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Realizované projekty
Stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim za účelem získání
prostor pro volnočasové aktivity
Obec Loučim patří mezi úspěšné žadatele a příjemce podpory z Programu rozvoje venkova – osy IV.
LEADER prostřednictvím MAS Pošumaví.
Obec Loučim neměla zajištěnu občanskou vybavenost v oblasti krytých prostor ke sportovnímu a kulturnímu vyžití dětí, mládeže a místních spolků. V obci chybělo zařízení, které by mohli občané, především
děti a mládež a místní spolky využívat pro svoje volnočasové aktivity.
Investiční záměr řešil stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim, které bude nyní po opravě sloužit
ke sportovnímu využití jako tělocvična, pro kulturní vyžití dětí a mládeže jako klubovna a k činnosti a aktivitám místních spolků SDH Loučim a TJ Sokol Loučim, včetně sociálního zařízení a plynového topení.
Stavební úpravy zahrnovaly kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, částečnou rekonstrukci omítek
a podlah, vybudování kompletního plynového vytápění a výměnu oken. Klubovna pro děti i prostory pro
místní spolky byly vybaveny potřebným nábytkem.
Realizací projektu došlo k rekonstrukci malé tělocvičny, vznikla klubovna pro děti a mládež a spolková
místnost pro potřeby spolků. Zdejší děti se tak již těší například na fotokroužek, nad kterým bude mít dohled jeden z aktivních místních občanů.
Celkový rozpočet akce dle Dohody o poskytnutí dotace: 820 315,- Kč (celkové způsobilé výdaje projektu: 798 675,- Kč, dotace byla ve výši: 718 807,- Kč). V prosinci 2009 podala obec na RO SZIF České Budějovice žádost o proplacení výdajů.
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me, že někdo jiný něco za nás udělá, a veškeré sliby berme s rezervou a velebme je až po jejich naplnění. Konečná rozhodnutí o dalším postupu, investicích anebo společenských, kulturních a sportovních aktivitách budou, alespoň doufejme, vždy jen
a pouze v rukách zastupitelstev, správních a výkonných rad a dalších statutárních zástupců či jednotlivých podnikatelů. Pokud se nám podaří v roce 2010
tento systém nastartovat a učinit co nejvíce správných a úspěšných rozhodnutí, bude jeho hodnocení asi snazší.
K tomu, abychom společně těchto cílů dosáhli,
vám všem přeji do roku 2010 jménem představitelů,
zaměstnanců MAS Pošumaví i jménem svým pevné zdraví a nervy a také hodně štěstí a spokojenosti v profesním i osobním životě.
Ing. Ivo Šašek, CSc.
manažer MAS Pošumaví z.s.p.o.

Úvodní slovo
Skončil rok 2009 a začíná rok 2010. Co k tomu
dodat? Vždy touto dobou jsme zahrnováni celou řadou přehledů toho, co se kde událo, komentáři k
tomu, co, kdo, kde, a jak udělal, a zároveň různými
prognózami, co nás čeká v nastávajícím roce. Můžeme si vybrat od katastrofických scénářů až po růžovou budoucnost, i když toho druhého v poslední
době poněkud ubylo. Budu-li se držet tohoto trendu i pro MAS Pošumaví, tak se mohu pohybovat
v celé této škále. Lamentovat nad tím, že v uplynulém roce nebyla vybrána celá řada projektů podaných do nejrůznějších
programů a k nejrůznějším
nadacím. Kritizovat opožděné platby realizovaných
projektů městům a obcím
z programu rozvoje venkova kvůli nevyjasněné DPH
jako uznatelnému nákladu. Nelibě se vyjadřovat o
mnohdy až superbyrokratické a nelogické administraci některých projektů. Na druhé straně se podařilo celou řadu projektů dotáhnout do konce nebo
právě probíhá jejich úspěšná realizace. Je možno
se podívat na internetové stránky MAS Pošumaví
(www.posumavi.jz.cz), kde jsou pravidelně zveřejňovány. Není ale účelem tohoto úvodníku vyjmenovávat všechny úspěchy či neúspěchy. Spíše je potřeba se zamyslet nad tím, jak v místní akční skupině a na území, kde působí, dosáhnout toho, aby
se všechny potřebné informace dostaly k těm, kteří je potřebují a mohou využít. Jak co nejlépe a co
nejefektivněji i za spolupráce dalších komerčních a
nekomerčních subjektů využít nejen finančních prostředků, ale i, jak se nehezky říká, lidských a dalších zdrojů k rozvoji území, jeho propagaci navenek
a konkurenceschopnosti v rámci přirozené soutěže
regionů v České republice. Prvním krokem na této
cestě bylo vytvoření týmu profesionálních pracovníků MAS Pošumaví, kteří se problematikou regionálního managementu zabývají. Dalším krokem, který nás čeká, bude i pomocí tohoto Zpravodaje informovat o aktivitách, které MAS Pošumaví, jeho členové a další subjekty, které vykonávají svoji činnost
na jeho území, podnikají. A to tak, aby se tyto informace dostaly i do tak zvaných marginálních oblastí,
česky do odlehlých osad a samot, kde jsou nejvíce
potřeba. Je třeba si uvědomit, že jedině tak je možná podpora dalšímu hospodářskému rozvoji v území, které spadá pod MAS Pošumaví. Neočekávej-

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. MAS Pošumaví byla
vybrána s dalšími 48 MAS v České republice, které
mohou realizovat v období 2008 – 2013 svoji rozvojovou strategii – SPL = Strategický plán LEADER.
Máme tak možnost čerpat ročně přibližně kolem 11
mil. Kč na investiční projekty žadatelů. Podle typu
projektu mohou být žadateli obce, podnikatelé, neziskové organizace, církve a další subjekty uvedené v SPL.
MAS Pošumaví má 21 členů, tvoří je: podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace,
2 města a mikroregiony, ve kterých je sdruženo 98
obcí.

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.

Školy

Mikroregiony a samosprávy

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

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 Pošumaví
Členské obce: Budětice, Bukovník,Čimice, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Nezamyslice, Nezdice na
Šumavě, Podmokly, Soběšice, Strašín, Žihobce
Prácheňsko
Členské obce: Hejná, Horažďovice, Hradiště, Chanovice, Kejnice, Nezdřev, Oselce, Rabí, Slatina, Svéradice,
Velké Hydčice, Velký Bor, Žichovice
Mikroregion Slavník
Členské obce: Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice,
Malý Bor, Maňovice, Myslív, Olšany, Pačejov
Mikroregion Střední Pošumaví
Členské obce: Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek,
Chlistov, Kolinec, Mochtín, Mokrosuky, Petrovice, Týnec,
Velhartice, Vrhaveč

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
Martin Kříž,
předseda Klubu přátel Klatovska, o. s.
Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.,
předseda Spolku pro rozvoj zemědělského podnikání
- jihozápad

Město Kasejovice
Město Klatovy

Ze školení k administraci projektů pro úspěšné žadatele
MAS Pošumaví.
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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
Martin Kříž,
předseda Klubu přátel Klatovska
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
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

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

Jana Zoubková – administrativní pracovnice MAS
Bc. Markéta Janotová – administrativní pracovnice SPL
Ing. Jana Dirriglová – administrativní pracovnice MAS
Hana Nesvedová – administrativní pracovnice MAS
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.

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
a předseda mikroregionu Plánicko
Jiří Zelený,
soukromý zemědělec,
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad

Z jednání orgánů MAS Pošumaví
(říjen – prosinec 2009)
Termíny konání výkonné rady
2.10., 9. 10., 9. 11., 16. 12.
Termíny konání programového výboru
9. 10.
Termín konání Valné hromady
9. 10.
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K výzvám MAS Pošumaví k předkládání
žádostí o dotace
MAS Pošumaví již vyhlásila 3. Výzvy k předkládání žádostí o dotace. 13 projektů z 1. výzvy, z roku
2008, je většinou zrealizovaných, žadatelé nyní podávají, nebo již podali žádost o proplacení svých výdajů na RO SZIF v Českých Budějovicích.
2. listopadu 2009 jsme na stránkách RO SZIF
www.szif.cz mohli najít seznam schválených žádostí o dotaci v rámci 7. kola příjmu žádostí všech
místních akčních skupin, mezi nimiž jsou projekty
naší 2. Výzvy, jež byly všechny schváleny.
9. 10. 2009 Valná hromada a Programový výbor
MAS Pošumaví schválili výběr projektů 3. výzvy,
určený Výběrovou komisí, dofinancování projektu
města Klatovy z prostředků MAS v částce 86 986,-

Kč, aby se tento projekt nemusel krátit. Byl určen a
schválen jeden náhradní projekt - obce Obytce „Víceúčelové hřiště Obytce“.
14. 10. 2009 byly projekty 3. Výzvy odvezeny a
zaregistrovány na SZIF v Českých Budějovicích,
proběhla zde úspěšně administrativní kontrola, nyní
čekáme na schválení žádostí.
V příštím roce 2010 nás čekají 2 výzvy, v březnu
a v srpnu, na které je určena částka kolem 16 miliónu Kč. O přesných termínech, o vyhlášených fichích
aj. informace se zájemci včas dozvědí z našich stránek www.posumavi.jz.cz, či z jiných zdrojů, neboť
opět proběhnou, jako v předcházejících obdobích,
informační semináře pro žadatele.

„Koňáci“ přijedou opět do Klatov
Už dvacet pět let existuje Dobrovolné sdružení chovatelů a přátel koní z Klatovska a Domažlicka. Slovo dobrovolné není v názvu sdružení náhodou, neboť spolek funguje spíše na bázi přátelství
než pevné struktury. Lidé, kteří se v něm sdružují
se schází pravidelně každé úterý v různých převážně vesnických hostincích v regionu, nejčastěji však
v Libkově. Jde o jakési zhruba dvacetičlenné jádro
spolku. Akcí pro veřejnost se pak zúčastňuje zhruba o stovku „koňáků“ více.
Spolek založila čtveřice mužů: Tomáš Janda st. a
Tomáš Janda ml. ze Zdeslavi, Václav Vladař ze Řakomi a Miroslav Valečka z Věckovic.
Každý rok pořádá sdružení několik akcí, z nichž
nejstarší je pravidelné setkání milovníků koní v
Úborsku. Začátkem příštího roku se zde uskuteční už po pětadvacáté. „Od roku 2001, kdy byl uznán
den sv. Václava státním svátkem, pořádáme svatováclavskou jízdu. Vždy jeden rok je v Klatovech a
v tom následujícím ji uspořádáme zase v Domažlicích. Až nyní uděláme výjimku, neboť letos byla v
Klatovech a příští rok zde bude opět. Chceme tím
rovněž podpořit oslavy 750. výročí města. Svatováclavské jízdy se rok od roku zúčastňuje více majitelů koní. Nejhezčí to bylo, když jsme jeli poprvé v
roce 2001 - to nás ještě mnoho nebylo,“ nastínil jeden ze zakladatelů sdružení Tomáš Janda ml., který
sám chová koně ve Zdeslavi, nyní se svým synem.
O koně se stará a zajímá už od dětství.
Sdružení také každoročně pořádá soutěž v orbě
koňskými potahy v Dolanech ve spolupráci s tamní

Rolnickým družstvem Úhlava a dále soutěže ovladatelnosti v kládě a ve formanské jízdě. „Soutěže
organizujeme podle národních pravidel tak, aby se
mohli výherci snadněji kvalifikovat do vyšších kol
soutěží. Účast na soutěžích je však náročná na čas
a práci. Připravit koně trvá až dva dny. Nutné je také
sehnat peníze na dopravu a další náklady, což nejsou všichni ochotni podstoupit. Stále se však najde
dostatek nadšenců, kteří svůj čas i peníze investují,“ konstatoval Janda.
V dubnu příštího roku bude sdružení na Klatovsku pořádat společně se Západočeskou asociací chovatelů koní větší soutěž v těžkém tahu, které
se zúčastní převážně chladnokrevná plemena koní.
„Zatím však nechci prozrazovat podrobnosti. Milovníci koní si však jistě přijdou na své, “dodal Janda.
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Knihovna slouží i postiženým
Moderní společnost prochází řadou proměn, které zahrnují širokou škálu oblastí, činností a aktivit.
Rozvoj informačních technologií podstatně rozšířil možnosti společnosti, ale i jednotlivce z hlediska
přístupu a možnosti využívání elektronických informačních zdrojů a urychlil získávání informací. Tento trend zahrnul i veřejné knihovny. Knihovny, které disponují rozsáhlou škálou dokumentů v klasické i elektronické podobě, věnují značnou pozornost
možnostem jak zabezpečit přístup a využívání knihovních a informačních služeb,
všem, bez rozdílu.
Ani klatovská knihovna není
v tomhle výjimkou. Již po několik let půjčujeme zvukové knihy s nahrávkami knižních titulů ve formě audiokazet čtenářům s postižením zraku nebo s
jiným zdravotním handicapem
znemožňujícím čtení, kteří tvoří celkem početnou skupinu uživatelů. K dispozici je více než
900 zvukových nosičů (kazety,
MP3) namluvených profesionálními českými herci, které se dají
vyhledat v elektronickém katalogu i na webových stránkách. Je možné si je vypůjčit poštou nebo osobně. Pokud čtenář není schopen přijít, může si pro něj zvukové knihy půjčovat
jiná osoba. V současné době registrujeme okolo
200 čtenářů s poruchou zraku, kteří mají zájem o
tuto nabídku. Zásluhu na rozšíření této služby má
má také klatovský Rotary club, se kterým knihovna
dlouhodobě spolupracovala.
Služby jsou poskytovány zdarma. Aby se nevidomý a zrakově postižený člověk mohl stát čtenářem
knihovny stačí potvrzení buď očního lékaře nebo
potvrzení Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých v místě bydliště nebo předložení průkazu ZTP/P.
Významným krokem v naší činnosti bylo vytvoření „zázemí“ pro znevýhodněné uživatele a to jak
zdravotně (tělesně, smyslově a mentálně postižené uživatelé), tak i pro ženy na mateřské dovolené
a rodiče pečující o děti do 3 let s různými vývojovými poruchami učení a pro seniory. Projekt byl spolufinancován z grantu v programu K 21 Ministerstva
kultury ČR, což přispělo ke kvalitnějšímu vybavení těchto prostor. Nabízíme zde individuální studijní místa, fond speciální literatury, práci na PC vybaveným speciálním čtecím programem pro zrakově

postižené (ZOOMText Extra s několikanásobným
zvětšením textu a hlasovým výstupem), prezenční
poslech CD, MC, DVD a VHS zaměřený na relaxační cvičení, znakovou řeč, jazyky, meditační hudbu, animované filmy a podobně. Máme zde knihy s
tematikou zdraví, zdravotně postižených (sluchově,
zrakově), vývojových poruch učení u dětí, ošetřovatelskou tematikou, knihy v Braillově písmu a odebíráme časopisy Zdraví, Puls a Regenerace. Studovnu využívají i ti, kteří se s touto problematikou setkávají ve své profesi nebo ti, kteří chtějí vědět jak pomoci. Našimi návštěvníky jsou např. mladí
lidé z Denního stacionáře v Klatovech, kteří rádi sledují animované filmy na DVD, poslouchají
hudbu nebo za asistence vychovatelek pracují na počítači. Podle potřeby se také knihovna snaží doplňovat svůj fond.
Díky získání grantu v programu K 21 MK ČR jsme před dvěma lety úspěšně zahájili kurz
znakové řeči pod vedením zkušené lektorky. Absolventi, mezi
kterými byly i některé naše knihovnice, prošli závěrečnými zkouškami a byli oceněni osvědčením. Kurz znakové řeči, který probíhá
jednou týdně, se v prostorách knihovny už „zabydlel“ a těší se mezi účastníky velké oblibě.
V letošním roce se už po několikáté bude konat
celostátní akce knihoven BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Klatovská knihovna v tomto období, kromě jiných akcí, nabízí také základní seznámení s internetem pro seniory a matky na mateřské dovolené
(již zvládající základy ovládání PC), tedy skupinu
obyvatelstva, která by si cestu k internetu sama těžko hledala. Je patrné, že senioři se pak opakovaně vrací, aby se aktivněji zapojili do práce s počítačem, neboť zjišťují, že i pro jejich věkovou kategorii může být internet zdrojem důležitých informací a
zábavy. Výhodou je, že přístup na internet mají naši
čtenáři zdarma.
Zájem uživatelů o speciální nabídku služeb
knihovny nás těší a chtěli bychom si jejich přízeň
udržet i nadále. Uvědomujeme si, že se ale stále
musíme učit jak užitečně, korektně a především lidsky nabídnout lidem se specifickými potřebami kvalitní bezbariérový přístup k četbě, informačním zdrojům a speciálním službám.
H. Nováková, Městská knihovna Klatovy
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Mozaika podzimních akcí
MAS Pošumaví se
zúčastnila veletrhu ITEP

Ve dnech 22. – 24. 10. 2009 jsme se účastnili společně s MAS Český les již 5. ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni s motivem
„Zná mě celý svět“. Pár dní před samotnou akcí k
nám do Švihova doputovaly propagační materiály
obcí, měst a poskytovatelů služeb cestovního ruchu, kteří se na veletrhu nemohli sami prezentovat. Hned po slavnostním zahájení ITEPu se dům
kultury Inwest zaplnil tak, že návštěvníci kolikrát
museli čekat i několik minut, než se probojovali ke
stánkům jednotlivých vystavovatelů a nabrali materiály a informace, které je zajímaly. My jsme tak
mohli živě diskutovat, nabízet a lákat návštěvníky, aby přijeli obdivovat krásy památek a přírody
právě k nám. K dispozici byl samozřejmě i Zpravodaj MAS Pošumaví, aby čtenářům lehce lezlo
pod kůži, že mají možnost pokusit se získat přes
MAS i dotace z Programu rozvoje venkova, osa IV.
– LEADER, třeba právě pro zlepšení turistické infrastruktury u nás.
Celý veletrh byl doprovázen akcemi v podobě
koncertů, tanečních vystoupení folklórních souborů nebo ukázek tradičních řemesel. Návštěvníci,
ale i vystavovatelé, mohli vyzkoušet např. outdoorové aktivity volnočasového centra Loap Offpark
Sušice, nebo si vychutnat gastronomické speciality
různých oblastí. Co nás velice nadchlo, byla možnost ochutnat piva českých i zahraničních pivovarů
v rámci programu „Pivní cesty“. A tak jsme střídavě seděli v sále domu hrůzy u Radbůzy a testovali
např. borůvkové pivo Král Šumavy, sokolovského
Permona, nebo výborné pivo Bakalář. Vystavovatelé, kteří se veletrhu účastnili, byli ze všech koutů České republiky, ale také ze zahraničí. Zájemci
proto mohli ochutnat např. vína z Moravy, Francie
i odjinud. Francouzi v sále rozložili mísy a podnosy s nádherně vonícími klobásami, uzeným a sýry.
Na každém rohu jsme potkávali návštěvníky, kteří si jako svátost nosili krabice s pravými krchlebskými koláči. O patro výše jsme získali i informace a materiály ze Slovenska nebo Rumunska. Samozřejmě jsme také neopomněli u stánku navštívit
naše sousedy z MAS Aktivios, kolegy z Nepomucka a naše města Klatovy a Koloveč.
Letošní ročník veletrhu ITEP se i přes malé technické nedostatky před jeho otevřením, kdy jsme téměř 20 minut čekali s přeplněným vozíkem s propagačními materiály na výtahy, opravdu vydařil.
Proto se také těšíme na příští rok a doufáme, že
budeme moci nabídnout i další turistické zajímavosti z našeho krásného území Pošumaví.

Stánek MAS Pošumaví a MAS Český les na ITEPu.
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7. setkání
místních akčních skupin
Plzeňského kraje

učebna. Pro přítomné byla zpestřením návštěva rodinné ekologické farmy člena MAS Aktivios – p. Vacíka v Roupově, zaměřené na chov skotu a koní.
Mezi projekty 1. Výzvy MAS Aktivios patří i 2 moderní autobusové zastávky – v Soběkurech a v Horušanech, které si místní občané pochvalují.
Toto setkání bylo pro všechny přínosné a inspirativní. Příště se Místní akční skupiny Plzeňského
kraje sejdou v lednu 2010 v Nečtinech.

V pátek 20. listopadu 2009 se v zasedací místnosti MAS Aktivios v Nezdicích uskutečnilo již 7.
setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje.
Zástupci 8 místních akčních skupin, zástupci Plzeňského kraje a Národní sítě MAS ČR se sešli opět u
nových hostitelů, aby mohli posoudit projekty v jiném území. MAS Aktivios působí v oblasti Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska.
Přítomné přivítal předseda MAS Aktivios Ing. Petr
Brandl, spolu s manažerkou Ing. Hanou Bouchnerovou. Místopředseda Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky a vedoucí Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER při Výboru NS
MAS ČR Jan Florian informoval o činnosti Národní sítě MAS, o výsledcích jednání pracovní skupiny
LEADER. Tématem dopolední pracovní části byla
též spolupráce MAS a Plzeňského kraje, dále spolupráce mezi místními akčními skupinami v cestov-

Ze setkání místních akčních skupin v Nezdicích.

Seminář pro žadatele
1., 2 a 3. výzvy

Ze setkání místních akčních skupin v Nezdicích.

ním ruchu, v oblasti mapování kulturního dědictví.
Hovořilo se též o nevyjasněné problematice DPH u
obcí u projektů z 5. kola podávání žádostí, s čímž
souvisí zpoždění proplácení dotací.
Odpolední exkurze po zrealizovaných projektech
z 1. Výzvy programu LEADER MAS Aktivios nás zavedla ke kostelu sv. Prokopa v Nezdicích, kde byla
dokončena střecha, včetně zvonice. V sousední vsi
Borovy je nově upravené prostranství před Obecním úřadem. Název dalšího projektu zní „Digitální svět v rozvoji venkovské školy – vybudování ICT
centra při ZŠ Merklín“. Tento projekt najdeme v Základní škole Merklín, vznikla zde nová moderní PC

30. 11. 2009 se uskutečnil v dominikánském klášteře seminář pro žadatele 1., 2 a 3. výzvy MAS Pošumaví. Šlo školení k administraci projektů pro
úspěšné žadatele MAS Pošumaví. Od 9 hodin proběhlo školení pro žadatele realizující projekt, od
10.30 hod. se další informace dozvěděli žadatelé z
druhé a třetí výzvy. Manažerka MAS Pošumaví Ing.
Šašková přítomné provedla všemi fázemi od podání žádosti o dotaci až po vyúčtování. Přínosná byla
též výměna praktických zkušeností žadatelů.
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Na vrchu Sedlo
je nová rozhledna

Objevme znovu
Böhmweg
29. 10. 2009 se uskutečnil v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech seminář o historii Světelské stezky a její trase a o možnosti jejího využití pro cestovní ruch. Autoři vzniklé studie Objevujeme znovu Böhmweg, Martin Kříž a PhDr. Jan Lhoták
seznámili přítomné s provedeným průzkumem a závěry SWOT analýzy.
Studie si klade za cíl popsat a v rámci možností
zadání zmapovat trasu Světelské stezky, která vedla
ve středověku z bavorského Zwieselu přes Železnou
Rudu a Dešenicko do Klatov a to v úseku Železná
Ruda – Klatovy. Zároveň se snaží alespoň ve stručnosti popsat její historii a význam. Z vlastního průzkumu provedeného v oblasti v červnu – září 2009
se autoři pokoušejí posoudit reálnost obnovení stezky na českém území, tedy v úseku od Železné Rudy
po Klatovy, a její možné využití pro cestovní ruch. V
textu také popisují vybavenost sledované oblasti pro
další rozvoj turistického ruchu a současné turistické
cíle v okolí stezky. Ze získaných údajů vytipovali nejzachovalejší úsek stezky, který je možný využít v budoucnosti jako nový turistický cíl smysluplně napojený na začátek stezky ve Zwieselu a její konec v Klatovech. Tomu však musí předcházet průzkum stezky
a jeho vyhodnocení. Závěry průzkumu pak poslouží jednak k prohloubení znalostí historie regionu a
pak také, a to je v tomto případě jeho hlavní smysl, k
získání kvalitních podkladů pro propagaci Světelské
stezky v rámci turistického ruchu.
Problematikou Světelské stezky se bude v budoucnosti více zabývat Klub přátel Klatovska.

Z otevření rozhledny na Sedle.

Poblíž Podmokel, na vrchu Sedlo, který byl kdysi
obýván Kelty, ve výšce 902 m.n.m, byla vystavěna
nová rozhledna, která je i svým tvarem inspirována
keltskými vzory. Je to sedmiboká, dřevěná stavba
s vyhlídkou, převyšující asi 2 metry okolní vzrostlé
smrky, která umožňuje překrásný výhled na Šumavu, zvláště na Kašperskohorsko a Železnorudsko.
Ve druhé světové válce zde byla postavena dřevěná vojenská pozorovatelna, jež v 50 a 60 letech
přestala sloužit svému účelu, zchátrala a nakonec se zřítila. O výstavbu nové rozhledny usilovalo
Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle, jež vzniklo v roce 2002. Jeho cílem bylo zajistit prostředky
na výstavbu rozhledny nové. Sdružení obdrželo v
roce 2009 dotaci z ROP NUTS II. Jihozápad na výstavbu rozhledny, jež byla 13. 12. ve 13. hodin 12
minut slavnostně otevřena.
Za mrazivého počasí a sněhového poprašku si
hojní návštěvníci vyslechli několik krátkých proslovů, pěvecké vystoupení souboru Svatobor ze Sušice a hlavně s velkou nedočkavostí vystáli frontu na
výstup na rozhlednu, odkud bylo vidět jen málo, maličko. Všichni si slíbili, že krásu výhledů ocení příště a rychle se přesunuli do tepla stanu s klobásami
a nápoji. Program pak nyl završen v útulném Penzionu pod Sedlem.
Všem, kdo se o stavbu rozhledny zasloužili, patří velký dík, je opravdu krásná.

Martin Kříž (stojící) a PhDr. Jan Lhoták na semináři v bývalém dominikánském klášteře.
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Nový výhled brzy poskytne i Chlum
Nová rozhledna na vrcholu kopce Chlum nad
Chanovicemi je téměř dokončena.
Do stavby rozhledny se pustila obec Chanovice, která tento záměr převzala od občanského
sdružení pro venkov na pomezí západních Čech
Panoráma, které se o to pokoušelo deset let. Její
stavba je financována z různých zdrojů. Jako základ posloužily finanční prostředky ve výši 800 tisíc Kč, které shromáždila Panoráma, 690 tisíc poskytl na stavbu v roce 2008 Plzeňský kraj, který přispěl i v roce 2009 částkou 350 000 Kč. Dalších 180 tisíc vložily do projektu partnerské obce
v rámci Sdružení Prácheňsko a 970 tisíc Kč obec
Chanovice.
„28. listopadu 2009 byla na rozhledně osazena
dřevěná vyhlídková věž. Náročný stavařský prvek

peníze na její dokončení. Nyní chybí ještě 300 tisíc Kč. Předpokládá se, že se to podaří do konce
června letošního roku.
„Stavba, která je založena přímo na nejvyšším
bodu kopce, zabírá plochu 5 x 5 m. Rozhledna je
zděná ve dvou nad sebou ustupujících šířích s osmibokou plochou pro rozhled zastřešenou osmibokým jehlanem. Věž je navržena z betonových
cihel s vyspárováním a samotná plocha rozhledny je ze dřeva, schodiště pak kovové,“ popsal výslednou podobu rozhledny chanovický starosta.
Z rozhledny bude možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Pěkný rozhled
bude i východním a severním směrem do vnitrozemí. Vhodná je i snadná dostupnost pro pěší turisty od chanovického zámku a skanzenu.
Stavba rozhledny souvisí s rozsáhlým a dlouhodobým projektem obce a spolupracujících subjektů. „Jeho cílem je vytvořit v Chanovicích ucelenou
nabídku pro cestovní ruch. V obci je opravovaný
zámecký areál a Skanzen lidové architektury jihozápadních Čech, kde se konají pravidelně nejrůznější akce. Vše je umístěno do vesnické památkové zóny, kterou vyhlásilo ministerstvo kultury od 1.
ledna 2005,“ doplnil Klásek.
Chanovicko se vyznačuje krásnou kopcovitou
krajinou se smíšenými lesy a výhledy na Šumavu. Rozhledna bude součástí naučné stezky Příroda a lesy Pošumaví, která spojuje zámecký areál s rozsáhlým parkem anglického typu, přes smíšené lesy, se skanzenem.

Kontaktní osoby
pro konzultace projektů
Ing. Radana Šašková,
manažerka MAS Pošumaví, tel.: 376 387 717,
mobil: 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

Stavba rozhledny na Chlumu.

byl výsledkem spolupráce stavařů z regionu. Na
osmibokou železobetonovou desku o průměru 5
m ve výšce 25 m byla osazena osmiboká montovaná dřevěná vyhlídka. Vše za spolupráce místních zámečníků a přesné jeřábnické práce,“ vysvětlil starosta Chanovic Petr Klásek.
Kdy bude rozhledna otevřena zatím není přesně jasné, neboť Chanovičtí musí nejprve sehnat
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Pro MAS Pošumaví je důležitý rozvoj
cestovního ruchu v regionu
Rozhovor s předsedou Místní akční skupiny Pošumaví PaedDr. Václavem Petrusem.
Můžete popsat historii místní akční skupiny
a její smysl?
„Vznik místní akční skupiny vyplynul ze spolupráce obcí v mikroregionech a později (v roce 1999) v
Šanci pro jihozápad (sdružení právnických osob),
která sdružila najednou více mikroregionů společně s jinými subjekty – neziskovými a zemědělskými. Sdružení se pak věnovalo zejména rozvojovým
projektům v oblasti Tachovska, Domažlicka a Klatovska.
Postupně se k nám dostávaly informace o programu LEADER, který ve starších zemích Evropské
unie už vznikl v roce 1991. Bylo jasné, že pokud i mi
budeme chtít získat do našeho regionu finanční prostředky z tohoto programu, bude nutné založit místní akční skupinu. Do přípravy na její založení jsme
se pustili na přelomu let 2003 a 2004, kdy začaly v
České republice postupně vznikat první místní akční skupiny. Jednou z podmínek pro založení místní akční skupiny je to, že státní správa a samospráva se může na činnosti MAS podílet pouze 50 % členů nebo méně. Zde se nám tedy hodila zkušenost
z Šance pro jihozápad. V březnu 2004 pak vznikla Místní akční skupina Pošumaví, kterou vytvořilo
22 zakládajících členů z nichž 14 bylo neziskových
a podnikatelských subjektů. Následně jsme stanovili své cíle a priority z nichž jeden je zásadní – získat
pro náš region mimořádné finanční prostředky z Evropské unie, které by byly jinak nedosažitelné. Vytvořili jsme Strategický plán LEADER MAS Pošumaví s názvem Zlepšení života v Pošumaví, na jehož
základě jsme byli vybráni k financování z Programu
rozvoje venkova. V období 2006 – 2013 je to zhruba
10 milionů Kč za rok, které můžeme přerozdělit na
realizaci různých projektů.“
Hlavní cíl MAS Pošumaví je jasný. Jaká jsou však
další aktivity ?
„Vedle získávání finančních prostředků z LEADERu
nás zajímají i další témata – například cestovní ruch.
Poskytujeme informace o službách a snažíme se
hledat cesty jak přilákat do našeho regionu návštěvníky a udržet jejich zájem. Dále se věnujeme problematice celoživotního vzdělávání a také vytváříme své vlastní projekty, na které získáváme finanční
prostředky z různých dotačních titulů. V neposlední
řadě udržujeme i partnerské vztahy s dalšími místní10

mi akčními skupinami u nás i v zahraničí. Postupně
se tak dostáváme do role jakéhosi regionálního manažera, což nás vedlo i k tomu, že jsme se rozhodli poskytovat obcím a jiným subjektům poradenství v
návaznosti na Program rozvoje venkova.“

PaedDr. Václav Petrus - narozen v roce 1961 v Příbrami, od roku 1984 žije ve Švihově, kde působil jako
učitel na zdejší základní škole, v letech 1994 – 1998
byl místostarostou Švihova a od roku 1998 je starostou města. Od roku 2004 je předsedou MAS Pošumaví. Je ženatý, má dvě děti a vnučku.

Zmínil jste cestovní ruch. Co v současné době
chystáte na jeho podporu?
„Ve většině schválených rozvojových studií, plánů a dalších materiálů, které se váží k rozvoji regionu, ve kterém působí naše místní akční skupina, je
uvedeno, že cestovní ruch a na něj navazující obory
by měly být u nás jedním z nosných hospodářských
odvětví. V této oblasti byla realizována celá řada
větších či menších projektů, které však většinou nebyly kontinuální a ani plánovaně nepokrývaly celé
území MAS. Z tohoto důvodu se místní akční skupina rozhodla v rámci svých aktivit vytvořit databáze podnikatelských i nepodnikatelských aktivit, které se k cestovnímu ruchu váží. Dále plánujeme dostat významnější památky a indoorové i outodoorové aktivity do celostátních databází, které například
spravuje Česká centrála cestovního ruchu. Jde o to,
aby tyto databáze byly veřejně přístupné a sloužily

nejen jako informační zdroje pro turisty a informační centra v regionu, ale i jako podklad pro další projekty v regionálním cestovním ruchu. Tyto aktivity
bude v této etapě bezplatně koordinovat naše pracoviště ve Švihově.
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., by v roce
2010 chtěla vystupovat pod jednotným firemním stylem s prvky corporate identitiy a grafickým manuálem. Od tohoto postupu si slibujeme lepší a účinnější propagaci nejen cestovního ruchu, ale celého našeho regionu, protože jen tak máme určitou naději
se zviditelnit v konkurenci ostatních destinací.

Kromě toho se Místní akční skupině Pošumaví
podařilo získat dva projekty k cestovnímu ruchu,
které začne realizovat v roce 2010, a do kterých se
budou moci zapojit za předem daných podmínek
i další zájemci. Jeden se týká propagace a druhý
mapování staveb lidové architektury.“
Ví se už, co nastane po roce 2013, kdy skončí
plánovací období?
„Zatím to není jasné. Věřím však, že program
LEADER bude pokračovat i po roce 2013. Bylo by
škoda nevyužívat dále fungující strukturu.“

Jan Kavale oživuje osudy předků
Zašlé příběhy našich předků oživuje ve svých povídkách známý fotograf Šumavy Jan Kavale ze Žichovic. Svoji zatím poslední knihu nazval Příběhy
starých cest. K tomuto názvu ho inspirovala jedna
jeho vlastní fotografie.
„Podklady pro knihu jsem připravoval zhruba dva
roky. Jednotlivé povídky jsem pak napsal během
minulé zimy. Témata povídek jsou velmi různorodá.
Jedná se o příběhy lidí, o kterých jsem se doslechl
z různých vyprávění,“ vysvětluje Kavale, který v knize popsal i osud některých svých předků - Caballa,
který pocházel z Korsiky a účastnil se jako voják třicetileté války či svého dědečka Josefa Míky, který
ožívá v povídce Žichovický fišmajstr.
„Svými povídkami Kavale čtenářům umožňuje
výlet do minulosti. Upozorňuje v nich na významné fenomény Šumavy a Pošumaví a přibližuje důležité a zajímavé momenty regionální historie. Díky
jeho knize se ocitnou mezi pašeráky železa, vydají
se na cesty s místními formany, budou svědky loupežných přepadení či dokonce úkladných vražd. Na
příklad s hrdinou jednoho příběhu - pošťákem Vaňkem - se dostanou na Železnorudsko mezi drsné a
nemilosrdné pytláky. Seznámíme se však i s výjimečnou osobností knížete Gustava Lamberka či s
chovem perlorodek na Otavě,“ přiblížil obsah historik Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy v Kašperských Horách.
Příběhy starých cest nejsou první Kavaleho povídkovou sbírkou. V roce 2008 mu vyšla podobná
kniha - Zakázaná archeologie na Šumavě a v současné době připravuje další, pro kterou už má vymyšlený i název - Příběhy kamenů a skal Šumavy. „Podklady i pro třetí titul si opět připravuji zhruba
dva roky. Pokud vše dobře dopadne, kniha vyjde letos koncem roku,“ svěřil se Kavale.
Na pultech knihkupectví se v těchto dnech objevila i další Kavaleho fotografická kniha s názvem Šu-

Jan Kavale při autogramiádě nových knih v Městské
knihovně v Klatovech.

mava z ptačí perspektivy. „Snímky jsem pořizoval
ve všech ročních obdobích. Během sedmi letů nad
Šumavou jsem strávil 14 hodin ve vzduchu. Zachytil
jsem prakticky celou Šumavu. Důraz jsem kladl na
obce a vodu, která je z výšky nejkrásnější. Zvláště
se mi líbil pohled na Nýrskou přehradu, který jsem
dal na obálku. Jako bonus jsem zařadil také pohledy z nejznámějších šumavských rozhleden,“ nastínil.
Další fotografická kniha, kterou Jan Kavale připravuje, dostane název Šumava jako malovaná.
„Chci v ní publikovat snímky všeho druhu i ročních
období, včetně detailu - prostě to nejlepší co jsem si
zatím šetřil,“ dodal.
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Potřebujete poradit s projektem v oblasti
životního prostředí nebo zemědělství?
Dva členové Místní akční skupiny Pošumaví,
z.s.p.o., nabízejí poradenství a pomoc při zpracování projektů v oblasti životního prostředí
a zemědělství.
První nabídka se týká zemědělské výroby. Člen
MAS Pošumaví Spolek pro rozvoj zemědělského
podnikání – Jihozápad nabízí pod odbornou garancí Veterinárního centra v Sušici, s.r.o., přípravu projektů do jednotlivých os Programu rozvoje venkova, včetně osy 4 LEADER. Zároveň je možno se na
Spolek obracet s dotazy týkajícími se problematiky
chovu hospodářských zvířat a to především v oblasti jejich výživy a v současné době velmi aktuálního welfare zvířat.
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání poskytuje nabídku nových dovedností a schopností
souvisejících se zefektivněním zemědělské výroby,
možností čerpání finanční pomoci a využíváním nových technologií v zemědělství. V rámci MAS Pošumaví zprostředkovává aktivní zapojení malých a
středních zemědělců do přípravy místního partnerství a přípravy konkrétních projektů zemědělských
subjektů pro programy typu LEADER.
Bližší informace zájemcům o tuto problematiku a podmínky, za kterých spolek poskytuje poradenství, podá Ing. Tomáš Zelený, Ph.D., z Veterinárního centra v Sušici na mob.: 602 156 008
nebo na e-mailu: tzeleny@zoo-veterina.cz.
Druhá nabídka přišla od obecně prospěšné společnosti Úhlava, o.p.s., která se ve spolupráci s dalším členem MAS Pošumaví Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech systematicky zabývá pořádáním vzdělávacích cyklů a osvětových akcí pro oblast ochrany životního prostředí.
Z minulosti je veřejnosti především znám cyklus
přednášek, pořádaných v rámci projektu realizovaného v celém Plzeňském kraji sdružením ENVIC,
který zahrnoval všechny oblasti environmentální
výchovy. V těchto aktivitách Úhlava, o.p.s., pokračovala i cyklem interaktivních vzdělávacích pořadů
pro děti ze základních škol a v současné době je
připravena ve spolupráci s Plzeňským krajem i série ministerstvem vnitra akreditovaných přednášek
pro politiky a úředníky samospráv.

12

Pro nejširší veřejnost Úhlava, o.p.s., zřídila Regionální poradenské a informační místo provozované
v rámci sítě Environmentálních informačních center
ENVIC Plzeňského kraje pro Operační program Životní prostředí, prioritní osy 2, která se týká Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a osy 3, která
se týká Udržitelného využívání zdrojů energie. Jedná se zejména o projekty zaměřené na zateplování
veřejných budov, omezování emisí a využití obnovitelných zdrojů energie při vytápění a výrobě elektřiny.

Úhlava, o.p.s., nabízí následující služby:
a Asistence při tvorbě projektového záměru a pří-

loh požadovaných k žádosti o dotaci.

a Iniciace projektových záměrů, oslovování poten-

ciálních žadatelů, informování o typech opatření, na
která je možné žádat o dotaci.
a Posouzení financovatelnosti projektového záměru z OP ŽP.
a Podporu při hledání optimálního technického a
technologického řešení, které odpovídá parametrům programu.
a Asistence při tvorbě zadání pro zpracovatele projektové dokumentace a odborných posudků.
a Konzultace obsahu a formy povinných a nepovinných příloh požadovaných k žádosti o dotaci.
a Poradenství s vyplňováním formuláře žádosti o
dotaci v elektronickém prostředí BENE-FILL.
a Asistence při plánování povinné publicity projektu.
Vzhledem k tomu, že v rámci je projektu ENVIC
je tato činnost dotována, poskytuje ji Úhlava, o.p.s.,
bezplatně.
Bližší informace i k dalším aktivitám Úhlavy, o.p.s., týkajících se poradenství v zemědělství, včetně projektů do Programu rozvoje venkova, získáte v kanceláři Úhlavy, o.p.s., Krameriova
138, 339 01 Klatovy, u Ing. Heleny Hnojské na tel.:
376 311 745 nebo na e-mailu: info@uhlava.cz.

Nová rozhledna na Sedle
13. prosince byla slavnostně otevřena nová dřevěná rozhledna na vrchu Sedlo u Albrechtic na Sušicku.
O její vybudování se zasloužili členové Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle. Více informací na straně 8.

Emil Kinzl (vlevo) z Kašperských
Hor a starosta Podmokel Petr Pavlíček při slavnostním otevření rozhledny.

Historika a spisovatele Milana Pokorného
(+2007) ze Sušice, který byl velkým milovníkem
Sedla, na rozhledně připomíná pamětní deska.

Pohled na Horažďovicko z rozhledny na Sedle.

Nová rozhledna je postavená kromě základových patek jen ze dřeva.

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

