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Z valné hromady MAS Pošumaví 19. 10. 2010

Seminář pro žadatele v Hrádku u Sušice 19. 8. 2010

Prohlídka zámku, kde po nedávno dokončené 
rekonstrukci vznikl hotel.

Ze semináře v zámhu v Hrádku u Sušice.

Zleva: Karel Šot, Jan Löffelman a Milena Sirná. Zleva: Ing. Vladislav Smolík, Ing. Vojtěch Brant 
a Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.



Milí čtenáři,

vánoční atmosféra působí jistě na každého z nás, 
chroničtí zoufalci počítají co nestihli, ti šťastnější do-
kážou i nespěchat a spíše se zklidnit a trochu bilan-
covat. Co pěkného a dobrého se událo a co příjem-
ného očekávají od období nadcházejícího. My jen 
v krátkosti připomeneme maraton akcí od letošní-
ho léta, který se hodně týkal soutěže Regionální po-
travina Plzeňského kraje - od slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže na Chodských slavnostech v Do-
mažlicích, kde se k naší velké radosti objevil i prezi-
dent České republiky Václav Klaus, po řetěz ochut-
návek spojených s různými společenskými akcemi 
a setkáními na území Plzeňského kraje, kde jsme 
samozřejmě propagovali naši místní akční skupinu. 
Celý týden jsme prožili i jako vystavovatelé na Zemi 
živitelce v Českých Budějovicích. Podrobněji jste se 
o soutěži a dění s ní souvisejícím mohli dočíst ve 
zvláštním elektronickém čísle zpravodaje. To nahra-
dilo letos podzimní „papírové“ vydání našeho časopi-
su. Velký boj se odehrál v podzimní 5. výzvě žádos-
tí o dotace na projekty PRV, přehled úspěšných ža-
datelů najdete uvnitř čísla. Vybraní žadatelé ze 4. vý-
zvy koncem roku podepsali dohody se Státním ze-
mědělským intervenčním fondem a začínají s reali-
zací svých projektů. V září jsme navštívili naše přá-
tele ve Slezsku, podiskutovali s kolegy z MAS Pobe-
skydí, prohlédli si některé zdařilé projekty a zúčast-
nili se Evangelického dne v Komorní Lhotce. Ohrom-
nou atmosféru jsme si užili i 28. října při Modlitbě 
za domov - společné akci místních akčních skupin  
a Ekumenické rady církví konané v Krabčicích pod 
Řípem. Devadesátiminutový pořad ČT 2 z tohoto se-
tkání můžete najít na našem webu. Během podzi-
mu jsme se zúčastnili několika konferencí s tématy 
rozvoje cestovního ruchu, spolupráce vysokých škol  
s veřejnou a podnikatelskou sférou, Konference Ven-
kov 2010, připravili jsme řadu seminářů - v létě pro 
žadatele o dotace z PRV, na podzim pro nově zvole-
né členy zastupitelstev a starosty. Zvláštním a milým 
zážitkem bylo provázení bohemisty, jihokorejského 
profesora Kim Kyuchina, Pošumavím i účast na me-
zinárodní konferenci o odkazu Jana Amose Komen-
ského v Senátu České republiky.

A do tohoto všeho workshopy a exkurze Projek-
tu spolupráce nazvaného Místní dědictví – bohatství, 
na které zapomínáme, úspěšné nastartování projek-
tu Poznej Pošumaví, zapojení do projektu Vytvoření 
sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví, kon-
zultace plánů perspektivních žadatelů pro další vý-
zvy. Spolu s letošními komunálními a senátními vol-
bami mnohdy vznikaly krkolomně řešitelné úkoly, jak 
vše včas zvládnout. A zvládli jsme to! Tak věříme, že 
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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, podnika-
telé. Zástupci nestátních a nesamosprávních sub-
jektů 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 na-
horu, vychází ze zkušenosti, že venkovské ob-
lasti 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, Staropl-
zenecko, Mirošovsko), MAS Centrální Šumava (Su-
šicko, Železnorudsko, Kvilda a okolí), MAS Český 
Les (Broumovsko, Borsko, Poběžovicko, Domažlic-
ko), MAS Český Západ – Místní partnerství (Kon-
stantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko, Hracholusky), 
MAS Ekoregion Úhlava (Nýrsko a okolí), MAS Náš 
region (na území Plzeňského kraje pouze Úter-
sko), 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, Kra-
lovicko), MAS Vladař (na území PK pouze Manětín-
sko, Nečtinsko), MAS Zlatá cesta (Tachovsko).

i příští rok zvládneme „uřídit“ a postupně dokončovat 
všechny naše projekty a nápady. Těšíme se i na in-
spirativní podněty od všech, kterým není jedno, jak 
na našem území žijeme.

Do nového roku 2011 přejeme všem pevné zdra-
ví, dobrou náladu a radost i ze všedních dní a každo-
denních setkání.

Za MAS Pošumaví
Radana a Ivo Šaškovi, 

manažeři MAS Pošumaví



Místní akční skupina Pošumaví vznikla jako zá-
jmové sdružení právnických osob na jaře roku 2004 
na základě iniciativy obcí, podnikatelských subjek-
tů a nestátních neziskových organizací z klatovské-
ho a domažlického okresu pro potřeby právě vyhlá-
šeného programu LEADER ČR. Na území České 
republiky působí 112 Místních akčních skupin, jež 
mohou realizovat v období 2008 – 2013 svoji rozvo-
jovou strategii – SPL = Strategický plán LEADER.  
Máme tak možnost čerpat ročně více než 11 mili-
onu Kč na investiční projekty žadatelů.  Podle typu 
projektu mohou být žadateli obce, podnikatelé, ne-
ziskové organizace, církve a další subjekty uvede-
né v SPL.

MAS Pošumaví má 21 členů, tvoří je: podni-
katelské subjekty, nestátní neziskové organizace, 
2 města a mikroregiony, ve kterých je sdruženo 98 
obcí.

Mikroregiony a samosprávy

Mikroregion Běleč
Členské obce: Biřkov, Červené Poříčí, Chocomyšl, Chu-
denice, 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, Lib-
kov, 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 Struha-
dlo, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodív, Obytce, Pláni-
ce, 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, Chano-
vice, Kejnice, Nezdřev, Oselce, Rabí, Slatina, Svéradi-
ce, Velké Hydčice, Velký Bor, Žichovice. Mikroregion Po-
šumaví: Budětice, Bukovník,Čimice, Dobršín, Domoraz, 
Dražovice, Frymburk, Nezamyslice, Nezdice na Šuma-
vě, Podmokly, Soběšice, Strašín, Žihobce. Mikroregion 
Slavník: Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice, Malý 
Bor, Maňovice, Myslív, Olšany, Pačejov

Město Kasejovice
Město Klatovy

Podnikatelské subjekty

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

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Území MAS Pošumaví zahrnuje převážnou část klatov-
ského 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 oby-
vatel/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

Místní akční skupina Pošumaví
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Valná hromada MAS Pošumaví 19. října 2010.
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Orgány MAS Pošumaví

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Po-

šumaví, z.s.p.o., a tvoří ji zakladatelé nebo jimi po-
věření zástupci. Rozhoduje o všech důležitých vě-
cech činnosti sdružení, schvaluje rozvojovou strate-
gii MAS a strategický plán LEADER a výběr projektů  
v rámci programu LEADER.

Výkonná rada
Výkonná rada volí a odvolává statutární zástupce, jme-

nuje a odvolává účetní sdružení, programový výbor, výbě-
rové komise a sekretariát. Rozhoduje o přibírání manaže-
rů projektů a poradce. Členové výkonné rady jsou vole-
ni 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.
Po podzimních komunálních volbách nastala změna 

zástupců ve Výkonné radě, Město Klatovy nominovalo 
jako svého zástupce Bc. Martina Kříže.

Programový výbor
Programový výbor se podílí na zpracování rozvojové 

strategie a strategického plánu LEADER, schvaluje žá-
dosti místní akční skupiny, výběrová kritéria a výběr pro-
jektů 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

Výběrová komise MAS Pošumaví
Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem 

stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam pro-
jektů 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
Ing. Pavel Vondráček,

 Úhlava, o.p.s.
Jan Helíšek,

starosta obce Strašín, mikroregion Prácheňsko
Jana Zajícová, 

Pošumavské sportovní sdružení, Klatovy

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, 
Klub přátel Klatovska, o.s.

Mgr. Kamil Pikhart, 
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

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 souvise-
jící informace pro žadatele, tj. pravidla, fiche (oblasti pod-
pory), instruktážní list.

Formuláře k výzvě: žádost o dotaci z PRV, osnovu 
projektu, aj.

Z jednání orgánů MAS Pošumaví
(srpen – prosinec 2010)

Termín zasedání programového výboru:
19. 10. 2010
Termíny konání výkonné rady
19. 10. 2010, 16. 12. 2010
Termín konání valné hromady
19. 10. 2010
Termín zasedání výběrové komise
23. 9., 11. 10. 2010, 12. 10. 2010
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5. výzva MAS Pošumaví
5. výzva MAS Pošumaví (druhá v roce 2010) 

byla vyhlášena 29. 7. 2010. Poté proběhly 3 semi-
náře k této výzvě, a to 11. srpna v kanceláři MAS 
Pošumaví v Klatovech, 16. 8. v Loučimi a 19. 8.  
v zámku v Hrádku u Sušice. Na seminářích, ale též 
telefonicky, e-mailem a osobně v kanceláři ve Švi-
hově, případně v Klatovech, měli žadatelé možnost 
konzultovat své připravované projekty. Příjem pro-
jektů proběhl v kanceláři MAS Pošumaví ve dnech 
9. – 10. září 2010. 

Alokace – celková částka k přidělení dotací – či-
nila v této výzvě 5 451 515,- Kč, bylo vyhlášeno 
těchto 5 fichí, neboli opatření: 
Fiche č. 1 Diverzifikace zemědělství
Fiche č. 2 Podpora drobného podnikání na venkově
Fiche č. 3 Venkovský cestovní ruch
Fiche č. 4 Zlepšení kvality života na venkově

Fiche č. 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví ven-
kova

Přihlásilo se 14 zájemců ve ficích 2, 3, 4, 5, jež 
požadovali dotaci 10 873 125,- Kč. Výběrová ko-
mise při svém hodnocení 11. a 12. 10. obodova-
la a určila 7 projektů (+ 3 náhradníky) k předání 
na SZIF v částce 5 805 367,-Kč s tím, že posled-
ní vybraný projekt městyse Všeruby, jež přesa-
huje možnou alokaci MAS, po vyzvání SZIF sníží 
prostřednictvím změnového hlášení částku dota-
ce o 353 852,- Kč. Ve fichích č. 2, 3, 5 bylo vybrá-
no po jednom projektu, zbývající 4 projekty jsou 
z fiche č. 4. 

25. 10. 2010 bylo 7 vybraných projektů 5. výzvy 
MAS Pošumaví zaregistrováno na SZIF v Českých 
Budějovicích, kde nyní probíhá administrativní kon-
trola a schválení žádostí.

Číslo 
fiche

Žadatel Název projektu Dotace (Kč)

2 Petr Mayer Tesařství Petr Mayer – výstavba skladových prostor      432 500,-

3 Štěpán Ruda Agropenzion Vojetice      999 754,-
5 Městys Chudenice Starý zámek Chudenice – expozice národního ob-

rození a farnosti Chudenice
  1 310 173,-

4 Obec Nová Ves Náves dětem      219 159,-
4 Město Plánice Stavební úpravy v základní a mateřské škole v Plánici   1 350 000,-
4 Obec Velhartice Modernizace dětského hřiště a obnova veřejného 

prostranství ve Velharticích
     237 480,-

4 Městys Všeruby Nutné opravy sokolovny ve Všerubech u Kdyně   1 256 301,-
Celkem                                                                                                                                            5 805 367,-

Číslo 
fiche

Žadatel Název projektu Dotace (Kč) Pořadí 
náhradníků

5 Spolek podnikatelů 
ve venkovské turistice - jz

Pasport památek Pošumaví a Střední Pošumaví      325 080,- 1.

4 Obec Bolešiny Stavební obnova objektu občanské vybavenos-
ti vč. vybudování dětského hřiště - Domažličky

     966 087,- 2.

4 Tělovýchovná jednota 
Vřeskovice

Oprava šaten a parkovací plochy víceúčel. 
sportovního areálu v obci Vřeskovice

     539 376,- 3.

4 Obec Hradešice Výměna oken a obnova chodníku v Hradešicích      448 002,-

4 TJ Sokol Kasejovice Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a ša-
ten TJ Sokol Kasejovice

  1 350 000,-

4 Město Klatovy Stavební obnova společenského domu Drslavice      612 700,-

4 Zimní stadion Klatovy, o.p.s. Zimní stadion – rekonstrukce šaten      826 513,-

Celkem                                                                                                                               5 067 758,-

Celková částka, kterou MAS alokuje na projekty IV.1.2. v 11. kole příjmu žádostí: 5 451 515,- Kč
Maximální počty bodů v jednotlivých ficích jsou rozdílné.

Seznam vybraných žádostí – 5. výzva

Seznam nevybraných žádostí – 5. výzva



Podpora konkurenceschopnosti 
zemědělských farem 

v česko-bavorském příhraničí 
aneb ohlédnutí za úspěšnou realizací přeshraničního projektu 

Úhlavy, o.p.s. - člena MAS Pošumaví
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Co se skrývá pod dlouhým názvem projektu  
a jak probíhala jeho realizace, tak na to jsme se ze-
ptali ředitele obecně prospěšné společnosti Úhlava  
Ing. Pavla Vondráčka a manažerky tohoto projektu 
Ing. Heleny Hnojské.

Obecně prospěšná společnost Úhlava i Úřad pro 
zemědělství a lesnictví z Chamu, který je partne-
rem projektu, se dlouhodobě věnují vzdělávacím  
a osvětovým činnostem zaměřeným na oblast život-
ního prostředí a zemědělství, stranou nezůstávají 
ani aktivity týkající se rozvoje regionu. A právě pro-
pojit všechny tyto aktivity se podařilo prostřednic-
tvím realizace tohoto společného česko-bavorské-
ho projektu.

Jak již ze samotného názvu vyplývá, projekt je 
zaměřen především na pomoc farmářům a ostat-
ním zemědělským subjektům hospodařícím v pří-
hraničních oblastech Šumavy, Pošumaví a Bavor-
ského lesa, ale snažili jsme se zároveň vyhovět i ši-
roké veřejnosti, která se o tuto problematiku zajímá.

Díky finanční podpoře Evropské unie bylo na po-
čátku vytvořeno na Střední škole zemědělské a po-
travinářské v Klatovech poradenské středisko, kam 
se měli a ještě stále mají možnost zájemci z řad ze-
mědělských podnikatelů obracet o radu či pomoc, 
která by jim usnadnila jejich činnost.

V rámci dvou a půlleté realizace se uskutečni-
la řada vzdělávacích seminářů, zaměřená napří-
klad na problematiku dotací či prodeje ze dvora. 
Zemědělci měli také možnost prodiskutovat situa-
ci ve svém odvětví či postěžovat si přímo tehdej-
šímu předsedovi Zemědělského výboru Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jiří-
mu Papežovi.

A protože, jak již bylo v úvodu řečeno, se jednalo 
o společný projekt, na většině akcí byli přítomni naši 
bavorští kolegové z Chamu, kteří účastníkům přiblí-
žili, jak je daná problematika řešena u nich. 

Zároveň jsme připravili vzdělávací e-learningo-
vou aplikaci zaměřenou právě na problematiku do-
tací, ekologického zemědělství a prodeje ze dvora. 
K posledně zmíněnému tématu byla vydána rovněž 
publikace s názvem „Jak na prodej ze dvora“. Je ur-
čena pro zkušené i pro začínající farmáře, kteří se 
rozhodli zpracovávat a prodávat své vlastní produk-
ty na farmě. 

Všichni z vlastní zkušenosti víme, jak je důle-
žitá nejen teorie, ale především praxe. Proto jsme 

Exkurze do oblasti Chiemsee - Simmerlhof.

Návštěva regionálního trhu v Chamu.
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pro naše farmáře připravili několik zajímavých ex-
kurzí na farmy v Bavorsku. Inspirovat se mohli na-
příklad na farmě, která vyrábí a dodává mléko a jo-
gurty školákům ve svém okolí nebo u farmáře, který 
si zpracovává veškerou masnou produkci na svých 
jatkách a vyrábí domácí klobásy a jiné speciality. Při 
návštěvě farmy s hruškovým sadem jsme byli sami 
překvapeni, kolik produktů je možné vyrobit pouze 
z hrušek. Mošty, vína, octy, čatní, ale i např. čoko-
ládu s hruškovou příchutí… to vše nám představi-
li tamní farmáři.

Díky našim kolegům z Chamu jsme mohli také 
společně navštívit mezinárodní veletrh v Rakousku 
s potřebami pro zpracovatele produktů prvovýroby. 
Pokud byste se rozhodli vybavit si od základů tře-
ba minipivovar, lihovar, moštárnu nebo minipekár-
nu, to všechno bylo zde ke zhlédnutí a k zakoupení. 
Na své si samozřejmě přišli i producenti mléčných  
i masných výrobku včetně ryb. 

A nesmím také zapomenout na dvojjazyčnou 
brožuru, která přináší široké veřejnosti přehled čes-
kých a bavorský farmářů, kteří prodávají svoji pro-
dukci na farmě s popisem jednotlivých farem a je-
jich fotografiemi.

Vzhledem k tomu, že akce byly opravdu hojně 
navštěvovány a ohlasy od českých i bavorských 
účastníků byly velmi pozitivní, si myslím, že se ten-
to projekt opravdu vydařil a doufám, že se nám po-
daří v navázané spolupráci i nadále pokračovat. 

Pokud byste se chtěli dozvědět ještě více, může-
te navštívit internetové stránky projektu:

www.rac.uhlava.cz.

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou unií z Evropského  fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

Milchhof Zangl – Tiefenbach (výroba školního mléka  
a jogurtů).

Dovolujeme si Vám představit naučnou stez-
ku spojující obce Velké Hydčice, Hejná a Neza-
myslice. Stezka je produktem rozvoje venkovské-
ho cestovního ruchu, kvalitní a přírodě neškodící 
turistiky, která je v rozsahu 14 kilometrů přístupna 
jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty. 

Hlavní okruh stezky je značený zeleně a vychá-
zí z obce Velké Hydčice přes obce Hejná a Ne-
zamyslice. Prostřednictvím 7 informačních tabu-
lí, Vám přiblížíme místní přírodní a historický od-
kaz, tj. bohatou historii, přírodní zajímavosti a dal-
ší zajímavá místa v obcích a jejich okolí. Můžeme 
např. zmínit těžbu vápence, ze kterého jsou zpra-
covávány stavební hmoty pro zdravé bydlení, vý-
značnost řeky Otavy a perlorodky říční či rýžov-
nictví atd.

Milovníci přírody a zdatnější návštěvníci si tra-
su mohou prodloužit okruhem přes místní vrš-

ky Kozník a Pučanka, který je přírodní rezervací. 
Okruh je značen žlutou pásovou značkou a vedle 
krásné přírody si na něm jistě užijete i daleké vý-
hledy do krajiny - na panoramata Šumavy, Javor-
nickou hornatinu a přírodní park Buděticko. 

Naučná stezka vznikla ve spolupráci s němec-
kým partnerským městem Regen, které od roku 
2007 rozvíjí příhraniční spolupráci v rámci územ-
ní působnosti obcí mikroregionu Prácheňsko.  
Návštěvníkům Město Regen představí osmá infor-
mační tabule.

Přejeme Vám nevšední zážitky a šťastné pu-
tování.

Pro obce Velké Hydčice, Hejná a Nezamysli-
ce naučnou stezku připravili: Hana Formanová,   
Mgr. Kamil Pikhart, Mgr. Zdeňka Řezničková (tex-
ty) a Hana Švarcová (grafika).

Hana Formanová a Mgr. Kamil Pikhart

Nová naučná stezka spojuje tři obce
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V minulých měsících měly obce, města a pod-
nikatelské subjekty možnost účastnit se projektu 
na podporu cestovního ruchu Poznej Pošumaví. 
V rámci tohoto projektu byla zpracována sada le-
táků turistických cílů, ubytovacích a stravovacích 
zařízení, volnočasových aktivit a dalších zajíma-
vostí z Pošumaví v české a německé verzi. Nyní 
si můžete celou tuto sadu ve formátu *pdf. volně 
stáhnout na stránkách Místní akční skupiny Po-
šumaví, z.s.p.o. – www.posumavi.jz.cz nebo na 
stránkách Poznej svého souseda – www.mapin.
uhlava.cz v sekci Poznej Pošumaví. Zároveň byly 
pro všechna informační centra na území MAS Po-
šumaví vyhotoveny tištěné a zalaminované sady 
letáků pro potřeby turistů, kteří je navštíví. Svo-
ji pomoc přislíbilo i oddělení cestovního ruchu  

Projekt Poznej Pošumaví
 byl dokončen

Plzeňského kraje, kde již nyní můžete letáky vy-
hledat pod jednotlivými turistickými cíli na portálu 
Turistů ráj. Letáky jsme také nabídli České cent-
rále cestovního ruchu pro její aktivity a dalším in-
stitucím podnikajícím v cestovním ruchu. Přípra-
va dalších letáků s turistickými lákadly Pošuma-
ví je možná, takže kdo si ještě nedal leták udělat, 
může nás samozřejmě kdykoli kontaktovat v kan-
celáři MAS Pošumaví ve Švihově, na mob.: 774 
411 097, tel.: 376 387 717 nebo na e-mailu jano-
tova@posumavi.jz.cz. To platí i pro zájemce o již 
vyhotovené sady letáků, které mohou sloužit jako 
zdroj informací například v penzionech, hotelích 
nebo na dalších turisticky atraktivních místech. 
Zároveň mohou být inspirací pro výlety i místním 
obyvatelům.  

Letáky vytvořené v rámci projektu Poznej Pošumaví - obec Pocinovice a Poutní místa Pošumaví.
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Co znamená pojem „komunitní škola“?
Komunitní školou (KŠ) rozumíme vzdělávací in-

stituci, která se zabývá vzděláváním celé komuni-
ty, především vzděláváním dospělých. Může to být 
příspěvková organizace obce, občanské sdružení 
nebo další činnost místní školy. Komunitní škola na-
bízí celoživotní vzdělávání přístupné všem dospě-
lým obyvatelům a to přímo v obci bez dojíždění do 
velkých měst. Do kurzů organizovaných v komunit-
ní škole se mohou přihlásit i občané okolních obcí.

Komunitní škola se podílí také na obecních roz-
vojových aktivitách (komunitní projednávání projek-
tů obce, semináře, besedy) a společenském životě 
obce (kluby občanů, přednášky, divadla, plesy, kon-
certy).
Jak vznikla komunitní škola ve Švihově?

První informaci o existenci komunitních škol  
a jejich poslání zaznamenal starosta města na celo-
státním setkání Škol obnovy venkova v Klenčí pod 
Čerchovem v listopadu roku 2009. Poté se zástup-
ce města Švihova (p. starosta Václav Petrus), ZŠ 
a MŠ Švihov (p. ředitelka Jaroslava Suchá) a zá-
stupce MAS Pošumaví (p. Ing. Ivo Šašek) zapojili 
do projektu Národní sítě komunitních škol v Borech. 
Absolvovali e-learningový kurz o založení a udržení 
existence komunitní školy.

Na jaře roku 2010 byla založena Komunitní ško-
la Švihov jako občanské sdružení. Předsedkyní je 
Mgr. Vendulka Riedlová – učitelka ZŠ ve Švihově. 
Členy této organizace jsou zástupci města, základ-
ní školy, seniorů a spolků.
Jaké cíle má Komunitní škola ve Švihově?

Komunitní škola má umožnit dospělým přístup  
k dalšímu nebo celoživotnímu vzdělávání napříč 
všemi generacemi. Jde především o kurzy pro do-
spělé v produktivním věku, seniory a akce pro do-
spělé s dětmi. Kurzy i další akce jsou otevřené ne-
jen pro místní, ale i pro obyvatele z blízkých obcí. Na 
kurzy k nám dojíždějí zájemci z okruhu 15 km. Naše 
sdružení se bude zapojovat jako partner do projek-
tů dalších subjektů, které mají přispět ke komunitní-
mu plánování a k rozvoji spolupráce uvnitř komunity.
Jaké kurzy již Komunitní škola Švihov otevřela?

Jako první jsme otevřeli ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze Virtuální univer-
zitu třetího věku, která je určena seniorům. Do prv-
ního semestru „Astronomie“ se přihlásilo 19 poslu-
chačů. V současné době končí druhý semestr na 
téma „Lesnictví“.

Dále jsme zajistili lektorku na výuku jógy a od říj-
na tento kurz navštěvuje 28 žen. Podobně jsme od 
října otevřeli kurzy výuky německého a anglického 
jazyka pro začátečníky, které navštěvuje celkem 27 
posluchačů.

V prosinci se konal první kurz z cyklu výtvarných 
technik. První setkání bylo na téma práce s papírem 

Komunitní škola 
Švihov, o.s., se představuje

Schůzka realizačního týmu projektu ESF „Síť komunit-
ních škol v Pošumaví“ rozšířená o zástupce partner-
ských měst a obcí.

Z jednání realizačního týmu projektu ESF.
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a výroba netradičních vánočních přání. Paní lektor-
ka představila i další techniky, které budou předmě-
tem dalších kurzů. 

Dále jsme uspořádali přednášky o cestování. 
První o Jihoafrické republice a druhou o Brazílii. 
Obě byly zdarma a zúčastnilo se jich 52 osob.
Jaké akce plánuje Komunitní škola Švihov  
v roce 2011?

Virtuální univerzita třetího věku bude pokračovat 
od února, téma semestru budou teprve poslucha-
či vybírat.

Dále otevřeme oba jazykové kurzy, které navá-
žou na ty předchozí. Budou se moci přihlásit ti, kte-
ří již ovládají základy jazyka. Kurz jógy bude také 
pokračovat od února. Po novém roce bychom chtě-
li naši nabídku kurzů rozšířit například o výrobu ke-
ramiky, ovládání osobního počítače atd. Chtěli by-
chom pokračovat v pořádání přednášek z oblasti 
cestování, ale také bychom rádi uskutečnili setkání 
se zajímavými osobnostmi. 

Kde shání Komunitní škola Švihov finanční pro-
středky na realizaci kurzů?

Prvním zdrojem je v našem sdružení členský pří-
spěvek, který je stanoven na 100,- Kč za rok, seni-
oři platí 50,- Kč. 

Podstatnou část ceny kurzů si platí sami účast-
níci. Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organi-
zace, odpovídá stanovení ceny kurzu nákladům na 
odměnu pro lektora, pronájem prostor a podobně. 
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat míst-
ní základní škole, která nám pronajímá tělocvičnu  
a učebny za přijatelné ceny. 

Dále patří poděkování Městu Švihov, které fi-
nančně podporuje akce místních spolků. Na tři 
akce ročně lze získat částku po 2000,- Kč. Pří-
spěvku jsme v letošním roce využili na dopravu pro  
seniory na slavnostní zakončení semestru Virtuální 
univerzity třetího věku v Mirošově.

Nástavba obecního úřadu.

Již od roku 1991 existují Myslovice jako samo-
statná obec. Od roku 2006 do roku 2010 byl sta-
rostou obce Zdeněk Strnad a místostarostou Miro-
slav Strnad. Během tohoto období byl zpracován 
územní plán obce, byly provedeny opravy míst-
ní komunikace mezi Myslovicemi a Domažlička-
mi, která je ve vlastnictví obce. Byla rovněž prove-
dena výstavba čistírny odpadních vod pro kultur-
ní zařízení a bylo také rozšířeno veřejné osvětle-
ní. Vyvrcholením tohoto volebního období byla vý-
stavba nového obecního úřadu, který se tak mohl 
přemístit do nových prostor nástavby na budově 
ve vlastnictví obce Myslovice. Hlavním důvodem 
této výstavby byly zcela nevyhovující hygienické 
podmínky, ve kterých fungovala kancelář obecní-
ho úřadu.

K slavnostnímu otevření došlo letos 7. 10. 2010 
za účasti senátorky paní JUDr. Jiřiny Rippelové.  
V nové nástavbě se kromě kanceláře obecní-
ho úřadu nachází také archiv, knihovna, zaseda-
cí místnost, kuchyňka, úklidová místnost a nové  
toalety. Nový obecní úřad má také bezbariérový 
přístup a umožňuje tak i bezproblémovou návště-
vu invalidním občanům. 

Celkové náklady tohoto projektu dosáhly zhru-
ba tři miliony korun, z toho 1,8 milionu pokryla do-
tace z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader. 
Tato dotace byla získána prostřednictvím MAS 
Pošumaví. Spoluúčast obce, jejíž roční rozpočet 
se pohybuje okolo 850 tisíc korun, činila tedy cca  
1,2 milionu.

Pro obec naší velikosti je to největší akce od 
roku 1991, kdy jsme se osamostatnili od Bolešin. 
Samotná stavba trvala půl roku, i když na jaře nás 
sice trochu zdrželo špatné počasí. 

Za celé volební období byly získány dotace  
v celkové výši 2 500 00,- Kč a to ze Státního ze-
mědělského intervečního fondu, Plzeňského kra-
je a ministerstva vnitra. Dále obec obdržela fi-
nanční prostředky na opravy místních komunika-
cí ve výši 170 000,- Kč od firem, které tyto komu-
nikace užívají.

Zdeněk Strnad

Obec Myslovice a její projekt
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Již v minulých vydáních našeho zpravodaje jsme 
Vás informovali o tom, že naše Místní akční skupina 
realizuje společně s partnerem MAS Brána do Čes-
kého ráje projekt Spolupráce zaměřený na zmapo-
vání staveb lidové architektury na území obou MAS. 
Hlavními výstupy tohoto projektu bude internetová 
aplikace – mapový portál se záznamy o objektech li-
dové architektury a dále reprezentativní populárně – 
naučná publikace s 50 vybranými objekty. Publikace 
je určena pro využití v obcích, informačních centrech, 
knihovnách, školách a v cestovním ruchu. Interne-
tová aplikace i publikace budou obsahovat resumé  
o jednotlivých objektech též v jazykových mutacích – 
v německém a anglickém jazyce. 

Naším záměrem je, aby publikace reprezento-
vala celý náš region, a proto dbáme i na rovnoměr-
né plošné rozmístění vybraných objektů v regionu. 
Dodavatelem odborných prací (např. historický prů-
zkum mapovaných objektů, vypracování soupisů  
a map místního dědictví a zajištění dalších odbor-
ných podkladů ke zpracování jednotlivých objek-
tů) je Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech  
v čele s panem ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem. 
To bylo vybráno ve výběrovém řízení. K výběru 50 
objektů pro knižní publikaci z předloženého sezna-
mu a soupisu památek lidové architektury, který čítal 
kolem stovky objektů, se měli možnost vyjádřit před-
sedové jednotlivých členských mikroregionů. Infor-
mována však byla i široká veřejnost prostřednictvím 

internetových stránek www.mistnidedictvi.cz, které 
byly v rámci projektu zřízeny za účelem prezentace 
a propagace projektu. Průběžně jsou aktualizovány 
a zájemci o historii a lidovou architekturu se zde mo-
hou dozvědět o dalších doprovodných akcích, které 
realizujeme. 

Co se nám již v rámci projektu podařilo z dalších 
výstupů zrealizovat? 

Již od března tohoto roku se konají worksho-
py střídavě na našem území a na území partnerské 
MAS. Úspěšná realizace projektu předpokládá zapo-
jení co nejširší veřejnosti, především místních histo-
riků, památkářů, kronikářů, aby vznikla co nejkvalit-
nější databáze, která bude sloužit jak k prohlubová-
ní znalostí o regionální historii místních obyvatel, tak 
i k podpoře cestovního ruchu v regionu. Zájemci měli 
možnost zúčastnit se workshopů v Klatovech, v Bě-
šinech, v Libuni a v Lomnici nad Popelkou.

V září navštívilo náš region 30 účastníků z part-
nerské MAS v rámci třídenní exkurze a cestovalo 
společně s deseti domácími zástupci z MAS Pošu-
maví po regionu. Na programu exkurze se podílel 
a odborným výkladem k mnohým navštíveným stav-
bám přispěl pan Mgr. Smolík, za což mu patří vel-
ký dík.

Společně jsme navštívili stavby místního dědictví 
v Mrákově, Milavčích, Pocinovicích a vrcholem dne 
byl pro všechny naprosto originální výklad pana Vol-
fa při prohlídce Muzea techniky a řemesel v Kolov-
či. Neméně zajímavý byl také podrobný výklad věci 

MAS Pošumaví realizuje projekt 
spolupráce Místní dědictví, 

bohatství, na které zapomínáme

Jednání koordinační skupiny projektu Spolupráce.

Z exkurze na Klatovsku - před rodným domkem Františ-
ka Křižíka v Plánici.
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znalého pana starosty Löffelmanna při prohlídce 
Muzea příhraničí druhý den ve Kdyni. Zájemci měli 
možnost prohlédnout si i interiér roubenky manže-
lů Veselých v Kamýku u Švihova, obhlédnout v do-
provodu pana starosty PaedDr. Petruse Vodní hrad 
a navštívit nejstarší objekt naší venkovské architek-
tury – Lučici čp. 2 a další objekty v okolí. Velkorysou 
prohlídku zámku i s občerstvením nám poskytl sta-
rosta Chudenic, Bc. David Klíma.

Poslední den exkurze jsme společně prožili na 
Plánicku (v rodném domě Františka Křižíka) v Bře-
žanech a závěrečným zastavením byly Chanovice  
s návštěvou skanzenu a zámeckého areálu, kde nás 
vřele přijal pan starosta Klásek.

V říjnu jsme uspořádali exkurzi za stavbami lido-
vé architektury po území MAS Brána do Českého 
ráje. Účastníci, především z řad starostů, kronikářů 
obcí a zájemců o regionální historii, se měli možnost 
v rámci třídenního zájezdu seznámit s celou řadou 
zajímavých památek. Za pomoci zástupců z partner-
ské MAS byl připraven nabitý, ale přitom pohodo-
vý program. První den byl věnován stavbám ležícím  
v Mikroregionu Tábor. Nejprve se účastníci prošli po 
Vesnické památkové zóně Karlov v městě Lomni-
ce nad Popelkou, kde měli možnost obdivovat prv-
ní roubenky, se kterými se mohli v průběhu cesty se-
známit. Zajímavá pro seznámení se s regionem byla 
i prohlídka městského muzea v Lomnici nad Popel-
kou. Následoval přesun do Nové Vsi nad Popelkou, 
kde paní starostka Marie Kynčlová připravila (kromě 
občerstvení) k nahlédnutí unikátní publikace s ruč-
ně malovanými obrázky, ve kterých je podrobně za-
chycena historie místních stavení lidové architektury 
(roubenek). S dalšími roubenkami byli účastníci ex-
kurze seznámeni v nedalekých obcích Železnici, Ra-
dimi a ve Studeňanech. Studeňany jsou pro region 
Pošumaví zajímavé i tím, že zde v roce 1969 zemřel 
český malíř, grafik, ilustrátor, básník, řezbář, sochař 
a spisovatel Josef Váchal, který se narodil v Milav-
čích a část svého díla věnoval Šumavě.

Druhý den exkurze byl zaměřen na Novopacko. 
Prohlídka staveb lidové architektury byla zahájena 
pod vedením pana Mgr. Bohuslava Benče ve ves-
nické památkové zóně Karlov. Potom již následoval 
přesun do Staré Paky, kde se paní starostka poch-
lubila knihovnou umístěnou v roubence postavené 
původně jako místní škola. Další a delší zastávka 
byla věnována Nové Pace, ve které měli přítom-
ní možnost se seznámit nejen s její historií v míst-
ním muzeu, ale i v Klenotnici se vznikem a historií 
těžby polodrahokamů a místním fenoménem - spi-
ritismem. Po obědě následovala prohlídka místní-
ho klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie  
s výkladem a ochutnávka regionálního produktu 
při prohlídce Novopackého pivovaru. V závěru dru-
hého dne byli účastníci překvapeni velmi pěkným  
a poutavým výkladem paní kastelánky hradu Pecka 
nejen o jeho historii, ale i jeho přítomnosti. Cestou  
z Pecky ve večerních hodinách ještě následovala 
zastávka u roubenek v osadě Bělá u Pecky. 

Třetí den byl pod odborným vedením Mgr. Ka-
teřiny Jeničkové věnován prohlídce vrchu Brada 
nad obcí Brada - Rybníček a dalším památkám na 
území Svazku obcí Brada. Na vrchu Brada stával 
hrad a dnes je zde vztyčen kříž se dvěma socha-
mi sv. Petra a sv. Pavla. Účastníci zájezdu navští-
vili i Rumcajsovu jeskyni, ve které prý kdysi urči-
tě pobýval večerníčkový hrdina. Kolem vrchu vede  
i naučná stezka věnovaná mimo jiné bitvám svede-
ným v okolí v rámci prusko - rakouské války v roce 
1866. Této válce byla věnována i návštěva Ossá-
ria v Kbelnici, kam byla svezena část pomníčků  
z okolí připomínající padlé z obou stran tohoto vá-
lečného konfliktu. V Libuni byla exkurze zaměře-
na nejen na další roubenky, ale i na prohlídku kos-
tela sv. Martina a na návštěvu bývalé fary, která je 
dnes ve vlastnictví obce. Je v ní umístěno muze-
um jedné z nejvýznamnějších osobností obce Pá-
tera Antonína Marka a výstava obrazů malíře Fran-
tiška Kavána, který je pohřben na zdejším hřbitově. 
Na hřbitově je možno nalézt i hrob známého čes-
kého herce Josefa Vinkláře. Z Libuně se účastní-
ci přemístili do Rovenska pod Troskami, kde měli 
možnost na vlastní oči vidět ve zvonici z roku 1630 
ukázku zvonění na zvony obrácené srdcem vzhů-
ru, na které se zvoní šlapáním. Tento zážitek zane-
chal ve všech účastnících hluboký dojem. Exkurze 
byla zakončena prohlídkou krucifixu a božích muk 
nedaleko Rovenska u osady Veselá. 

Z nejposlednějších aktivit bych ráda zmínila ješ-
tě pracovní setkání koordinační skupiny uskuteč-
něné začátkem prosince v Praze, kde byla dola-
děna konečná podoba zmiňované knižní publikace  
a věřte, je opravdu na co se těšit.  

Ing. Jana Dirriglová

Prohlídka staveb lidové architektury na území MAS Brá-
na do Českého ráje.
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Zákazníci chtějí regionální potraviny
Také v Plzeňském kraji se v roce 2010 uskuteč-

nila soutěž o regionální potravinu kraje. V několi-
ka kategoriích porota vybrala výrobky, které jsou 
něčím zajímavé, významné a zároveň reprezentu-
jí místo svého původu, tedy Plzeňsko. Protože jsem 
měl možnost být u této soutěže, dovolte mi několik 
postřehů.

Mezi hlavní důvody, proč by lidé měli kupovat 
potraviny od výrobců z okolí svého bydliště, je je-
jich kvalita a čerstvost, kterou produkty díky absen-
ci dlouhé cesty ke spotřebiteli neztrácejí. To produk-
ty přihlášené výrobci do naší krajské soutěže veskr-
ze splňovaly. Potíž je v tom, že je někdy složité hle-
dat vztah k Plzeňsku na výrobku, který se jmenuje 
gothajský salám, debrecínská klobása nebo paříž-
ský dort. Prosím všechny výrobce, kteří o přihláš-
ce pro další ročník uvažují, aby se pokusili nalézt 
a vybrat skutečný regionální produkt, který bude mít 
zřejmou vazbu na náš kraj pokud možno už i v ná-
zvu. Takové zboží bude také snáze hledat zákaz-
ník.

I proto se v nových pravidlech, které se chysta-
jí pro rok 2011, bude více zohledňovat právě vztah 
a vazba k danému regionu. Také se v novém roč-
níku rozšíří počet kategorií ze šesti na devět. A to 
především proto, že v kategoriích mléčné produkty, 
pekařské a cukrářské výrobky a uzeniny a produk-
ty z masa byl přihlášen velký počet výrobků, které 
se navíc společně hůře hodnotily, protože spolu pří-
liš nesouvisely. Rozdělením dostane v soutěži šan-
ci uspět více kvalitních regionálních specialit a spo-
třebitelé budou mít pestřejší výběr.

Potraviny vyráběné v našich domácích podmín-
kách jsou samozřejmě spotřebiteli lépe na očích,  
často mohou pomyslně vidět i do zákulisí jejich zro-
du. Mohou si svého výrobce sami kontrolovat. Tím 
určitě dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby 
udržovali vysokou kvalitu svých výrobků a používa-
li jen kvalitní tuzemskou surovinu. Mezi tradičními 
regionálními výrobky určitě nenajdete „sójové špe-
káčky“ či náhražky mléčných výrobků, k jejichž vý-
robě byly místo mléka použity rostlinné oleje.

Ministerstvo zemědělství připravilo na podpo-
ru regionálních potravin propagační kampaň, na 
níž jsme v poslanecké sněmovně schválili i pro 
rok 2011 stejný objem finančních prostředků jako 
na rok 2010, tedy částku 50 miliónů korun. Snahou 
je prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, 
tradiční či speciální potraviny. V současnosti je náš 
trh zaplaven velkým množstvím levných potravin 
z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá mnoh-
dy až na posledním místě. Nezanedbatelné je také 
ekologické hledisko. Doprava potravin na dlouhou 
vzdálenost velmi zatěžuje životní prostředí. Napří-
klad biopotravina, pokud je dovážena z druhé stra-
ny zeměkoule, postrádá jeden z přínosů, kterým 
má být šetrnost k přírodě. Při nákupu místních po-
travin kupující navíc podpoří potravináře i zeměděl-
ce ze svého regionu, což může pozitivně ovlivňovat 
zaměstnanost v kraji.

Do roku 2011 bych rád popřál všem obyvatelům 
Plzeňského kraje nejen hodně štěstí, pevné zdraví, 
ale také stále pestřejší a chutnější nabídku kvalit-
ních čerstvých regionálních  specialit. 

Ing. Jiří Papež, 
poslanec PS PČR

Nabídka regionálních produktů.

Zájem o regionální potraviny stoupá.
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S fungováním a významem Místní akční sku-
piny Pošumaví jsem se blíže seznámil na tradič-
ní srpnové pouti u zříceniny kostela sv. Bartolomě-
je nad Běšiny. Vážím si tradic a jejich obnovování. 
Zvláště v dnešní době je důležité, aby lidé nacházeli  
k sobě cestu a připomínali si odkaz předků. Podob-
né akce stojí proto za podporu. Tradice bartoloměj-
ských poutí nad obcí Běšiny byla obnovena v roce 
2004 a od té doby se každý rok u zříceniny koste-
la koná pod širým nebem mše svatá. Vždy nejbližší 
neděli po svátku sv. Bartoloměje. Účastním se toho-
to setkání, dá se říci, pravidelně, a nikdy zde nechy-
běl propagační stánek MASu. Stejně jako další zá-
jemci jsem zde získal veškeré potřebné informace  
o této organizaci a manželé Šaškovi ochotně odpo-
věděli na všechny mé dotazy.

Oceňuji zvláště to, že místní akční skupiny fungují 
na partnerství veřejného a soukromého sektoru a na 
principu zdola – nahoru. Tedy na tom, že lidé v regio- 
nech mají rozhodovat o tom, co se u nich bude dít.

Svatobartolomějské setkání pořádají společně 
obec Běšiny, římskokatolická farnost Klatovy a zdej-
ší sbor dobrovolných hasičů. Na bartolomějskou 
pouť tradičně zavítá kolem tisícovky poutníků, mezi 
kterými jsou pravidelně i věřící z několika němec-
kých obcí. I to je partnerství. Mnohdy slovo partner-
ství znamená jen slovo napsané na papíře, proto-
že ho vyžadují podmínky dotace, protože se to oče-
kává, protože je to formalita. Na setkání u svatého 
Bartoloměje a v Místní akční skupině Pošumaví je, 
jak jsem se přesvědčil, partnerství opravdové a ne-
nucené. 

MUDr. Michal Janek na svatobartolomějském setkání 
22. srpna 2010 společně s manažery Místní akční sku-
piny Pošumaví Ing. R. Šaškovou a Ing. I.Šaškem, CSc.

To, že MAS Pošumaví, z.s.p.o., má široký záběr 
své činnosti a vyvíjí řadu prospěšných aktivit s cí-
lem přispět k všestrannému rozvoji území, které 
obhospodařuje, netřeba zdůrazňovat. Semináře, 
konzultace, spolupráce obcí, program rozvoje ven-
kova, iniciativa LEADER, program Zelená úspo-
rám, regionální produkty, to je ta známá část z je-
jich náplně činnosti. Jedna z jejich nedávných ak-
tivit však přece jenom poněkud „vybočila z řady“. 

 V letošním roce jsme si připomněli 340. výro-
čí úmrtí jednoho z velikánů českých dějin – Jana 
Amose Komenského. S myšlenkou zviditelnit tuto 
světově známou osobnost a připomenout si jeho 
odkaz u příležitosti kulatého výročí úmrtí přišla 

sice zástupkyně pobočky Czechturismu v Naar-
denu Mgr. Olga Kalčíková, ale myšlenky se zdat-
ně chopil manažer MAS Pošumaví Ing. Ivo Šašek. 
Společně jsme vyhodnotili, že důstojným připome-
nutím odkazu práce a myšlenek Jana Amose Ko-
menského bude zorganizování odborné vědecké 
konference na téma Jan Amos Komenský a jeho 
odkaz dnešku. 15. listopadu 2010 se v historických 
prostorách Senátu PČR tato mezinárodní konfe-
rence uskutečnila. Kromě zástupců akademic-
ké sféry, Akademie věd, vysokých škol a učitelské 
veřejnosti na konferenci vystoupili oba velvyslan-
ci - český v Nizozemsku a nizozemský v ČR, ná-
městkyně ministra školství, ředitelé muzeí J.A.K.  

Ani Místní akční skupina není prázdným pojmem, 
neboť za ní stojí konkrétní lidé – zástupci nezisko-
vých organizací, podnikatelé a v neposlední řadě 
starostové obcí. Jejich spolupráce v Místní akční 
skupině Pošumaví trvá řadu let a už dávno nejde 
jen o získání finančních prostředků na projekty v re-
gionu, ale i o společné formování regionu četnými 
dalšími aktivitami. Domnívám se, že takto fungují-
cí místní akční skupiny budou mít co nabídnout i 
po roce 2013, kdy skončí plánovací období Evrop-
ské unie.

Závěr roku je vždy důvodem k ohlédnutí i bilan-
cování, ale i k předsevzetím do roku dalšího. Pře-
ji všem spoluobčanům klidné a požehnané vánoč-
ní svátky v kruhu svých nejbližších, do nového roku 
pevné zdraví a splněná přání i předsevzetí.

MUDr. Michal Janek, poslanec PS PČR

Poděkování MAS Pošumaví

Tradice a partnerství jsou důležité
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Obecně prospěšná společnost buduje atelié-
ry v areálu barokní fary a tvrze v Úboči, malebné 
obci na hranici okresů Klatovy a Domažlice. Tvor-
ba rozvíjí moderní formou křesťanský a civilizační 
odkaz a respektuje dějinný a přírodní rámec.
Program:
- sochařská symposia, mezinárodní malířské ple-
néry, putovní výstavy
- přednášky výtvarných oborů, lidové architektury
- dílny uměleckých řemesel – kovárna, keramické 
a sklářské pece
- tvůrčí semináře pro ženy s akcentem na krásu, 
zdraví a šperk
- doprovodné kulturní a sportovní aktivity (cyklotu-
ristika, lukostřelba, výpravy po okolí)
- obnova drobné sakrální architektury

Společnost realizovala již řadu úspěšných pro-
jektů, k posledním nepochybně patří po letech ob-
novená tradice svatováclavské poutě v Úboči na 
Chudenicku. Součástí programu pouti bylo před 
vchod bývalé fary nainstalování moderní železné 

Ateliéry fara Úboč, o.p.s.

Bývalá fara v Úboči.

Malování krajiny.

sochy patrona české země svatého Václava, ná-
vštěvníci měli možnost shlédnout i další práce ma-
lířů a sochařů. Část děl byla k vidění na venkov-
ním prostranství, ostatní v prostorách bývalé fary.

V létě se uskuteční již třetí ročník malířského 
a sochařského symposia, kterého se letos poprvé 
zúčastní i malíři a sochaři z Německa. Cílem pro-
jektu je vytvoření tematické kolekce obrazů, soch 
a grafik, která bude vznikat před zraky veřejnosti  
a následně vystavena v galeriích v ČR a SRN. 

Obecně prospěšná společnost je otevřena stu-
dentům, profesionálům a zájemcům z regionu.

Ateliéry fara Úboč, o.p.s.
IČ: 290 92 299

Úboč 1, 345 43 Koloveč
Kontakt: Akad. arch. V. Šmolík

mob.: 775 027 805
e-mail: fara.uboc@seznam.cz

www.fara-uboc.eu

a celá řada dalších odborníků. Konferenci navští-
vil a o systému vzdělávání v Korei pohovořil také 
host z velké dálky prof. Kim Kyuchin z universi-
ty Hankuk v Soulu, kde léta vyučuje bohemistiku  
a slovanská učení. Pan profesor přijal mé pozvá-
ní a navštívil také náš region - Pošumaví, kde ve 
spolupráci MAS a Úhlava, o.p.s., měl možnost na-
vštívit celou řadu atraktivit. Ubytování v novém zá-
meckém hotelu Hrádku u Sušice, město Klatovy, 
vodní mlýn a malou ekofarmu pana Krůse v Doma-
žličkách, Střední zemědělskou a potravinářskou 
školu v Klatovech, prohlédnout si dílo výtvarnice  
Vladěny Tesařové v kostelíku na Dobré Vodě, Mu-
zeum Šumavy v Sušici a některé další.  

Ráda bych touto cestou poděkovala za spolu-
práci všem aktivním lidičkám z Místní akční sku-
piny Pošumaví, zejména panu Ing. Ivo Šaškovi, 
který stál u realizace celé myšlenky a společně 

s mými kolegy v Senátu se podařila zorganizovat 
akce mezinárodního rozměru. Jsem přesvědčena, 
že téměř stovka účastníků konference bude ješ-
tě dlouho vzpomínat na vynikající koláče paní He-
leny Konopíkové z Krchleb a pana Miloše Rejzla  
z Alžbětína, zrovna tak na výborná jablíčka ze sadů  
z Těchonic, které měli možnost v průběhu přestáv-
ky  v Senátu ochutnat a které jim ve slavnostních 
uniformách servírovali studenti Střední zeměděl-
ské a potravinářské školy z Klatov. Jim všem patří 
velké poděkování a uznání.

A protože se blíží závěr roku, blíží se čas Vá-
noc, dovolte mně popřát všem čtenářům Zpravo-
daje MAS Pošumaví krásné a pohodové Vánoce, 
hodně zdraví a úspěchů v příštím roce. Také bych 
ráda popřála všem pokračování v dobré spoluprá-
ci se všemi zaměstnanci MAS Pošumaví.

JUDr. Jiřina Rippelová, senátorka PČR
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 Místní akční skupina Pošumaví se 28. září zú-
častnila celostátní akce pod horou Říp - Modlitba 
za domov. Na této akci byla v loňském roce na-
vázána spolupráce se Slezskou církví evangelic-
kou augsburského vyznání. Její pan biskup Sta-
nislav Pietak navštívil náš region v letošním roce 
a jeho návštěva byla pro nás velmi podnětná. Ma-
nažeři MAS Pošumaví se na pozvání pana bisku-
pa zúčastnili Evangelického dne konaného letos  
v září v Komorní Lhotce ve Slezsku. Rovněž zde 
se ukázalo, že je možno přes vzdálenost obou re-
gionů spolupracovat v celé řadě oblastí a to jak 
s církví, tak i s MAS Pobeskydí, která působí na 
tomto území. Bližší informace o loňské akci pod 
Řípem i o návštěvě pana biskupa a návštěvě Po-
beskydí najdete na www.posumavi.jz.cz.

S přáteli z Pobeskydí se manažeři Místní akč-
ní skupiny Pošumaví setkali i v letošním roce  
v Krabčicích pod Řípem. S panem biskupem Sta-
nislavem Pietakem a starostou obce Třanovice pa-
nem Janem Tomiczkem si po roce spolupráce měli 
mnoho co říct. 

Hlavním organizátorem akce je Ekumenická 
rada církví a MAS Říčansko. V dopoledních hodi-
nách se v prostorách diakonie v Krabčicích usku-
tečnil seminář k budoucnosti venkova. Na semi-
náři vystoupili jako hlavní řečníci ředitel agentury 
STEM Jan Hartl a vrchní ředitel odboru Regionální 
politiky Jiří Vačkář. Po nich následovala řada dal-
ších vystoupení odborníků z tuzemska i ze zahra-
ničí. 

Ing. Radana Šašková a Bc. Markéta Janotová na Řípu.

Na vědecké konferenci v Brně.

Mozaika podzimních akcí
V areálu diakonie Českobratrské církve evange-

lické bylo zřízeno tržiště možností, kde se kromě 
místních akčních skupin prezentovaly i aktivity cír-
kevních a ekumenických organizací, výrobky chrá-
něných dílen, výrobky fair trade, ukázky řemesel  
a další regionální aktivity.

Modlitba za domov se opět 
uskutečnila pod Řípem

Konference Region
 v rozvoji společnosti

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních 
studií Mendelovy univerzity v Brně uspořádala 15. 
října již druhý ročník vědecké konference nazvané 
Region v rozvoji společnosti. 

 Jednání konference zahájila děkanka fakulty 
paní Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. S hlavními re-
feráty vystoupili Ing. Josef Vlk, CSc., zástupce ře-
ditele odboru rozvoje a strategie regionální politi-
ky ministerstva pro místní rozvoj, na téma Aktuální 
otázky regionální politiky v ČR a Ing. Tomáš Kreu-
tzer, ředitel úřadu Potravinářské komory České re-
publiky, který se věnoval tématu České potravinář-
ství v regionech. Další řečníci se zabývali otázka-
mi hospodářství, kultury, cestovního ruchu nebo 
urbanistiky na úrovni regionů. 

Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o., byla 
poctěna možností vystoupit na plenárním zase-
dání konference s referátem na téma Strategie 
MAS Pošumaví a přeshraniční spolupráce. Refe-
rát přednesli manažeři MAS Ing. Radana a Ing. Ivo 
Šaškovi. V rámci plenárního zasedání vystoupila  
i Bc. Markéta Janotová, která se zabývala posta-
vením obcí v mikroregionu Běleč a úlohou místní 
samosprávy města Švihov. 
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V Lázních Bělohrad se ve dnech 23. 11. - 25. 
11. 2010 uskutečnila Národní konference Venkov 
2010, kterou pořádalo ministerstvo zemědělství, 
Národní síť MAS ČR, Spolek pro obnovu venko-
va, Agrární komora ČR a Observatoř pro venkov. 

 Konference se v letošním roce uskutečnila na 
téma Rozvoj venkova po roce 2013. K tomu byly 
workshopy rozděleny do tří modulů: 1. regionální 
produkce, regionální spotřeba a místní ekonomi-
ka, 2. život na venkově po roce 2013, 3. ochrana 
klimatu a zemědělská krajina střední Evropy.

Celá řada přednášek, referátů a diskusních pří-
spěvků ukázala, že všechna tato témata jsou vel-
mi aktuální, ovšem názory na ně jsou někdy dost 
podstatně odlišné. Pro sjednocení názoru na další 
společný rozvoj venkova bude jistě třeba ještě celá 
řada dalších jednání na různých úrovních. 

Konference se za MAS Pošumaví zúčastnili ma-
nažeři Radana a Ivo Šaškovi.

Asi 60 betlémů je vystaveno do 9. ledna 2011  
v bavorském Zwieselu. 

 Tento již druhý ročník výstavy pořádá Kulturve-
rein über d‘ Grenz e.V. a Spolek českých betlémá-
řů. Na výstavě spolupracují muzea Šumavy, Chod-
ska a Jindřichohradecka. Výstava dokumentuje 
betlémy z různých materiálů, které se vyráběly po 
obou stranách hranice. 

Kromě trojrozměrných betlémů je vystavena  
i řada obrázků s motivem betlému. 

Nad výstavou převzala záštitu paní senátorka 
Jiřina Rippelová.

Výstavu navštívili za MAS Pošumaví manažeři 
Radana a Ivo Šaškovi.

K problematice venkova
padlo hodně názorů

Prezentace MAS Pošumaví 
na setkání v Pardubicích

Výstava betlémů 
ve Zwieselu

Předsednický stůl na konferenci Venkov 2010.

Na výstavě ve Zwieselu betlémy i vznikají.

Ze setkání místních akčních skupin v Pardubicích.

Ve středu 8. 12. 2010 uspořádala v Pardubi-
cích Celostátní síť pro venkov setkání místních 
akčních skupin působících v kraji. 

 Na toto setkání byla pozvána Místní akční 
skupina Pošumaví, aby zde prezentovala výsled-
ky své práce - jako příklady dobré praxe. Míst-
ní akční skupinu zastupovali manažeři Radana 
Šašková a Ivo Šašek. Kromě naší místní akční 
skupiny se se svými dobrými a špatnými zkuše-
nostmi přijela do Pardubic podělit i MAS Bosko-
vicko PLUS. 



Ochutnávka potravin
od výrobců z regionu

20. 12. 2010 se v Měšťanské besedě v Plzni uskutečnila ochutnávka potravin od výrobců z regionu, kteří 
se zúčastnili soutěže Regionální potravina 2010. Ochutnávku podpořili i nejvyšší představitelé Plzeňské-
ho kraje v čele s panem hejtmanem Milanem Chovancem.



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

MAS Pošumaví

náměstí E. Beneše 38
340 12  Švihov

Tel.: 376 387 717
Fax: 376 387 717
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