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Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. 
 
 
Poslání sdružení:  přispívat ke všestrannému rozvoji regionu Strakonicko 
 
Základní směry činnosti:    realizace strategie regionu metodou LEADER 

koordinování spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry 
a NNO 

                                             spolupráce subjektů v intencích programu LEADER 
                                             naplňování společných zájmů a jejich ochrana 
 
Rozloha:                457,76 km2 

Počet obyvatel:      40 709 (k 1.1. 2012) 
Počet začleněných obcí:  57  (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS LAG Strakonicko, o.s. 
 

 
 
 

 
 



Stránka | 4  
 

Zapojení MAS: 
 
MAS LAG Strakonicko, o.s. je:  
    

� členem Národní sítě MAS – manažerka MAS je členkou výboru NS MAS ČR    
� členem KS Národní sítě MAS -  manažerka je předsedkyní KS NS MAS ČR 

Jihočeského kraje 
 
 
 
 
 

� MAS je členem a kontaktním bodem Národní observatoře venkova, o.p.s.  
 
 
 
 
 
 

� MAS je členem Asociace regionálních značek, o.s. 
 
 
 
 
 
 
 

� Manažerka MAS je členkou Spolku pro obnovu venkova 
� KS MAS JčK je partnerem Spolku pro obnovu venkova – Jihočeský kraj 

 
 
 
 
 
 

� Manažerka MAS zastupuje KS NS MAS ČR v Celostátní síti pro venkov  (CSV) 
v Jihočeském kraji. MAS se angažuje v realizaci aktivit CSV 

 
 
 
 
 
 
 

� MAS je partnerem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. B. 
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Základní činnost MAS: 
 

� Realizace integrované strategie „Vize pro venkov“ 
 

� Realizace Strategického plánu LEADER „Cesty od kořenů 
k vizi“ 
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Konzultační místo pro diplomové a bakalářské 
práce 
 
Konzultační místo, které MAS provozuje již od roku 2005, bylo i v roce 2012 využíváno. 
Byly zde konzultovány dvě bakalářské práce a dvě diplomové práce studentů zejména z 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměstnanci MAS dělali pro některé studenty 
také oponentské posudky pro bakalářské a diplomové práce. 
Podklady pro různé seminární práce získávali v MAS i další studenti vysokých i středních 
škol z celého regionu jižních Čech.  
 

 
Hlas MAS  

– zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. 
je připravován v tištěné a elektronické podobě pro členy, partnery MAS, starosty i širokou 
veřejnost. Zpravodaj je rozesílán e-mailem členům MAS, obcím zapojeným do území MAS a 
pro ostatní zájemce je k dispozici na webových stránkách nebo v tištěné verzi v kanceláři 
MAS. Archiv všech čísel naleznete na oficiálních stránkách MAS LAG Strakonicko – 
www.strakonicko.net 
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Místní agenda 21  
 
V rámci Agendy 21 chceme udržovat zdravé životní 
prostředí, zdravý životní styl a tradice v regionu MAS. 
Město Strakonice již patří mezi „Zdravá města“, 
v současnosti projednáváme s jednotlivými zástupci obcí zájem o možnost vytvořit „Zdravý 
region“ 
Místní agenda 21 je také jednou z aktivit mezinárodní spolupráce MAS s Rakouskem. Zde 
sbíráme při návštěvách zkušenosti. MAS je zapsaná v databázi subjektů zapojených do MA 
21 v ČR. 

 
 
Vzdělávání, semináře: 
 

Semináře vlastní: 
� Semináře k vyhlášené výzvě MAS (výzva č. 6 a č. 7) 
� Semináře v rámci projektu Prácheňsko všemi smysly 
� Semináře ke značení regionální značkou Prácheňsko 
� Individuální poradenství 
� Semináře pro svazky obcí na území MAS 
� Individuální poradenství 
� Poradenství a konzultace pro projekty přeshraniční spolupráce 

      
 
 
Konzultační místo pro projekty v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce 
 

I v roce 2012 pokračovala spolupráce s pracovníky Regionální rozvojové 
agentury Šumava (RRAS), kteří zajišťovali pravidelné konzultace pro 
přípravu malých projektů v rámci Evropské územní spolupráce – cíl 3 - Česká 

republika – Bavorsko a nyní již i Česká republika - Rakousko (Interreg IV) přímo v kanceláři 
MAS. Většinou se jedná o první pondělí v měsíci. MAS bude toto konzultační místo 
provozovat i v roce 2013. Spolupráce s RRAS je již potvrzena.  
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Účast na vzdělávání:  
 
Únor 

� Celostátní síť pro rozvoj venkova (Týn nad Vltavou) 
� Přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka 

 
Březen 

� VH NS MAS ČR a doprovodný program – Rumburk 
 

Duben 
� Setkávání k certifikaci místních akčních skupin (3x během dubna, v Praze) 

 

Květen 
� Pracovní skupina Vize a rozšíření (Ústí nad Orlicí) 
� LEADERFEST v Levoči 

 
Červen 

� Konference Jihočeský venkov (Strunkovice nad Blanicí) 
� Marketingové setkání na Vondrově 
� Seminář „Význam turistické destinace pro rozvoj venkovského regionu 

(Strakonice) 
� Den sklizně pícnin (Klatovy) 

 
Srpen 

� Semináře a přednášky na Zemi Živitelce 
 

Říjen 
� Modlitba za domov na Řípu – doprovodné semináře 
� Národní konference Venkov v Nových Hradech 
� Seminář k veřejným zakázkám (České Budějovice) 

 

Listopad 
� Venkov a význam lesa (Humpolec) 
� Pracovní skupina Vize a rozšíření (Ústí nad Orlicí) 
� Seminář k účetnictví (Klatovy) 

 

Prosinec 
� Seminář CSV (Strakonice) 
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Nejvýznamnější činnost MAS mimo SPL v roce 
2011: 
 

24. a 25 březen 2012 – Advent v rakouském Ennsu 

Ve dnech 24. a 25. března proběhla v krásných 
prostorách zámku ve starobylém rakouském městečku 
Enns velikonoční výstava kraslic.  Mezi více než 
padesátkou vystavujících byly zastoupeny i dvě 
malérečky z prácheňské regionální značky. Paní 
Vlasta Bardová návštěvníkům představila křehké 
madeirové (tedy děrované vrtáním) a drátkované 
kraslice, Štěpánka Krýzová zaujala barevnými 

kraslicemi zdobenými reliéfní malbou voskem. Obě dámy sklidily zasloužený úspěch. 
Rakušané ocenili trpělivost a zručnost paní Bardové i temperament mladé Štěpánky Krýzové, 
která svým bezprostředním přístupem dokázala zapojit zejména dětské návštěvníky do 
improvizovaného workshopu.   

 

31. březen 2012 - Jaro na Prácheňsku  

Poslední sobotní odpoledne měsíce 
března patřilo ve Strakonicích 
prácheňské regionální značce. Ta 
působí na Strakonicku, Písecku, 
Vodňansku, Blatensku a ve 
Středním Povltaví již dva roky a za 
tu dobu dokázala do své 
certifikované rodiny zařadit celkem 
63 výrobků a 12 zařízení 
ubytovacích a stravovacích služeb. 
To jsou v rámci celorepublikového 
systému regionálního značení 
úctyhodná čísla a značka si tak 
oslavu svých druhých narozenin 

skutečně zasloužila.  Místní akční skupiny zapojené do projektu na zavedení značky 
PRÁCHEŇSKO regionální produkt© proto vystrojily malou narozeninovou oslavu 
v prostorách strakonického hradu a nutno podotknout, že to zde značce a hlavně výrobkům a 
produktům, které mají právo ji užívat, velmi slušelo.  
 
Odpolední program zahájil jarmark -  1. nádvoří zaplnily půvabné stánky ve stylu selského 
baroka a certifikovaní výrobci předvedli, že se značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt© 

pyšní právem.  Navzdory nepřízni počasí měl jarmark výbornou návštěvnost a strakoničtí tak 
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potvrdili svůj zájem o regionální výrobky. Obdivovat a nakoupit mohli například velikonoční 
kraslice, perníky, pečivo a uzeniny, ale také šperky, krajky nebo knihy o Prácheňsku.  

Druhá – slavnostní – část programu se odehrávala v Rytířském sále. I té se kromě nově 
oceněných výrobců a provozovatelů služeb zúčastnila strakonická veřejnost. Prácheňskou 
značku přišla pozdravit řada hostů. Úvodní slovo pronesla místostarostka města Strakonic 
PhDr. Ivana Říhová. Ocenila význam regionálního značení pro rozvoj drobného podnikání 
v regionu a přislíbila značce podporu města do dalších let.  

Certifikáty značky dalším 8 výrobcům a 12 provozovatelům ubytovacích a stravovacích 
zařízení předal další vzácný host, paní Valérie Zawadská. Přítomnost populární herečky, která 
má ke Strakonicku osobní vztah, oceněné 
velmi potěšila a všichni využili možnosti se 
s touto krásnou dámou proslulou sametovým 
hlasem vyfotografovat. A ve výčtu hostů 
nesmíme zapomenout na starostu rakouského 
Hirschbachu. I ten spolu s dalšími krajany 
přijel pozdravit prácheňskou značku, protože 
toto rakouské městečko s jejími držiteli již 
delší dobu spolupracuje.  

Příjemnou neformální atmosféru programu 
hudebně dokreslila Pošumavská dudácká muzika. I bez jarního sluníčka, které tentokrát 
trucovalo, se odpolední oslava vydařila. 

 

19. květen 2012 - Cehnice 

Obec Cehnice ke svému 670. výročí uspořádala 19. května 2012 Setkání rodáků a přátel 
Cehnic. Rodáků a přátel se sešla celá řada a nechyběla mezi nimi ani MAS LAG Strakonicko. 
Na cehnické návsi vznikla ze stánků projektu spolupráce „Zavedení regionální značky 
Prácheňsko“ půvabná jihočeská vesnička, ve 
které si návštěvníci akce mohli zakoupit 
certifikované výrobky. Nutno podotknout, že 
zájem byl veliký, ale největší úspěch již 
opakovaně sklidil chléb ze Zlivic, Čížovská 
uzenina a koláčky ze Štěkně. 
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22. – 23. květen 2012 - Ústí nad Orlicí 
 

Ve dnech 22. - 23. 5 2012 se manažerky MAS 
Bc. Jiřina Karasová a Ing. Věra Dědíková 
zúčastnily jednání pracovní skupiny Vize a 
rozšíření vedené Ing. Jiřím Kristem, která se jako 
první zabývá tvorbou strategií MAS pro nové 
plánovací období. Setkání se uskutečnilo v Ústí 
nad Orlicí a jeho tématem bylo rozpracování 
materiálu “Národní strategický plán Leader 
2014+“ podle situace v přípravě podkladů pro 
nové plánovací období. Jednotlivými tématy byla 

ekonomika, sociální programy, rozvoj venkova, životní prostředí, infrastruktura, spolupráce a 
síťování, bezpečnost. Cílem dvoudenního setkání bylo dohodnout se na tématickém zaměření 
programů, ve kterých se chtějí MAS angažovat v období 2014+. Strategie každé MAS pro 
nové plánovací období bude mnohem podrobnější a složitější než dosavadní Strategický plán 
Leader, který MAS v současné době naplňují. Probíraly se zkušenosti z realizace SPL a 
podněty pro nový strategický plán tzv. Integrovanou strategii rozvoje území – ISRÚ, jež by 
měl obsahovat způsob použití metody Leader nejen v Programu rozvoje venkova, ale i v 
ostatních programech zaměřených na životní prostředí, vzdělávání, podnikání, sociální služby 
atp. 
 
 

25. květen 2012 - Prácheň 

MAS LAG Strakonicko se jako partner zúčastnila akce „Odpoledne na Práchni“, která se již 
tradičně koná na historickém vrchu Prácheň nedaleko města Horažďovice. Pro naši místní 
akční skupinu účast představovala oficiální  zahájení spolupráce, která vzniká v rámci 
projektu „Prácheňsko všemi smysly“. Finančně nepodpořeným, ale velmi důležitým 
partnerem je MAS LAG Pošumaví.  Právě na jejím území se Prácheň nachází a připojením 
MAS LAG Pošumaví k 
tomuto projektu spolupráce došlo 
nejen k podstatnému rozšíření 
působnosti projektu, ale i 
k začlenění vrchu Práchně jako 
kolébky Prácheňska do území 
projektu. Strakonický region na 
Práchni prezentovali výrobci 
certifikovaní značkou 
PRÁCHEŇSKO regionální 
produkt® a Mladá dudácká muzika. 
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29. – 31. květen 2012 LeaderFEST LEVOČA 

Manažerky MAS Bc. Karasová a 
Ing.V.Dědíková se 29 .5. - 31. 5. 2012 
zúčastnily mezinárodního LeaderFESTu ve 
Slovenské Levoči. Jednalo se o setkání 
zástupců MAS a jiných aktérů rozvoje 
venkova, kteří pracují a nebo podporují 
metodu LEADER. Historické město Levoča 
se koncem května stalo hostitelem 250 
účastníků z 10 zemí Evropské unie. Druhý 
den byl na historickém náměstí pro účastníky 
připraven bohatý kulturní program a jarmark 
řemeslných výrobků a regionálních produktů 

ze Slovenska i zahraničí. Během dne se v místním divadle konaly čtyři tématicky zaměřené 
workshopy, na kterých se představili domácí i zahraniční přednášející. Účastníci se podle 
svého zájmu mohli věnovat těmto tématům: Perspektivy ekologického hospodaření, Místní a 
regionální produkty a služby, Venkovský cestovní ruch, Mládež a místní obyvatelé- aktivní 
prvky veřejně-soukromého partnerství. Workshop na téma Vaše obec – naše obec se konal v 
prostorách městské radnice. Pro účastníky byly během dne připraveny fakultativní výlety do 
území působnosti MAS LEV. 

Poslední den se účastníci LeaderFESTu  setkali na společné mezinárodní konferenci v 
Městském divadle, která byla zaměřena na budoucnost metody Leader po roce 2013. Tečkou 
za celou mezinárodní konferencí byla deklarace přijatá účastníky konference z 10 zemí 
Evropské unie Slovenska, Česka, Polska, Finska, Španělska, Estonska, Lotyšska, Srbska, 
Velké Británie a Francie. 

16. červen 2012 - Slaník 

Malá obec Slaník uspořádala své první Vodnické slavnosti a nutno podotknout, že dobře a na 
velikost obce přímo velkolepě. U návštěvníků akce pořadatelé určitě dostali jedničku a možná 
i podtrženou. Celodenní program určený především dětem byl sestaven velmi zajímavě a ve 
finále zabavil celé rodiny. Také MAS LAG 
Strakonicko přispělo účastí svých 
certifikovaných výrobců. Někteří z nich 
prodávali své výrobky ve stále oblíbenějších 
stáncích projektu regionální značky, jiní 
zase usedli spolu s dětmi a vyráběli 
společně. Děti, ale i jejich rodiče, si tak 
mohli vyzkoušet, jak se maluje na sklo, 
zdobení perníčků nebo výrobu keramiky. 
Slaníku přejeme mnoho úspěšných 
pokračování této zdařilé akce. 
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12. červenec 2012 - Exkurze na území partnera – MAS Pošumaví 

Čtvrtek 12.7.2012 byl pro koordinátory 
projektu „Prácheňsko všemi smysly“ i 
pro další „účastníky zájezdu“ dnem 
poznání. Autobus, který dopoledne 
odjížděl ze Strakonic směrem 
k Horažďovicím, měl před sebou několik 
zajímavých zastávek na území partnera 
MAS Pošumaví. Manažeři této místní 
akční skupiny pro nás připravili 
zajímavý program, kterým prezentovali 
nejen zajímavá a krásná místa ve svém 

regionu, ale také svoji činnost. První zastávka nemohla být jinde než na starobylé Práchni. 
Většina posádky autobusu sice tento historický vrch již navštívila, ale prohlídka s odborným 
výkladem je přece jenom něco jiného. A potom už následoval sled rychlých návštěv a tak 
jsme do svých fotoalb mohli přidat fotografii sochy Jana Nepomuckého v Čepicích nebo třeba 
hradu Rabí. Prohlídky realizovaných projektů MAS Pošumaví proběhly v Hejné a 
Hradešicích.  
A potom už rychle do provoněné karafiátové zahrádky v Klatovech a konečně do Švihova, 
sídla MAS Pošumaví. Zde jsme se sklonili před fortelem našich předků a obdivovali 
impozantní stavbu švihovského vodního hradu. Exkurze byla zakončena výhledem do 
prácheňského kraje z vrcholu rozhledny Bolfánek u Chudenic.  
Naše poděkování patří všem organizátorům exkurze, ale především manažerce MAS 
Pošumaví paní Šaškové, která program zpestřila profesionálně odvedeným výkladem. 

 

18. června 2012 - Seminář projektu „Prácheňsko všemi smysly“ 

Dne 18. června 2012 proběhl 
v prostorách AZV Strakonice odborný 
seminář na téma „Význam turistické 
destinace pro rozvoj venkovského 
regionu“.   
Šlo o první výstup projektu spolupráce 
„Prácheňsko všemi smysly“, kterého se 
kromě všech pěti zapojených místních 
akčních skupin zúčastnili také zástupci 
veřejnosti se zájmem o tuto 
problematiku. Seminář byl výborně 

zastoupen i po stránce lektorské, mimo jiné přednášel RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. 
z Jihočeské univerzity. 
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18. červenec 2012 - Vernisáž výstavy o historii Prácheňska 

Úspěšnou realizaci v pořadí již třetího výstupu 
projektu si mohou pomyslně odškrtnout 
koordinátoři nového projektu spolupráce 
„Prácheňsko všemi smysly“. Ve středu 18.7. 
2012 proběhla v prostorách ambitu, který je 
součástí komendy maltézských rytířů na 
strakonickém hradě, vernisáž výstavy Historie 
Prácheňska. Výstava mapuje dějiny tohoto 
historického státního útvaru z několika 
pohledů a stranou nenechává ani aktuální dění 

okolo tohoto stále živého pojmu. Autorem 
libreta výstavy je Mgr. Ondřej Kolář, který se 
problematikou Prácheňska dlouhodobě zabývá. 
O velmi zdařilé výtvarné zpracování se 
zasloužilo grafické studio Kolář & Kutálek 
z Horaźďovic.  
Vernisáž zahájil starosta Strakonic a předseda 
MAS LAG Strakonicko Mgr. Ing. Pavel 
Vondrys. Příjemnou atmosféru dokreslil 
hudební a pěvecký doprovod členky 
Pošumavské dudácké muziky Marie Krejčové.  

 

 

21. červenec - Prezentace bylinkářství z Hirschbachu na strakonickém hradě 

Jedná o zrcadlový projekt podpořený z FMP (Fond malých projektů), další krok ve 
spolupráci mezi MAS LAG Strakonicko a obcí Hirschbach (GenussRegion Mühlvierteler 
Bergkräuter). Spolupráce začala v loňském roce, 
kdy MAS LAG Strakonicko 
spoluorganizovala adventní výstavu jihočeské 
krajky v Muzeu lidového nábytku v Hirschbachu. 
Současný projekt je založen na prezentaci řemesel 
a rukodělné výroby v obou regionech. Hirschbach 
na této akci prezentoval nejen svoje proslulé bio-
bylinkářství a výrobky z nebo s přídavkem bylinek 
(čaje, kosmetika, mléčné a masné výrobky, 
pečivo), ale i umělecké řemeslo (keramika) a kulturu (dechová hudba a tanečníci). Kromě 
bylinkářů a dalších vystavujících či vystupujících přijeli i představitelé vesnice Hirschbach, 
úvodní slovo za rakouskou stranu pronesl starosta - pan Stefan Wiesinger. 
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8. a 9. září – Prezentace certifikovaných výrobců v Hirschbachu   

21. července 2012 navštívili město 
Strakonice zástupci obce Hirschbach a 
místních drobných podnikatelů. V září 2012 
se naopak drobní řemeslníci ocenění 
regionální značkou Prácheňsko vydali do 
rakouského Hirschbachu. Součástí bohatého 
programu byl i seminář na téma řemesla, 
zvyky a tradice na Prácheňsku. Druhý den 
se certifikovaní prodejci účastnili trhu, 
který se konal přímo v centru obce 

Hirschbach. Slavnosti se účastnili i folklórní soubory z oblasti Prácheňska. Hlavním cílem 
tohoto projektu podpořeného z fondu malých projektů bylo vzájemné poznávání kultury, 
porovnání vývoje tradičních 
řemesel na obou stranách hranice, 
hledání společných znaků v 
lidových tradicích a způsobu 
života na hornorakouském a 
jihočeském venkově, postupné 
odbourávání jazykových bariér, 
tím vším projekt přispívá k 
propojení těchto historicky 
spjatých území.  

 

 

 

30. srpen – 4. září 2012 - Prezentace MAS na Zemi živitelce 2012  

Ve dnech 30. srpna až 4. září 2012 se Místní akční 
skupina LAG Strakonicko prezentovala na Zemi 
Živitelce konané každoročně v Českých Budějovicích. 
V pavilonu Z, v tomto se konala prezentace místních 
akčních skupiny z celé republiky, ale i ze Slovenska. 
Naše MAS zde představovala svůj Strategický plán 
LEADER a propagovala svoji činnost. Zaměstnanci 
MAS se také účastnili odborných seminářů konaných v 
rámci výstavy. 
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1. – 3. říjen 2012 – Národní konference Venkov 2012  

Ve dnech 1. až 3. října se uskutečnila v Nových 
Hradech Národní konference Venkov 2012. Na 
konferenci se probírala témata, která trápí český 
venkov. Za MAS LAG Strakonicko se konference 
účastnili tři zaměstnanci MAS.  

Účatníci byli rozděleni do pěti tématických 
workshopů:  

Workshop A: Příroda a krajina ve venkovském 
prostoru – zemědělství, potravinová bezpečnost, 
udržitelný rozvoj venkova 

Workshop B: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro 
život obce a cestovní ruch 

Workshop C: Lidské zdroje na venkově – zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání, 
vzdělávání jako nástroj k budování místní identity 

Workshop D: Komunitní život na venkově – spolupráce uvnitř i vně obce/spolků, tradice na 
venkově 

Workshop E: Podnikání na venkově – podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej 
ze dvora, cestovní ruch, regionální produkce 

Podrobnosti a výstupy z konference jsou zveřejněny na webu konference 
www.venkov2012.jihoceskemas.cz 

 

1. prosinec 2012 – advent v Katovicích 

Místní akční skupina LAG Strakonicko se 
podílela aktivně na oslavě adventu 
v Katovicích. Akce se konala v místním 
kulturním domě, kde vystoupily různé místní 
folklórní soubory, prezentovala se zde 
tradiční řemesla, která neodmyslitelně patří 
k jihočeským Vánocům. Celá akce byla 
zakončena slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu na katovickém náměstí.  
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Grundtvig – projekt partnerství 

Partneři projektu:  

� Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. – Česká republika 

� Stichting Streekeigen Producten Nederland – Nizozemí 

� Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka 

“Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – Polsko 

� AGROEDUKA - Slovensko 

Myšlenka projektu se odvinula od předchozích 
zkušeností organizací, které se zabývají značením 
místních produktů v České republice a jsou 
sdruženy v rámci Asociace regionálních značek, se 
vzdělávacími projekty a mezinárodní výměnou 
zkušeností. Venkovské oblasti představují většinu 
evropského území a Evropská unie věnuje jejich 
rozvoji obrovskou pozornost, přesto se obyvatelé 
měst orientovaní převážně na služby stále více 

vzdalují venkovu s hrdě udržovanou tradicí a efektivně využívanými moderními 
technologiemi. 
Cílem tohoto projektu je sdílet jakékoli pozitivní zkušenosti s obnovením tradičních postupů a 
způsobů každodenního života na evropském 
venkově, které mají potenciál přežít v současném 
ekonomickém prostředí a pomoci při oživování 
evropské krajiny nejen jako přírodní rezervace, ale 
také jako prostoru pro kvalitní život. První 
vzájemná návštěva se uskutečnila na území 
Strakonicka ve dnech 30. října až 2. listopadu 
2012. Projekt bude pokračovati i v následujícím 
roce. 
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Další činnosti MAS LAG Strakonicko v roce 2012: 

 
� MAS dokončovala přípravu projektů, vyúčtování realizovaných akcí, účastnila se 

přípravy valných hromad svazků obcí  

� příprava žádosti do vyhlášených programů pro členské obce 

� příprava POV projektů pro svazky obcí a některé obce  

� aktualizace strategických dokumenty DSO ve svém území 

� pomoc s vyúčtováním realizovaných projektů obcí i svazků 

obcí 

� podpora cestovního ruchu 

� Junior LEADER 

� Certifikace místních výrobců a služeb regionální značkou 

Prácheňsko 

 
 
Projekt Vybavení informačních bodů SMOOS pokračoval i v roce 2012 
 
Nositelem projektu byl Svazek měst a obcí okresu 
Strakonice. Projekt je pokračováním projektu 
Značení turistických cílů okresu Strakonice (zřízení 
informačních míst s mapou). Podporou cestovního 
ruchu má MAS ve svém ISÚ a proto se zapojila do 
zajištění realizace projektu. 
Turistická místa byla vybavena bloky lavic a stolu se 
zastřešením, případně bez něj – podle přání členské 
obce.  
Projekt bude pokračovat i v roce 2013. 
MAS připravila projekt a podílela se na jeho 
organizaci, realizaci i administrativě. 
 
    
 
 
 
 
Publikace  SMOOS „Naučné stezky, vycházkové okruhy a technické 
památky v okrese Strakonice“ 
 
MAS zajišťovala technickou pomoc při přípravě této brožury, která mapuje naučné stezky 
celého okresu Strakonice.  
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Hodnocení místních akčních skupin  

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin 
podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se 
uskutečnilo během září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva 
zemědělství..  

Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Členy 
Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. 
osu Programu rozvoje venkova ČR. Zástupci MAS představili svou činnost před 
hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či 
elektronické formě.  

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v těchto oblastech:  

� Základní parametry a strategické dokumenty MAS 
� Personální zajištění činnosti MAS 
� Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 
� Integrace a rozvoj MAS 
� Monitoring a evaluace MAS 
� Propagace MAS 

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami.. 
Maximální počet bodů byl stanoven na 150. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny 
do 4 skupin (A až D) dle získaného počtu bodů.  

Místní akční skupina LAG Strakonicko získala 131 bodů a stejně jako v minulých letech 
byla zařazena do kategorie A (nejlépe fungující MAS).  
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REALIZACE SPL  

V roce 2012 vyhlásila MAS LAG Strakonicko opět 
dvě výzvy 

 
• 6. výzva – duben 2011 
• 7. výzva – červenec 2011 

 
6. výzva MAS 

 
Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 16. dubna 2012, 

příjem projektů byl ukončen 11. května 2012. Poté proběhla administrativní kontrola a 

kontrola přijatelnosti. Všechny projekty úspěšně prošly kontrolami. Následně byly všechny 

projekty hodnoceny Výběrovou komisí MAS. 27. června 2012 se konala valná hromada 

MAS, kde byl definitivně schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 2. července 

byly všechny projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. 

 

Přibližná celková alokace na šestou výzvu činila 7 500 000 Kč, nakonec bylo mezi úspěšné 

žadatele přerozděleno 7 501 418 Kč.  

 

V rámci 6. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 

Fiche č. 1  Moderní hospodaření–budoucnost venkova (číslo opatření v PRV I.1.1.1) 

Fiche č. 2 Udržme si lesy    (číslo opatření v PRV I.1.2.1) 

Fiche č. 5  Nové firmy - nové příležitosti   (číslo opatření v PRV III.1.2) 

Fiche č. 7 Poznejte a zamilujte si náš venkov  (číslo opatření v PRV III.1.3.2) 

Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná     (číslo opatření v PRV III.2.1.1) 

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 38 projektů. Nejvíce projektů z 

Fiche č. 8 – konkrétně 18 projektů, z Fiche č. 1 – 11 projektů. Nejméně projektů bylo 

zaregistrováno ve Fichi č. 7 – žádný projekt. 

Celkové náklady všech 28 projektů zaregistrovaných v rámci čtvrté výzvy Místní akční 

skupiny LAG Strakonicko činily 27 736 569 Kč. Suma požadované dotace činila 16 922 985 

Kč. Plánovaná alokace na čtvrtou výzvu byla cca 8 000 000 Kč, z toho tedy vyplývá více než 

dvojnásobný přesah požadované dotace. 
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Fiche 
Počet 

zaregistrovaných 
projektů 

Celkové náklady 
Požadovaná 

dotace 

Fiche č. 1 11 11 118 000 4 225 750 

Fiche č. 2 2 536 000 240 000 

Fiche č. 5 7 4 711 200 1 968 300 

Fiche č. 7 0 0 0 

Fiche č. 8 18 13 225 201 9 272 281 

Celkem 38 29 590 401 15 706 331 

 

K realizaci bylo nakonec Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí MAS a Valnou 

hromadou MAS vybráno 21 projektů – finanční alokace na 21 plně podpořených projektů činí 

7 501 418 Kč. 

 

Fiche číslo 
Počet zaregistrovaných  

projektů 
Počet projektů  

doporučených k realizaci 
Finanční alokace 

na jednotlivé Fiche 
1 11 6 1 784 500 
2 2 2 240 000 
5 7 7 1 968 300 
7 0 0 0 
8 18 6 3 508 618 

Celkem 38 21 7 501 418 
 

 

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů ze 6. výzvy MAS: 
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Přehled podpořených projektů: 

Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor 

MAS k realizaci v rámci šesté výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  

 

 

Fiche Žadatel Název projektu Celkové 
náklady Dotace 

1 Josef Květoň 
Zemědělská technika - Josef Květoň II. 
etapa 

1 020 000 340 000 

1 
Mgr. Zdeněk 
Filip 

Nákup lisu a ovíječky balíků 2 100 000 700 000 

1 Vladislav Uhlík Nákup přepravníku hospodářských zvířat 204 000 93 500 

1 Josef Sluka Pořízení lisu na biomasu 888 000 296 000 

1 Edita Sluková Pořízení přepravníku na koně 240 000 110 000 

1 
EKOCHOV 
s.r.o. 

Rekonstrukce povrchu jízdárny 588 000 245 000 

2 
Stavby Uhlík 
s.r.o. 

Zlepšení hospodaření v lesích 336 000 140 000 

2 Ing. Jiří Lenc 
Pořízení čelního nakladače s kleštěmi na 
traktor 

200 000 100 000 

5 Jan Janout 
Automatický svařovací stroj na plastové 
desky 

1 035 600 431 500 

5 
Mgr. Irena 
Novotná 

Tradice dnes – kapacity i pro zítřek (rozvoj 
internetového obchodu Tradice dnes) 

113 600 56 800 

5 
PharmDr. Anna 
Zdráhalová 

Lékárna u Andělů - kvalitní služby 
uzpůsobené potřebám a specifikům 
venkovského prostředí 

1 142 800 472 000 

5 Roman Sosna Modernizace provozu dřevovýroby 1 200 000 500 000 

5 Luboš Rychtář Pořízení formátovací pily 97 200 40 500 

5 Eva Nová Modernizace cukrářské výroby 594 000 247 500 

5 
MVDr. Václav 
Vačkář 

Modernizace laboratorní techniky 
veterinární ordinace 

528 000 220 000 

8 
Oblastní charita 
Strakonice 

Úprava a zlepšení vzhledu veřejného 
prostranství v Sousedovicích 

224 759 202 283 

8 Obec Čejetice 
Obnova a údržba veřejných prostranství 
Čejeticka 

772 533 584 737 

8 
Obec 
Sousedovice 

Bezdrátový rozhlas v Sousedovicích 295 869 224 901 

8 
Město 
Strakonice 

Úprava veřejného prostranství u kostela 
svaté Markéty, Strakonice 

2 868 202 1 434 936 

8 
Obec 
Radošovice 

Chodník Radošovice, náves - 1. etapa 701 892 532 419 

8 Obec Nišovice 
Záchrana místní komunikace 
severozápadního příjezdu v Nišovicích 

697 790 529 342 

 CELKEM  15 848 245 7 501 418 



Stránka | 23  
 

7. výzva MAS 

 
Svoji sedmou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 13. srpna 

2012, příjem projektů byl ukončen 14. září 2012. Poté proběhla administrativní kontrola a 

kontrola přijatelnosti. Všechny projekty úspěšně prošly kontrolami. Následně byly všechny 

projekty hodnoceny Výběrovou komisí MAS. 18. října 2012 se konala valná hromada MAS, 

kde byl definitivně schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 23. října byly 

všechny doporučené projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. 

 

Přibližná celková alokace na sedmou výzvu činila 4 200 000 Kč, nakonec bylo mezi úspěšné 

žadatele přerozděleno 4 284 722 Kč.  

 

V rámci 7. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 

Fiche č. 1  Moderní hospodaření–budoucnost venkova (číslo opatření v PRV I.1.1.1) 

Fiche č. 4 Nová šance pro venkov   (číslo opatření v PRV III.1.1) 

Fiche č. 5  Nové firmy - nové příležitosti   (číslo opatření v PRV III.1.2) 

Fiche č. 9 Venkov místo pro život   (číslo opatření v PRV III.2.1.2) 

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 30 projektů. Nejvíce projektů z 

Fiche č. 9 – konkrétně 17 projektů, z Fiche č. 1 – 10 projektů. Nejméně projektů bylo 

zaregistrováno ve Fichi č. 4 – žádný projekt. Situaci znázorňuje následující graf. 

 

Celkové náklady všech 30 projektů zaregistrovaných v rámci sedmé výzvy Místní akční 

skupiny LAG Strakonicko činily bezmála 23 milionů Kč. Suma požadované dotace činila více 

než 13 milionů Kč. Plánovaná alokace na sedmou výzvu byla cca 4,2 mil. Kč, z toho tedy 

vyplývá více než trojnásobný přesah požadované dotace. 

Fiche 
Počet 

zaregistrovaných 
projektů 

Celkové náklady 
Požadovaná 

dotace 

Fiche č. 1 10 8 488 540 3 064 478 

Fiche č. 4 0 0 0 

Fiche č. 5 3 1 486 200 636 750 

Fiche č. 8 17 12 510 245 9 470 125 

Celkem 30 22 484 985 13 171 353 
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K realizaci bylo nakonec Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí MAS a Valnou 

hromadou MAS vybráno 9 projektů – finanční alokace na 9 plně podpořených projektů činí 

4 284 722 Kč. 

Fiche číslo 
Počet zaregistrovaných  

projektů 
Počet projektů  

doporučených k realizaci 
Finanční alokace na 

jednotlivé Fiche 
1 10 3 943 155 
4 0 0 0 
5 3 3 636 750 
9 17 3 2 704 817 

Celkem 30 9 4 284 722 
 
 
 

 

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů ze sedmé výzvy 

MAS. 
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Přehled podpořených projektů: 

Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor 

MAS k realizaci v rámci sedmé výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  

 

 

  

Fiche Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady Dotace 

1 
Statek Hájek 
s.r.o. 

Rekonstrukce přístřešku na seno 363 010 199 655 

1 František Čížek Stavba pro skladování krmiv a steliv 2 190 000 547 500 

1 František Kubeš 
Zemědělská technika - František 
Kubeš 

588 000 196 000 

5 Miloslav Hromíř 
Rekonstrukce autoopravny a nákup 
technologie 

949 200 395 500 

5 
Michaela 
Jounová 

Nové služby v kosmetické péči 190 000 95 000 

5 
MVDr. Marek 
Vondřička 

Nové přístrojové vybavení 
veterinární kliniky pro malá zvířata 
ve Strakonicích 

347 000 146 250 

9 Obec Dřešín 
Obnova venkovního sportovního 
hřiště ve Dřešíně 

1 289 155 960 368 

9 Obec Čejetice Mateřská škola Čejetice 514 428 393 833 

9 
Obec 
Sousedovice 

Místní lidová knihovna v 
Sousedovicích 

1 768 306 1 350 616 

 CELKEM  8 199 099 4 284 722 
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Realizované projekty 
 
V roce 2012 byla podána žádost o proplacení u 33 projektů realizovaných prostřednictvím 
MAS. Celkový rozpočet projektů byl 23 milionů a suma požadované dotace činila necelých 
13 milionů Kč. Pro ilustraci uvádíme několik zajímavých projektů z různých opatření. 

 
Žadatel:   Svazek obcí Dolního Pootaví 
Název projektu:  Minibus pro SoDP 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  2 010 000 Kč 
Dotace:   1 499 999 Kč 
 

 

 
Žadatel:   Obec Pracejovice 
Název projektu:  Podejme si ruce v Pracejovicích 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  836 494 Kč 
Dotace:   630 054 Kč 
 

 
 
 



Stránka | 27  
 

Žadatel:   Městys Čestice 
Název projektu:  Obnova nemovité kulturní památky - poustevna na Kalvárii v Česticích 
Opatření:  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Celkové náklady:  915 883 Kč 
Dotace:   637 142 Kč 
 

 
 
 
 
Žadatel:   Římskokatolická farnost Štěkeň 
Název projektu:  Rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Řepici 
Opatření:  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Celkové náklady:  843 585 Kč 
Dotace:   730 800 Kč 
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Žadatel:   Luboš Rychtář 
Název projektu:  Pořízení formátovací pily 
Opatření:  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Celkové náklady:  96 720 Kč 
Dotace:   40 300 Kč 
 

 

 
 
 
Žadatel:   Vladislav Uhlík 
Název projektu:  Nákup míchačky za traktor 
Opatření:  III.1.2 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
Celkové náklady:  127 200 Kč 
Dotace:   53 000 Kč 
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Žadatel:   František Čížek 
Název projektu:  Výměna krytiny a latí na hlavní stáji a sýpce 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  1 281 792 Kč 
Dotace:   540 000 Kč 

 
 
 
Žadatel:   Vladimír Hoštička 
Název projektu:  Modernizace strojů na pícniny 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  574 800 Kč 
Dotace:   239 500 Kč 
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Hospodaření MAS LAG Strakonicko, o.s. v roce 2012 

 

 



Stránka | 31  
 

 

 



Stránka | 32  
 

Závěrem 
 
Činnost MAS v roce 2012 v oblasti ISÚ byla podpořena darem Jihočeského kraje Místním 

akčním skupinám, z příspěvků na činnost MAS od obcí zapojených do území MAS a 

vlastními prostředky MAS. 

 

V oblasti realizace SPL je MAS podpořena z Opatření IV.1.1  Programu rozvoje venkova. 

 

Velkou pomocí pro realizaci tak obsáhlé činnosti byla opět dobrovolná práce všech členů 

MAS a externích spolupracovníků -  aktivistů, kteří odvedli mnoho hodin práce bez nároku na 

odměnu, proto mohla MAS v rozvoji regionu dále uplatňovat metodu LEADER nad rámec 

SPL. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


