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„Někam patřit, mít své kořeny, to nejsou jen holé fráze.“

O domov pečujeme zvláštním způsobem. Starat bychom se měli nejen 
o přítomnost a budoucnost, ale zároveň bychom měli znát a ctít i naši 
minulost. Vážit si toho, co zanechaly ruce našich předků a hlásit se 
k jejich odkazu. Pouze a jen na nás záleží, jak se s danými skutečnost-
mi vypořádáme pro budoucnost, co a v jaké podobě zanecháváme nově 
příchozím…

Téměř na každém kroku se setkáváme s bohatstvím, které nám zde 
zanechali naši předkové a měli bychom si toho vážit. Měli bychom 
chránit poklady našeho kraje a předávat je dalším pokolením. Vždyť 
kostely, kapličky, křížky, boží muka a sochy vtiskly nezaměnitelný 
a obdivuhodný ráz naší krajině. 

Tyto památky provází příběhy, pověsti – některé jsou zapsány, mnohé 
však žijí jen ve vzpomínkách pamětníků, či jsou zasuté v archivech.

A tak se začal rodit – „Oživme společně památky a pověsti z míst 
tajemných i kouzelných“, jehož hlavním cílem je záchrana a obnova 
slovesných i hmotných pamětihodností našeho regionu jižního 
Plzeňska.

Výstupy projektu: 
1. Ilustrovaný tištěný soubor tří publikací „Pověsti z míst tajemných 

i kouzelných“ s jednotným designem a se společným přebalem – 
1 000 ks 

2. CD s mluveným slovem Mistra Otakara Brouska st. – 1 050 ks 

3. Opraveny tři sochy, které se váží na některou z vybraných pověstí: 
  - socha sv. Vojtěcha u obce Zelené 
  - socha putti na ohradní zdi kostela v Žinkovech 
  - socha sv. Jana Nepomuckého v Klatovech 

4. 25. květen 2013 putovní divadelní festival na zámku Nebílovy 
 – divadelní ztvárnění vybraných pověstí
  22. června 2013 kostel sv. Anny na Hůrce v Klatovech
  14. června 2014 letní scéna Labuťáček v Žinkovech

5. Umělecko-historický workshop „Obnovujeme kulturní dědictví“ 

6. Literární soutěž pro děti na téma „Babičko, povídej,  
aneb co mi vyprávěli prarodiče“ 

7. Putovní výstava „Krajinou našich pověstí“– doprovodná rovina 
projektu

  červen – září 2013 v Domě historie Přešticka, 
 září – říjen 2013 v Městském muzeu Nepomuk, 
 listopad – prosinec 2013 v Městské knihovně v Klatovech 

Na realizaci projektu se podílí dalších třináct partnerů.
Celkové výdaje projektu 1,6 mil Kč, 90% dotace činí 1,2 mil Kč. 
Projekt je podpořen z Programu rozvoje ČR, osa IV, opatření 4.2.1  

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

MAS OS Aktivios • MAS Pošumaví • MAS sv. Jana z Nepomuku
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