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Realizované projekty
Městys Kolinec: Areál volného času Kolinec
S projektem Areál volného času Kolinec uspěl městys ve druhé výzvě MAS Pošumaví v roce 2009.
Areál zahrnuje fotbalové hřiště a koupaliště, které byly zrekonstruovány už před několika lety, a dále nově
zrekonstruované kabiny, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště.
Náklady byly ve výši 2 038 581 korun. Dotace činila 1 541 783 korun.

Slavnostní otevření areálu 4. července 2010.

První zápas na hřišti s umělým povrchem.

Součástí areálu je i koupaliště.

Nové dětské hřiště.
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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
nejstarší, nejtlustší a navíc obdivovaná - to je
snad titulek hodný okurkové sezóny. Tedy nemám
pocit, že by v MAS Pošumaví nastala okurková sezóna. Od jara je tu pořád napilno, od čtvrté výzvy jsme
se přes záplavu papírování přehoupli k vyhlášení výzvy páté a k podávání žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova. Semináře pro žadatele běží, máme
plné ruce práce se spoluorganizováním soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje - slavnostní vyhlášení vítězů na Chodských slavnostech v Domažlicích zároveň nastartuje štafetu ochutnávek vítězných produktů (vždy na některé ze známých regionálních akcích). Také projekt spolupráce mapující lidovou architekturu nabírá na obrátkách.
V dubnu nás potěšila návštěva přátel ze Slezské
církve evangelické augsburgského vyznání, kteří přijeli více poznat naši oblast a lidi u nás. Plánice a Klatovy se počátkem léta zapotily s úspěšným zvládnutím oslav svých kulatých výročí, slavnostně byly uvedeny do užívání některé z našich projektů, zejména nová hřiště pro malé i velké prožívají svou první
prázdninovou zatěžkávací zkoušku.
Velkorysá nabídka agentury Czechtourism nám
v červenci na týden otevřela informační centrum na
Staroměstském náměstí v Praze, kde jsme spolu se
sousedy z MAS Aktivios (jižní Plzeňsko) přibližovali
naše území našim i zahraničním turistům. Ještě jednou díky za přátelskou atmosféru v IC a příležitost
směrovat si návštěvníky k nám.
Finišujeme i s projektem Poznej Pošumaví, nově
vznikající informační letáky se v turistické sezóně náramně hodí. Mnoha návštěvníkům jsme je už tiskli,
spolu s doporučováním kulturních i jiných akcí, které se občas nahustí tak, že člověk má starost se rozhodnout, na kterou z nich jít.
A co se skrývá za divným titulkem? Přeci naše
krasavice, douglaska tisolistá z Americké zahrady u Chudenic. Při tradičních jarních oslavách Dne
Země a dětí byla profesionálně změřena, je jedním
ze dvou nejstarších exemplářů v Evropě - 34,8 m vysoká, obvod kmene ve výšce 1,3 m dosahuje 572
cm. Tu zkrátka musíte vidět, obdivovat, v objemu ji
netrhnete, ani kdybyste absolvovali všechny ochutnávky regionálních produktů. Stárnout také nepotřebujete, naopak, přijďte si do poklidné přírody Pošumaví odpočinout a možná omládnout. Na následujících stránkách objevíte o MAS Pošumaví další informace, komu ani ty nebudou stačit, může brouzdat na našem webu, napsat nám nebo zatelefonovat. Nejraději se s Vámi setkáme osobně na některé
z akcí.
Ing. Radana Šašková,
manažerka MAS Pošumaví

Davy v údivu nad naší krasavicí douglaskou tisolistou
v Americké zahradě u Chudenic.

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 11 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).
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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.
LYCKEBY AMYLEX, a.s.
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.

MAS Pošumaví má 21 členů, tvoří je: podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace,
2 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,
předseda Klubu přátel Klatovska, o. s.
Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.,
předseda Spolku pro rozvoj zemědělského podnikání
- jihozápad

Město Kasejovice
Město Klatovy

Výběr projektů výběrovou komisí 7. června. Členové komise Jiří Zelený a Ing. Pavel Vondráček.
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Orgány MAS Pošumaví

Ing. Pavel Vondráček,
Úhlava, o.p.s.
Jan Helíšek,
starosta obce Strašín, mikroregion Prácheňsko
Jana Zajícová,
Pošumavské sportovní sdružení, Klatovy

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.

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.

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:
Mgr. Věra Tomaierová,
místostarostka města Klatovy
Petr Klásek,
starosta obce Chanovice
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,
předseda 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.

Redakční rada

Vlastimil Hálek,
AgAkcent, s.r.o.
Mgr. Olga Kalčíková,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Klatovy
Bc. Martin Kříž,
Klub přátel Klatovska, o.s.
Mgr. Kamil Pikhart,
AgAkcent, s.r.o.
Ing. Ivo Šašek, CSc.,
člen správní rady 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

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.
Bc. Martin Kříž,
předseda Klubu přátel Klatovska, o. s.
Ing. Vladislav Smolík,
ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy

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.
Výzvu k předkládání žádostí o dotace a s tím související informace pro žadatele, tj. pravidla, fiche (oblasti podpory), instruktážní list.
Formuláře k výzvě: žádost o dotaci z PRV, osnovu
projektu, aj.

Z jednání orgánů MAS Pošumaví
(duben – červenec)

Výběrová komise MAS Pošumaví

Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem
stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.
Ing. Miroslav Hrubý,
jednatel CompAct Bohemia, s.r.o.
Ing. Alice Johánková,
učitelka Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy
Václav Petrů,
starosta města Plánice a předseda mikroregionu Plánicko
Jiří Zelený,
soukromý zemědělec,
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad

Termíny konání výkonné rady
31. 5. 2010, 10. 6. 2010
Termín konání valné hromady
10. 6. 2010
Termín jednání dozorčí rady
31. 5. 2010
Termín školení výběrové komise
20. 5. 2010
Termín výběru projektů výběrovou komisí
27. 5. 2010 a 7. 6. 2010
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5. výzva MAS Pošumaví vyhlášena
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o.
Registrační číslo žádosti: 07/002/41100/232/000069
Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) – Zlepšení kvality života v Pošumaví

5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NA PROJEKTY
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, opatření IV.1.2
pro následující opatření (fiche)
Celková částka prostředků pro 5. výzvu: 5 451 515,- Kč
Číslo fiche

Název

Max. míra podpory

Min/max.
Způsob.výdaje

1

Diverzifikace zemědělství

malé podniky 50 %
střední podniky 40 %

100 000 Kč /
2 000 000 Kč

2

Podpora drobného podnikání na venkově

50%

100 000 Kč /
2 000 000 Kč

3

Venkovský cestovní
ruch

malé podniky 50 %
střední podniky 40 %
velké podniky 30 %

100 000 Kč /
2 000 000 Kč

4

Zlepšení kvality života na
venkově

90%

50 000 Kč /
1 000 000 Kč,
resp. 1 500 000 Kč

5

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

90%

50 000 Kč /
1 500 000 Kč

Číslo
fiche

Definice příjemce dotace

1

Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru III. 1.1 b), c) a d) nesmí žadatel
spadat do kategorie mikropodniků.

2

V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou
historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání žádosti o dotaci.

4

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech.
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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5

Záměr a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova.
Záměr c) Stálé výstavní expozice a muzea.
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech).

Z jednání výběrové komise 20. května. Zleva: Václav Petrů, Jiří Zelený a
Ing. Alice Johánková.

Školení k 4. výzvě, které
se uskutečnilo pro zájemce v Chanovicích 9. dubna 2010.
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Typy podporovaných aktivit v rámci fichí 1 - 5
Fiche 1 - Diverzifikace zemědělství
Záměr a)
Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy.
Záměr c)
Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně
kombinované výroby tepla a elektřiny.
Záměr d)
Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Fiche 2 – Podpora drobného podnikání na venkově
Záměr a)
Zakládání a rozvoj mikropodniků (oblast doplňkové a řemeslné výroby).
Fiche 3 – Venkovský cestovní ruch
Záměr b)
Ubytování, sport (rekonstrukce a modernizace i nová výstavba
malokapacitního ubytování do 60 lůžek, příp. se stravováním,
nákup základního vybavení, rekonstrukce, modernizace, příp.
nová výstavba půjčoven i objektů pro sportovní využití včetně
nákupu vybavení a sportovních potřeb).
Fiche 4 – Zlepšení kvality života na venkově
Záměr a)
Občanské vybavení a služby.

Záměr c)
Zázemí pro spol., kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.
Vedlejší opatření a)
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí.
Vedlejší opatření c)
Územní plán.
Upozornění: Každý projekt realizovaný v rámci fiche č. 4 musí
čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního
opatření/podopatření.
Fiche 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Záměr a)
Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova.
Záměr b)
Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova.
Záměr c)
Stálé výstavní expozice a muzea.
Vedlejší opatření a)
Pěší trasy a hippostezky.
Upozornění: Každý projekt realizovaný v rámci fiche č. 5 musí
čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního
opatření/podopatření.

Způsob podání žádostí

Kompletní znění výzvy a jednotlivých fichí, formulář žádosti o dotaci, osnovy projektu a další informace jsou k dispozici na stránkách: www.posumavi.jz.cz. Formulář žádosti o dotaci a pravidla
(opatření IV.I.2.) včetně osnov projektů – samostatná příloha 9 pravidel IV.1.1., lze najít na stránkách
www.szif.cz.

Žadatel nebo osoba pověřená ověřenou plnou
mocí předá osobně 2 paré (žádost, osnovu + přílohy, CD s žádostí a osnovou projektu ve formátu pdf)
+ 1 výtisk osnovy pro výběrovou komisi, v kanceláři MAS Pošumaví na Městském úřadě ve Švihově, doporučujeme po předchozí domluvě na telefonu: 376 387 717, ve dnech 9. 9. 2010 – 10. 9. 2010.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat
v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci.

Místo realizace projektu
Všechny vybrané projekty musí být realizovány
na území MAS Pošumaví - viz mapa na: http://www.
posumavi.jz.cz.

Harmonogram 5. výzvy

Kontaktní osoby pro konzultace projektů

Zveřejnění výzvy: 29. 7. 2010
Informační semináře pro žadatele: proběhnou tři
semináře během srpna, termíny a místa na www.
stránkách MAS Pošumaví
Konzultace pro žadatele: 29. 7. 2010 – 31. 8.
2010, kancelář Švihov
Příjem žádostí: 9. 9. 2010 od 8.30 hod. do 15.30
hod., 10. 9. 2010 od 8.30 hod. do 13.00 hod.
Kontrola žádostí MAS: září 2010
Výběr projektů výběrovou komisí MAS: říjen 2010
Registrace žádostí na RO SZIF: říjen 2010
Kontrola žádostí RO SZIF: říjen 2010 – leden 2011
Podpis dohody na RO SZIF: cca od února 2011
Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registrace žádosti na RO SZIF v říjnu 2010
Předkládání žádosti o proplacení: Nejdéle 24,
resp. 36 měsíců, od podpisu dohody na RO SZIF
(žadatel je povinen předložit žádost o proplacení
nejdříve na MAS, následně na RO SZIF ve stanoveném termínu).

Ing. Radana Šašková, manažerka MAS Pošumaví, tel.: 376 387 717, mob.: 602 626 386
e-mail: saskova@posumavi.jz.cz
Jana Zoubková, administrativní pracovnice MAS
Pošumaví, tel.: 376 387 717, mob.: 602 184 958,
e-mail: zoubkova@posumavi.jz.cz
Bc. Markéta Janotová, administrativní pracovnice
pro SPL, tel.: 376 387 717, mob.: 774 411 097,
e-mail: janotova@posumavi.jz.cz
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Školení k 4. výzvě, které se uskutečnilo pro zájemce v Chanovicích 9. dubna.

Ohlédnutí za 4. výzvou MAS Pošumaví
vice s projektem Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten TJ Sokol Kasejovice a Městys
Všeruby s projektem Nutné opravy sokolovny
a návsi ve Všerubech u Kdyně. Vybrány nebyly projekty těchto žadatelů: Města Klatovy (Stavební obnova společenského domu Drslavice), Obce Bolešiny (Stavební obnova objektu čp. 8 Domažličky),
Tenis klubu Horažďovice (Rekonstrukce sociálního zázemí tenisových kurtů v Horažďovicích), Obce
Loučim (Stavební úpravy 2. NP budovy OÚ Loučim), Dobrovolného svazku obcí Ostružná (Setkávání občanů - koupě festivalového stanu), Zimního
stadionu Klatovy, o.p.s. (Zimní stadion, rekonstrukce šaten). Všichni nevybraní žadatelé podali svůj
projekt ve fichi č. 4.
Tito, ale i další zájemci, mohou podat ještě letos
své žádosti o dotace v 5. výzvě MAS Pošumaví, jež
byla vyhlášena 29. 7. 2010 a výběr projektů proběhne ve dnech 9. 9. – 10. 9. 2010.
Vybrané projekty 4. výzvy MAS Pošumaví byly
14. června 2010 odevzdány a zaregistrovány na
RO SZIF v Českých Budějovicích, nyní proběhla
administrativní kontrola a žadatelé čekají na vyzývací dopis k podpisu dohody se SZIF.

V roce 2010 vyhlásila Místní akční skupina
Pošumaví dvě výzvy k předkládání žádostí
o dotace na projekty Programu rozvoje venkova,
opatření IV.1.2., s celkovou alokací pro tento rok
16 250 612,- Kč. Na (jarní) – 4. výzvu připadla
částka 10 799 097,- Kč, tj. asi 2/3 prostředků, na
5. výzvu, která je právě vyhlášena, částka zbývající, tj. 5 451 515,- Kč,-.
Ve 4. výzvě bylo podáno 21 projektů v celkové částce 21 749 202,- Kč, z toho výběrová komise MAS Pošumaví po zhodnocení vybrala 12 projektů v částce 10 799 097,- Kč. Ve fichi č. 1 Diverzifikace zemědělství byly vybrány projekty za
1 019 200,- Kč, ve fichi č. 3 Venkovský cestovní
ruch za 1 118 897,- Kč, ve fichi č. 4 Zlepšení kvality života na venkově za 5 400 098,- Kč, ve fichi č.
5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova za
2 265 702,- Kč, ve fichi č. 6 Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel za 995 200,- Kč. Ve
fichi č. 4 vznikl opět velký převis projektů, 9 žadatelů nebylo vybráno z důvodu vyčerpání finančních
prostředků. Výběrová komise určila 3 náhradníky:
Město Plánici s projektem Stavební úpravy v základní a mateřské škole v Plánici, TJ Sokol Kasejo7

Seznam vybraných žádostí – 4. výzva MAS Pošumaví
Číslo
fiche

Název žadatele

Název projektu

1.

Jiří Zelený

3.

Ing. Marek Janda

4.

Obec Hejná

4.
4.
4.

ATELIERY FARA
Úboč
TJ Sokol Předslav
Obec Němčice

4.

TJ Žihobce

5.

OTISK, o.s.

5.

Obec Hradešice

5.

Rozšíření nezemědělských činností farmy
Drouhaveč o zpracování dřeva
Ubytování se sportovně rekreačním zázemím v Úborsku
Hasičská zbrojnice a společenské centrum
Hejná
Oprava bývalé fary v Úboči pro činnost OPS
„Ateliery fara Úboč“
Opravy budovy sokolovny v Předslavi
Víceúčelová přístavba budovy Obecního
úřadu Němčice
Stavební úpravy šaten ve sportovním areálu
v Žihobcích
Úprava a stavební obnova rozhledny Bolfánek
Obnova kulturního dědictví v obci Hradešice
Švihov – oprava podlahy a vybudování topení v lodi kostela sv. Václava I. etapa
Regionální průvodci a animátoři – nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví

Římskokatolická
farnost Švihov
Občanské sdružení Šumava bez
hranic
Spolek pro rozvoj
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v obzem. pod. jihozápad lasti diverzifikace

6.
6.

Počet
bodů

Dotace (Kč)

36

1 019 200,-

48

1 118 897,-

87

1 796 965,-

85

497 536,-

70
68

405 571,1 496 400,-

65

1 203 626,-

83

1 156 500,-

53

396 000,-

43

713 202,-

36

698 200,-

36

297 000,-

Celkem: 10 799 097,-

Realizované projekty: hřiště v Dobříkově před dokončením a nástavba OÚ v Myslovicích.
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Představujeme členy MAS Pošumaví:
Mikroregion Běleč
Název Běleč dostal mikroregion podle vrcholu, který je dominantou celého území. Vrch Běleč
(712 m n. m.) spolu s vrcholy Bělýšov (697 m n.
m.) a Doubrava (728 m n. m.) tvoří přírodní park
Branžovský hvozd, který představuje jeden ze
zbytků přirozených lesních společenstev. Nádhernou a zachovalou přírodu lze nalézt také v krajinné památkové zóně Chudenicko.
Mikroregion Běleč je územím starověkých mohyl a dávného pohanského osídlení, jak o tom podává svědectví řada archeologických nálezů. Dominantní lokalitou je hradiště na vrchu Tuhošť
u Švihova, kde se před 3 000 lety nacházelo pravěké hradiště, jehož pozůstatky jsou dobře viditelné dodnes.
Na území mikroregionu Běleč se nacházejí pozůstatky středověkých tvrzí, které chránily zemskou stezku. Ta odpradávna vedla z Bavorska
směrem na Plzeň a Prahu. V této krajině se také
skrývají nádherné zámky Červené Poříčí a Chudenice, které reprezentují renesanční a barokní sloh.
Největším lákadlem je gotický vodní hrad Švihov,
který je díky svému tajuplnému vzhledu vyhledávaným romantickým cílem turistů i filmařů.

Noční prohlídky na Starém zámku v Chudenicích.

Každoročně se v mikroregionu Běleč pořádá
řada kulturních, společenských a sportovních akcí,
které lákají stovky návštěvníků. Mezinárodní příchuť má festival Švihovské hudební léto, účastní
se ho orchestry z Česka, Bavorska a Švýcarska.
Občanské sdružení OTISK pořádá tradiční oslavy
Dne Země a dětí v Americké zahradě a v přilehlém
areálu rozhledny Bolfánek u Chudenic úspěšně
realizuje několik projektů, jejichž výsledkem bude
víceúčelové společenské a turistické centrum vybudované v původní staré hájence, obnovené přístupové kamenné schodiště k rozhledně a opravy rozhledny spojené se vznikem výstavní expozice. Pro odvážlivce jsou každé léto připraveny noční prohlídky na hradě Švihov a na zámku v Chudenicích, okořeněné příběhy z dávné minulosti.
A kdo chce vidět švédská vojska, jak dobývají hrad
i město, ať neváhá a navštíví v říjnu hrad Švihov,
kde může svým hlasem rozhodnout o jeho dalším
osudu.
Mikroregion Běleč zaujímá rozlohu 158,96 km2
a tvoří ho šestnáct samosprávných obcí severně
od Klatov. Jsou to obce: Švihov, Chudenice, Dolany, Ježovy, Poleň, Červené Poříčí, Chocomyšl, Křenice, Mezihoří, Biřkov, Kaničky, Únějovice,
Vřeskovice, Všepadly, Úboč a Němčice. V těchto
obcích žije 4 958 obyvatel.			
(mj)

Ze Švihovského hudebního léta v roce 2010.
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Mozaika letních akcí
Vodní hrad Švihov hostil
festival České hrady.cz
V pátek 23. a v sobotu 24. července se vodní
hrad Švihov stal hostitelem populárního letního
festivalu České hrady.cz. Tento festival je kromě
hudby zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a zviditelnění krásných historických památek v regionech. Hrad Švihov nabídl jako každý rok netradiční atmosféru a ojedinělé prostředí s bohatým sortimentem doplňkových služeb a občerstvení. Návštěvníci si mohli užít vystoupení známých kapel na dvou scénách umístěných přímo v zahradě
hradu a za hradem. V pátek počasí návštěvníkům
bohužel moc nepřálo, a tak se museli choulit pod
deštníky při vystoupení Kataríny Knechtové nebo
skupiny Gipsy.cz. Sobotní ráno přineslo opět deštivé počasí, které se naštěstí umoudřilo, a když začali kolem 10 hodiny do Švihova proudit davy hudebních fanoušků, bylo již krásně slunečno. Sobotní den festivalu zahájila skupina Delated a po ní
následovaly již známější kapely Kryštof, Wohnout,
Monkey Business, Horkýže Slíže, zpěvačka Aneta
Langerová, zpěvák Xindl X a mnoho dalších. Festi-

Hradní nádvoří a přilehlé prostory byly zcela zaplněny.
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val již tradičně zakončila kapela Support Lesbiens.
Návštěvníci festivalu měli v ceně vstupenky i prohlídku hradu Švihov, ale ochuzeni nebyli ani běžní turisté, protože hrad své brány nechal veřejnosti
otevřené. A tak se mohou návštěvníci pochlubit, že
procházeli hradem Švihov např. za krásného zpě(mj)
vu Richarda Krajča ze skupiny Kryštof.

Účastníky festivalu neodradil ani déšť.

Skránčická kaple se stala
ozdobou obce
Velkou slávu zažila v neděli 25. července o pouti malá víska Skránčice, která je integrovanou obcí
nedalekého Zavlekova. U zdejší nově zrekonstruované kaple sv. Anny se sešli snad všichni obyvatelé této obce. Pouť byla zahájena mší před kaplí, kterou celebroval zavlekovský farář. Po ní mohli přítomní posedět při připraveném občerstvení či
se večer zúčastnit taneční zábavy na parketu vedle zdejší hasičské zbrojnice. Sbor dobrovolných
hasičů ve Skránčicích patří sice k těm menším.
Vždyť také v této obci žije jen 44 obyvatel, přesto jeho členové zajistili ve spolupráci se zavlekovským obecním úřadem pro účastníky velký stan
s posezením, živou hudbu i občerstvení.
Na místě kaple sv. Anny ve Skránčicích stával
od roku 1850 jen kříž a dva kaštany. Kaple byla
postavena až v roce 1934 nákladem obce. Vnitřní vybavení, které bylo shromažďováno dva roky,
darovali někteří místní obyvatelé. V roce 1936 pak
byla kaple vysvěcena. Od té doby se ve Skránčicích drží pouť na sv. Annu. O dva roky později získala kaple také zvon. První oprava kaple se uskutečnila před více než dvaceti lety, kdy Skránčičtí
vyměnili oplechování kaple za kvalitnější měděné.

Na slavnostní otevření zrekonstruované kaple přišli snad
všichni obyvatelé Skránčic. Přítomné seznámil s osudy
kaple Vladislav Vaňourek, starosta Zavlekova, jehož jsou
Skránčice integrovanou obcí.

V současné době bylo třeba kapli už kompletně zrekonstruovat. Práce začaly v červnu a těsně před poutí byly dokončeny. Zavlekovská radnice nechala opravit krov, vyměnit střešní krytinu,
osadit nové měděné okapy a svody. Dále byla instalována nová okna s vitráží a opraveny vchodové dveře. Zdi kaple byly navrtány a chemicky ošetřeny proti vlhkosti. Nakonec byla udělána nová fasáda a na věžičku byl umístěn pozlacený kříž. Zápisy o opravách byly společně s dalšími materiály uloženy v měděném pouzdru do kopule věžičky.
Obec v loňském roce zažádala na tuto akci o dotaci z Dispozičního fondu Evropské unie a získala
z tohoto zdroje finanční prostředky ve výši 12 679
Euro. Partnerem projektu se stala bavorská obec
Weiding, která je partnerem mikroregionu Plánicko, jehož je obec Zavlekov členem.		
(mk)

Nově opravená kaple ve Skránčicích.
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Pláničtí oslavovali výročí
města tři dny
Třídenní oslavy v Plánici u příležitosti 500. výročí první hmotné zmínky o Plánici jako městě se
konaly od pátku 25. do neděle 27. června. První
zmínkou je myšleno pečetidlo města z roku 1510.
Asi největším lákadlem programu oslav bylo znovuotevření zrekonstruovaného rodného domku vynálezce Františka Křižíka.

Návštěvníci mohli v Plánici shlédnout během
oslav hned tři výstavy. Šlo o velkou výstavu o historii a současnosti města a jeho integrovaných
obcí v tělocvičně základní školy, dále o novou expozici v rodném domku nejslavnějšího plánického
rodáka Františka Křižíka a třetí výstava o historii
a současnosti školy byla k vidění v prostorách základní školy.
Oslavy byly zahájeny v pátek v 8.30 hodin v kostele sv. Blažeje mší celebrovanou plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Hlavním dnem
oslav však byla sobota, kdy městem prošel slavnostní průvod a uskutečnil se kulturní program na
náměstí. V rámci něj vystoupily folklorní soubory,
různé kapely, mažoretky i šermíři. V neděli se pak
konal benefiční koncert v nicovském kostele Narození Panny Marie. 			
(mk)

Sraz rodáků v Myslívě
se vydařil

Otevření zrekonstruovaného rodného domku Františka
Křižíka s novou expozicí.

Sraz rodáků se v Myslívě uskutečnil v sobotu 12. června. Setkání, kterého se zúčastnilo více
než 200 rodáků a občanů obce, zahájila starostka Myslíva Marie Pícková před zdejším kostelem.
Po té následovala mše, při které bylo žehnáno novému obecnímu praporu. Prapor má 4 zlaté znaky
v modrém poli.Kapr značí chov ryb ve zdejším kraji, koruna a hvězdy jsou mariánské symboly se
vztahem k zasvěcení kostela, modrá barva je spojená s Pannou Marií a také vodou. Dohromady
4 symboly znamenají 4 obce patřící do správy
Obecního úřadu Myslív.

Program srazu rodáků v Myslívě zahájila mše a svěcení
obecního praporu.

Vnuk slavného vynálezce Františka Křižíka Ing. Čestmír
Bárta v nové expozici.
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Po slavnostní mši následovalo vystoupení sólistů v Plzni Františka Zahradníka a Lenky Šmídové. Profesionální výkony pěvců umocňovaly
tyto výjimečné okamžiky. Příjemně naladění hosté si mohli během odpoledne prohlédnout výsta-

vu, která byla umístěna v budově obecního úřadu.
V prostorách knihovny měli občané možnost shlédnout historické fotografie instalované na panelech.
Celou tuto expozici připravil pan Bohuslav Šotola, který je vlastníkem těchto vzácných unikátů.
V obřadní síni obecního úřadu čekalo na návštěvníky ještě jedno milé překvapení, a to výstava obrazů malíře Pavla Béma. Ti, kteří si přišli zavzpomínat, popovídat si se známými, prohlédnout obec
a projít známá místa, mohli porovnat změny od
doby, kdy zde prožili část svého života.
Setkání pokračovalo v kulturním domě, kam se
přítomní dopravili. Někteří využili hezkého počasí a příjemnou procházkou si obohatili své dojmy.
V kulturním domě vystoupili žáci pačejovské školy,
kteří nacvičili scénku Slunce, seno, Myslív. K příjemné atmosféře přispěly sestry Strolených - svým
zpěvem navodily klid a pohodu. Během programu
se hosté mohli občerstvit připraveným pohoštěním. Po skončení kulturního programu hrála k tanci a poslechu kapela Sprint.		
Marie Dajčová

Chanovice nabízí nový
výhled na Šumavu
Novou rozhlednu na vrchu Chlum na Horažďovicku slavnostně otevřela v těchto dnech obec
Chanovice.
Vrchol kopce Chlum nebyl pro stavbu rozhledny
zvolen náhodně. Má totiž dvě zásadní výhody –
nachází se v blízkosti obce a navíc na hraně Chanovského hřebene, ze kterého je možné shlédnout
celé panoráma Šumavy, a to od Českého lesa přes
střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět
je i do vnitrozemí na Blatnou, Písek a na Brdy. Výhodou je i snadná dostupnost pro pěší turisty od
obce. Stavba rozhledny je založena přímo na nejvyšším bodu kopce Chlum. Rozhledna je zděná se
čtvercovým půdorysem ve dvou nad sebou ustupujících šířích. Samotná vyhlídka je pak ze dřeva
a schodiště se 136 stupni je kovové.

Nová rozhledna na vrchu Chlum.

Postavení rozhledny souvisí s rozsáhlým a dlouhodobým projektem obce a spolupracujících subjektů. Cílem projektu je vytvořit v Chanovicích ucelenou nabídku pro cestovní ruch. Největšími atraktivitami v tomto ohledu jsou v obci zámecký areál
a Skanzen lidové architektury jihozápadních Čech.
Rozhledna je součástí naučné stezky „Příroda
a lesy Pošumaví“, která propojuje rozhlednu, zámecký areál s rozsáhlým parkem anglického typu,
zdejší smíšené lesy a skanzen.
Chanovická radnice stavěla rozhlednu od léta
2008 do července letošního roku. Finanční prostředky pak shromažďovala postupně už několik let před zahájením stavby. Vždyť symbolický základní kámen byl položen už v červnu 2006.
O stavbu rozhledny se od devadesátých let pokoušelo občanské sdružení Panoráma, které obci poskytlo finanční základ – 800 000,- Kč - soustředěných za deset let činnosti. Další finanční prostředky poskytl Plzeňský kraj, partnerské obce v rámci
Sdružení Prácheňsko a téměř milion a půl postupně vložila obec Chanovice. Celkové náklady byly
vyčísleny na 3 500 000,- Kč.
Zájemci, kteří si nechtějí nechat ujít nový výhled
na Šumavu se na rozhlednu mohou vypravit v srpnu každý den, vždy od 10.00 do 16.00 hodin. (mk)

Tito lidé rozhlednu stavěli.
13

V kostele na Dobré Vodě u Hartmanic
najdete další výtvarná díla ze skla
ra jsme si vybrali Glasmuseum ve Frauenau, neboť jsme byli toho názoru, že sklářská tradice musí
v kostele pokračovat i z toho důvodu, že sklářské
řemeslo historicky propojuje německé a české regiony. Ve výběrovém řízení zvítězila známá výtvarnice a autorka již stávajících uměleckých děl
v kostele paní Vladěna Tesařová. Z její dílny vzešlo působivé dílo, které od června letošního roku
mají návštěvníci možnost vidět v kostele svatého
Vintíře na Dobré Vodě.“
Když jsme se paní magistry Nachtigallové zeptali, jestli neměla strach se s poměrně malým sdružením pustit do projektu, jehož rozpočet činil 141
426 eur a dotace z Operačního programu Česká
republika - Bavorsko byla vyčíslena na 85 % celkových způsobilých nákladů, odpověděla nám, že
obavy samozřejmě měla, stejně jako ostatní členové sdružení. Přesto, anebo právě proto, se podařilo dílo dotáhnout společnými silami a ve spolupráci s administrátorem projektu Úhlavou, o.p.s., až
do jeho slavnostního předání. Paní magistra nás
upozornila: “Všechny předložené dílčí zprávy za
období od 7. 1. 2009 do 30. 4. 2010 byly schváleny. Závěrečná zpráva o realizaci dílčí části projektu byla v termínu odeslána do Centra pro regionální rozvoj ČR ke schválení. Pro sdružení tím ale
práce nekončí. Zbývá dodělat administrativu spojenou s projektem a zajistit všechny potřebné úkony, aby všechny tři umělecké sakrální předměty
sloužily účelu, pro který byly zhotoveny. Abychom
se setkávali na Dobré Vodě a třeba jen tiše postáli v zamyšlení ve venkovském kostele, jehož původní kaple je z roku 1706 a poté byla rozšiřována
a přestavována.“
Můžeme k tomu jen dodat, není to dostatečná
inspirace pro nás, kteří jsme se na projektu bezIng. Ivo Šašek
prostředně nepodíleli?		

Občanské Sdružení svatého Vintíře z Dobré
Vody u Hartmanic v minulém roce úspěšně realizovalo zajímavý projekt, jehož výsledek bude jistě zajímat celou řadu návštěvníků tohoto malebného koutu Šumavy. V místním kostele svatého Vintíře, který je známý skleněným oltářem a skleněnou křížovou cestou, se podařilo instalovat rovněž
skleněný betlém, menzu a ambon. Zeptali jsme se
předsedkyně sdružení Mgr. Jany Nachtigallové co
sdružení vedlo k tomu, aby se pustilo do tohoto zajímavého projektu. Její slova mohou být inspirací
pro občanská sdružení, která se zabývají podobnými aktivitami jako Sdružení svatého Vintíře.

Betlém v kostele sv. Vintíře.

Paní předsedkyně nám řekla:
„Na počátku byl nápad tehdejší radní Plzeňského kraje Mgr. Olgy Kalčíkové doplnit díla v kostele
nějakým dalším uměleckým sakrálním artefaktem.
Jako nejvhodnější doplněk se logicky nabízel betlém. Bylo jasné, že pokud má být dílo důstojným
partnerem již stávajícího vybavení kostela, nebude se jednat o levnou záležitost. Při hledání finančních zdrojů se ukázalo jako jedna z možností podání projektu do Cíle 3 Operačního programu Česká republika - Bavorsko. Dobrá Voda se prezentuje
jako místo setkávání českého a německého obyvatelstva, a proto se tento program jevil jako velmi vhodný. Kostel svatého Vintíře představuje významné poutní místo na Šumavě. V době totalitního režimu byl jeho inventář zcela zničen, protože se nacházel ve vojenském újezdě a byl využíván jako sklad vojenského materiálu. Po celé řadě
rozhovorů s členy a příznivci sdružení jsme se rozhodli, že projekt napíšeme a podáme. Za partne-

Oltář v kostele sv. Vintíře.
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Poznej Pošumaví – projekt
na podporu cestovního ruchu
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. stále
pracuje na projektu Poznej Pošumaví. Ten je určen obcím a především podnikatelským subjektům, které působí v oblasti cestovního ruchu. Cílem tohoto projektu je zhotovit české, německé
a anglické letáky s jednotným vzhledem, které bu-

dou sloužit pro potřeby jak samotných provozovatelů turisticky zajímavých objektů a území, tak
i pro potřeby informačních center a zejména pro
propagaci na výstavách a dalších akcích. V současné době je již vyhotovena více jak polovina letáků. Tyto letáky jsou umístěny na stránkách MAS
Pošumaví www.posumavi.jz.cz v sekci Poznej Pošumaví, kde si je mohou turisté, informační centra a další zájemci o cestovní ruch na našem území
volně stahovat a tisknout ve formátech *pdf. Každý
leták obsahuje informace o subjektu/objektu, kontaktní adresu, www stránky, fotografie a souřadnice GPS. Zájemci o vyhotovení letáků mají dveře stále otevřené, stačí pouze dodat informace
o daném objektu nebo subjektu (cca půl strany A4)
a několik fotografií. O zbytek se již postaráme. Více
informací o projektu podá Bc. Markéta Janotová
v kanceláři MAS Pošumaví ve Švihově, na mob.:
774 411 097, tel.: 376 387 717 nebo na e-mailu:
janotova@posumavi.jz.cz. 			
(mj)

Letáky vytvořené v rámci projektu Pozněj Pošumaví - Naučná stezka Chanovice a Červené Poříčí.
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Produkt z našeho regionu v prodejnách ZKD Sušice
jich goodwill a ztráta přízně zákazníku by pro ně
byla likvidační.
Nabídka výrobků a specialit od skutečných regionálních producentů není přitom v prodejnách
ZKD Sušice žádnou novinkou. Nyní však chceme jako významný hráč na trhu rychloobrátkového zboží s působením prakticky na většině území
západních Čech tyto výrobce ještě více podpořit
tím, že jejich produkty budeme označovat a pomůžeme tím zákazníkům orientovat se v nepřeberné nabídce zboží. V současnosti spolupracujeme
s bezmála padesáti regionálními výrobci a troufáme si tvrdit, že prodejny celé naší sítě nabízí více
regionálních výrobků, než obchody zahraničních
řetězců. Naši zákazníci si oblíbili celou řadu kvalitních potravin místního původu, které chutnají tak,
jak jsou zvyklí, jsou vyrobeny z kvalitních surovin
a jsou originální. Koupí regionálního produktu zákazníci podpoří nejenom místní výrobce, ale zároveň i rozvoj celého regionu a zaměstnanost. Tím,
že zákazník bude preferovat potraviny vyrobené
v našem regionu, bude se zodpovědně chovat
i k životnímu prostředí, neboť zboží do nadnárodních řetězců je dováženo na velmi dlouhé vzdálenosti, což v rámci našeho regionu není nutné.
Vzhledem k tomu, že prodejny ZKD Sušice jsou
i ve venkovském prostoru, v místě bydliště zákazníka, kam není třeba za nákupy dojíždět auty, je
zodpovědné chování k přírodě ještě umocňováno.
Naše družstvo však není pouze tím, kdo regionální produkt prodává, ale je současně i regionálním producentem. Stěží se v naší lokalitě najde
zákazník, který by neznal vyhlášené lahůdky a zákusky vyrobené dle originálních receptur z vlastní výrobny! Celé portfolio těchto výrobků z vlastní produkce je prodáváno pod označením „Jako
od maminky“, což již samo hovoří o jejich kvalitě i chutnosti. Cukrářské výrobky navíc obdržely
v loňském roce certifikát „Šumava originální produkt“.
Věříme, že přichází doba, kdy se spotřebitelé
„nasytí“ levných, ale nekvalitních potravin a postupně se začnou orientovat na ty kvalitní, osvědčené a tradiční. A toto je posláním našeho projektu. Chceme přesvědčit zákazníky o tom, že ne
vždy by měla být při koupi výrobku rozhodující
jeho cena, ale je důležité i to, že byl vyroben v regionu, ve kterém žijí a na kterém jim záleží.
Existuje spousta pádných důvodů, proč regionální produkt kupovat a řada jich zde byla zmíněna. Další důvody objevíte až tyto výrobky ochutIng. Roman Bruzl, předseda představenstva
náte.

„Produkt z našeho regionu“ – toto je název nového projektu, který v tomto období představuje
Západočeské konzumní družstvo Sušice. Přicházíme s ním ve chvíli, kdy o pozice na trhu bojující velké nadnárodní řetězce vytahují taková esa
z rukávu jako je právě nabídka regionálních produktů. Bohužel stále ještě existuje velké množství zákazníků, kteří na první pohled nepoznají,
že se stali obětí nefér hry. V měřítku globalizace
je za „region“ považována celá Česká republika,
a tak se jako produkt z regionu tváří kdejaký český
výrobek. Ano, je jistě pozitivní preferovat při koupi
mléčných produktů výrobek český před polským,
při koupi uzenin dát přednost českému salámu
před tím německého původu, nicméně pocit zá-

kazníka, že koupí tohoto výrobku podpořil rozvoj
regionu, ve kterém žije, je málokdy namístě. Ve
skutečnosti má většina regionálních výrobců prakticky velmi malou šanci do zmíněných obchodních
řetězců vstoupit. Důvodů je celá řada, od omezených výrobních kapacit počínaje a podnákladovými cenami, za které by svoji produkci museli prodat, konče. Ano, jistě by tyto nízké ceny mohli respektovat, ovšem za cenu snížení kvality vstupních surovin, což by ale negativně ovlivnilo finální
kvalitu výrobku. Toto je pro regionální producenty
nepřijatelné už z toho důvodu, že pro své zákazníky nejsou anonymní a nemohou si dovolit takovouto kvalitu s kompromisy, která by poškodila je16

Divadlo na Hůrce v Klatovech
Klub přátel Klatovska, o. s., pořádá v upravené zřícenině kostela sv. Anny na vrchu Hůrka v Klatovech
v sezóně od května do září celou řadu akcí pro veřejnost. Pravidelně se zde konají i divadelní představení ochotnických souborů z Pošumaví a jižního Plzeňska. Letos se zde představili ochotníci z Břežan, Dešenic, Dobřan, Klatov a Plánice. Další představení se zde uskuteční 11. září (klatovský soubor Za Oponou, hra Matčino srdce) a 18. září (lužanský soubor, hra Mrazík). Představení začínají vždy v 18 hodin.

Z divadelního představení plánických ochotníků (hra Čertovy zlaťáky).

Z divadelního představení klatovského souboru Za Oponou (hra Dřevákové království).

Z divadelního představení dešenických ochotníků (hra Doba kamená).

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

