrazena i problematice regionálních značek. Do
této diskuse za zapojila i MAS Pošumaví se svými

Ze setkání ve spolku Pražský Sušičan - předseda Zdeněk Papeš (stojící).
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Článek o našich aktivitách
vyšel v periodiku Venkov

Velhartická výzva
pomohla školství

Třetí číslo periodika Venkov, které vyšlo v únoru 2012, přináší obsáhlý rozhovor s manažerem
Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., Ivo Šaškem a ředitelem Úhlavy, o.p.s., Pavlem Vondráčkem o systému celoživotního vzdělávání a podpory regionálního rozvoje v Pošumaví.
V periodiku Venkov číslo 5 byl uveden jako
příklad dobré praxe projekt Obnova lesního amfiteátru v Makově. Žadatelem o podporu byla obec
Předslav. Obec se skládá ze sedmi místních částí a Makov je jednou z nich. Historie lesního amfiteátru v Makově začala již v roce 1933, kdy byl
založen divadelní spolek J. K. Tyl. Od roku 1947
se v lesním amfiteátru odehrálo 140 divadelních
her, řada filmových a hudebních představení.
Areál však postupně chátral a v polovině 90. let
byl využíván jen omezeně.
Výtisky časopisu Venkov číslo 3 a 5, který vychází jako informační periodikum Programu rozvoje venkova, jsou volně ke stažení na stránkách
www.posumavi.jz.cz.

Založena nová pracovní skupina
Na valné hromadě Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., konané 2. února v Klatovech,
byla 2. února v Klatovech založena pracovní
skupina pro rovné příležitosti pro region v čele
se starostou obce Chanovice panem Petrem
Kláskem. Zároveň byla tato pracovní skupina
valnou hromadou pověřena, aby se prioritně
zabývala aktuální problematikou venkovského
školství. Na základě tohoto pověření byl vypracován dokument nazvaný Výzva MAS Pošumaví na podporu Velhartické výzvy.
Dokument byl určen především představitelům Parlamentu České republiky a státním orgánům, zejména ministerstvu školství.
Velhartická výzva byla iniciována místní školou

Velhartice.

a členskou obcí MAS Pošumaví Velharticemi.
Výzva, která byla rozeslána na celou řadu adres, včetně místních akčních skupin, zaznamenala velkou pozornost a pracovní skupina získala pozitivní reakce čelných představitelů České
republiky na toto téma, které jsou k dispozici na
www.posumavi.jz.cz.

Natáčení v kanceláři místní akční skupiny ve Švihově.

Česká televize natočila
o MAS dokument

Velhartická výzva

MAS Pošumaví, z.s.p.o., v pořadu ČT2 uvedla
ve svém pravidelném pořadu Náš venkov krátký
film o aktivitách Místní akční skupiny Pošumaví,
z.s.p.o. Film byl natočen především na Švihovsku a Chudenicku. Celý film můžete shlédnout
na odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/212562243400002/.
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Výzva vznikla iniciativou Obce Velhartice
a Základní a mateřské školy ve Velharticích jako
protest proti možné realizaci „Záměru reformy financování regionálního školství“, který byl připraven MŠMT. Záměr zcela nepokrytě počítal
s likvidací většiny venkovských škol II. stupně.

1. srpna 2011 vydalo ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) materiál s názvem „Koncepční záměr reformy financování regionálního školství“. S tímto dokumentem
jsme se seznámili na stránkách Učitelských novin a pochopili jsme, že bude-li záměr v uvedené podobě realizován, bude to znamenat jednoznačný konec II. stupňů prakticky všech základních škol v obcích do 3 000 obyvatel. Protože
pošumavská obec Velhartice je jednou z nich,
rozhodli jsme se oslovit prostřednictvím dokumentu, který jsme pracovně nazvali „Velhartická výzva“ obce a školy, jichž se záměr dotkne
v celé ČR. Snažili jsme se v něm upozornit na
důsledky neuváženého postupu MŠMT a zjistit
míru ztotožnění dotčených obcí, zřizovatelů základních škol s našimi názory.
Mailem jsme oslovili okolo 600 venkovských
základních škol s II. stupněm, se žádostí o seznámení zřizovatele (obce) se záměrem MŠMT.
Spolu s představiteli Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí jsme se zúčastnili jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanecké sněmovny PČR, MŠMT. Pánové náměstek Němec
a ředitel Finke zde představovali námi kritizovanou reformu regionálního školství. Z diskuze členů výboru celkem jasně vyplynulo, že
navrhovaná reforma není ve stavu, kdy by se
k ní mohl výbor vyjádřit a ministerstvu bylo uloženo zapracovat do ní připomínky oponentů.
Velice nás potěšilo potvrzení předpokladu, že
k realizaci navrhovaných změn je nutná změna
platné legislativy a tudíž termín realizace 1. 1.
2013 je prakticky nemožný.
Na půdě Svazu měst a obcí České republiky se společně sešli zástupci Školské komise
SMO ČR a pracovní skupiny pro školství a sport
SMS ČR. Jednání se účastnili také dva z autorů Velhartické výzvy, starosta Velhartic Pavel
Prosr a místostarosta J. Löffelmann, Na jednání, kterého se zúčastnil i senátor Marcel Chládek, stínový ministr školství, došly obě strany
ke společnému prohlášení k reformě financování regionálního školství.
Následně v Senátu proběhlo veřejné slyšení
za účasti široké veřejnosti.
Iniciativou SMS ČR a Sdružení místních samospráv byla vydána celonárodní výzva – Petice za záchranu českého regionálního školství.
Petici dle našich informací podepsalo více než
65 tisíc občanů.
Výsledkem zmíněných iniciativ bylo stažení
nové koncepce financování regionálního školství novým ministrem školství.

Na festivalu byly
vyhlášeny výsledky

Z festivalu.

Na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje
proběhla v minulých dnech zajímavá akce. V rámci
přiblížení úřadu veřejnosti uspořádal Plzeňský kraj
se svými partnery Místní akční skupinou Pošumaví, Úhlavou, o.p.s., a sdružením Envic, o.s., již druhý ročník Festivalu regionálních potravin. V jeho
průběhu došlo i v letošním roce k vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje 2012. Tato soutěž je pořádána pro
malé a střední výrobce potravin ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským a intervenčním
fondem podle jednotné celostátní metodiky. Jednotlivé kraje jsou potom partnery soutěže. Činnost
administrátorů vykonávají krajské agrární komory
a v Plzeňském kraji ještě již zmiňované MAS Pošumaví a Úhlava, o.p.s. Do soutěže se může přihlásit každý malý nebo střední výrobce potravin, který má svoje sídlo nebo provozovnu na území daného kraje a používá pro svoje výrobky více než
75 % místních surovin. Soutěží se v 9 kategoriích
a vítěze vybírá odborná porota složená z odborníků
ministerstva zemědělství, státní veterinární správy,
státní zemědělské a potravinářské inspekce, agrární komory, potravinářské komory, státního zemědělského a potravinářského fondu a příslušného kraje.
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Kdo tedy vyhrál v Plzeňském kraji?

a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně.
Na Farmářských trzích, které byly součástí festivalu, se prezentovala většina účastníků nejen letošního, ale i minulých ročníků soutěže. Festival regionálních potravin dokázal, že zájem o místní potraviny i díky podpoře ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje má stoupající tendenci.

Vítězi jednotlivých kategorií se v roce 2012 stali
následující výrobci:
Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas
Řeznictví - PIRNÍK, spol. s.r.o. - Zbojnický bok česnekový
Masné výrobky trvanlivé
Zemědělské obchodní družstvo Mrákov - Mrákovská vrchovina
Sýry včetně tvarohu
Vítěz v kategorii nebyl vyhlášen.
Mléčné výrobky ostatní
Minimlékárna JOMA – Martínek - Jogurt bílý
Pekařské výrobky, včetně těstovin
PEKO - Němečková, s.r.o. - Grahamový listový šáteček s ořechovou náplní
Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
Střední škola Horažďovice - Prácheňská hnětynka
Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou
vína z hroznu révy vinné
Ing. Jaroslav Lstibůrek - Medovina z Českého lesa
s příchutí chmele a zázvoru
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované
formě
Lukrena, a.s. - Hrušky sušené
Ostatní
Zpracovna ryb Klatovy a.s. - Kapr uzený, porcovaný
Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích se porota
rozhodla udělit ještě zvláštní ceny za výrobky, 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.
Předání cen se zúčastnili, kromě celé řady dalších hostů a za velkého zájmu veřejnosti, ministr zemědělství Petr Bendl a hejtman Plzeňského
kraje Milan Chovanec. Předseda MAS Pošumaví,
z.s.p.o., Václav Petrus předal cenu věnovanou při
této příležitosti místní akční skupinou paní Marcele
Javorské za Šumavské medové pečivo.
Festival regionálních potravin Plzeňského kraje nabídl všem návštěvníkům bohatý kulturní program, který moderovali herec Petr Vacek a Magda Reifová z Kouzelné školky. Ti, kteří přišli, mohli ochutnat jídla uvařená z regionálních potravin
a to jak profesionálními kuchaři, tak i vítězi letošního ročníku soutěže středních škol Vaříme z regionálních potravin - žáky Střední odborné školy

Představení výrobků ZOD Mrákov.

Z předávání cen - Václav Petrus a Petr Bendl.

Ministr zemědělství Petr Bendl na festivalu.
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Otevření muzea v Žihobcích

Otevření muzea na zámku v Žihobcích přilákalo
mnoho zájemců z obce i okolí. Více na straně 10.

Manažerka MAS Pošumaví Radana Šašková a starosta Plánice Zdeněk Pavlíček u zámku v Žihobcích.

Facilitátor v komunitním projednávání

Ve Švihově proběhl v únoru seminář, na kterém
zájemci hledali další možnosti rozvoje města.

Účastníci semináře, který se konal ve švihovském
kulturním domě. Více na straně 7.

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

Toto vydání Zpravodaje MAS Pošumaví
finančně podpořil Plzeňský kraj.

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

