
Vážená paní starostko, 

vážený pane starosto, 

 

jak jistě víte, mám nyní nově na starosti oblast vnějších vztahů parku. Rád 

bych při své práci vycházel v co možná největší míře také z představ 

regionu a proto se na Vás obracím s žádostí o pomoc. 

 

Vy jako dlouholetí představitelé místních samospráv nejvíce znáte potřeby 

obcí, jejich obyvatel i místních poskytovatelů služeb a máte svoji představu 

o tom, jak by měla vypadat spolupráce správy parku s obcemi v této oblasti. 

Rád bych proto znal Vaše názory a proto Vás prosím touto formou, zda byste 

byli ochotni mi je napsat, abych je mohl zohlednit a zahrnout do celkové 

marketingové koncepce NP Šumava. 

 

Hned jak to bude možné chtěl bych Vás také postupně navštívit a individuálně 

s Vámi projednat toto téma osobně. Zároveň uvítám, pokud mne pozvete na 

další jednání Svazu obcí NPŠ, kde bychom společně probrali plány pro příští 

období. 

 

Děkuji Vám a těším se na spolupráci. 

 

 

Tomáš Fait 

 

 

 

 

Vážený pane náměstku.  

 

Děkuji za vstřícnost. 

Za doby existence Národního parku Šumava jsme již udělali plno tlustých čar 

za minulostí.  

Ověřili jsme si též, že s příchodem někoho nového měla skončit doba temna a 

naši mysl mělo prozářit světlo na konci tunelu, ke kterému se blížíme 

mílovými kroky.  

Také jsme byli mnohokrát seznamováni s tím, že v brzku bude líp a kdekdo nás 

ubezpečoval, že za ty lepší časy přebírá odpovědnost.  

Také naše vesnice měly vzkvétat, neb stačilo míti pouze připravené projekty 

a peněz, těch prý jsou plné šuplíky. Jenom si o ně říci.  

K tomu se dokonce zrealizoval projekt Masterplán, který byl přetransformován 

do projektu Krajinný integrovaný plán Šumava.  

Jsem tomu rád, že se mohu jako šumavský starosta po svém okolí dmout pýchou, 

kolik projektů bylo v rámci KIPRu zrealizováno. 

Samý KOPR kam mé daltoidní oko dohlédne.  

Také práce pro místní obyvatele byla zajištěna. Projekt či program GreenJobs 

ekonomicky a sociálně vystabilizoval místní obyvatelstvo, které se díky 

tomuto projektu plně ztotožnilo s filozofií ochrany přírody formou národního 

parku.  

Také děkuji za zvýšení počítačové gramotnosti místního obyvatelstva. Stará 



Blažková se srpem a motykou žila až do nedávna v bludu, že když žije 

uprostřed lesa, tak ji ten les uživí, zahřeje a jediné, co se v digitálním 

světě bude muset naučit ovládat, je mikrovlnná trouba. Opak je pravdou! 

Dříví na otop sice nemá, ale zato má připojení k internetu, počítač, 

tiskárnu, haldu papírů a 10 kg radepuru, aby ji z toho úžasného systému na 

získávání peněz na obživu LESis netrefilo. Kolik kilo živočišného uhlí 

spotřebuje nevím, ale možná by vydalo na únorovou spotřebu lokálního topidla 

PETRA.  

Vážený pane náměstku. Přes samá pozitiva snad už ani nevidím možnost 

zlepšení spolupráce.  

Pokud Vás či Správu NP Šumava něco napadne, tak jsem kdykoliv v denní či 

noční dobu přihotoven přispěchat napomoci společnému dílu.  

 

S pozdravem "Kůrovec na Hrad" Váš Antonín.(Ing. Schubert) 


