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                             Místní akční skupina                   
                             LAG Strakonicko 
                             občanské sdružení 
 
 
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:              483,79 km2

 

Počet obyvatel:    41 182 
Počet začleněných obcí: 57  (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS LAG Strakonicko, o.s. 
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Zapojení MAS: 
MAS LAG Strakonicko je:     
členem Národní sítě MAS     
členem Jihočeské sítě MAS 
Je kontaktním bodem Národní observatoře venkova a je zapojena do její jihočeské sekce 
– Jihočeské observatoře venkova 
Manažerka MAS je členkou předsednictva SPOV -  krajské sekce  
 

Činnost MAS 
 

Vlastní projekty: 
 

Konzultační místo pro diplomové a bakalářské práce 
Toto konzultační místo provozuje MAS od roku 2005. 
V roce 2008 byla konzultována bakalářská práce studentky 
Vysoké školy evropských a regionálních studií na téma 
rozvoj venkova pod názvem „Metoda LEADER na 
Strakonicku“. Obhájena byla na výbornou a ze strany 
pedagogů je o obsah práce stále zájem. Studentka se po 
obhajobě stala externí spolupracovnicí MAS a zajišťuje 
komunikaci v angličtině. MAS tak získala pro práci 
metodou LEADER nového mladého člověka. 
Rekvalifikace 
Pro Úřad práce jsme v roce 2008 zabezpečili praxi dvou rekvalifikantů, kteří rekvalifikaci 
zakončili závěrečnou prací – to znamená přípravu projektů investičních i neinvestičních 
(PRV, ROP, ESF)  zprávou z místa praxe. 
Studentské praxe 
Místní akční skupina zajišťuje i studentské praxe a praxe rekvalifikantů ÚP v současnosti 
v rámci ARoV. 
 

VIS – Venkovský informační systém 
Od počátku roku 2008 realizovala MAS svůj pilotní 
projekt pro informovanost území a to: Venkovský 
informační systém. Tím MAS zajistila možnost 
dostatečného přílivu informací o dění v MAS a 
celém regionu na venkov. Tento informační systém 
je velmi přínosný pro venkovské obyvatele, 
především starší, kteří neumí a nechtějí pracovat 
s internetem. 
Je to zcela nový způsob informování obyvatel o 
novinkách na území MAS a dění v LEADERu. Celý 
tento projekt spočívá v osazení jednotných schránek 

s nápisem “Venkovský informační systém“ a logem MAS. Od schránek jsou dva klíče, jeden 
má starosta obce, druhý je uložen v  kanceláři MAS. Vedle schránky je zavěšena volně 
přístupná drátěná kapsa, do které se vkládají informační materiály pro veřejnost. Naopak 
občané své připomínky vhazují do schránky,odkud je vybírá většinou starosta obce a předává 
je pracovníkům MAS. Tento způsob je vyzkoušený a hodláme jej využít hlavně při 
vyhlašování výzev . Jednak je to poprvé, co byl u nás využit a nikde jsme podobný, 
jednoduchý a účinný neviděli, za druhé řeší problém v místech s přestárlým obyvatelstvem, 
které se nechce informovat po internetu.Takto je obyvatelstvo informováno a vtaženo do dění 
v území MAS.  
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Junior LEADER – Mini MAS Strakonicko - 20. června 2008 
Místní akční skupina dosud pracovala s dětmi a mládeží jednorázově a neorganizovaně. Ze 
strany škol však byl o spolupráci zájem a proto jsme společně vytvořili základ pro spolupráci 
v rámci aktivity LEADER pod názvem Junior LEADER. Děti se dozvěděly, co je metoda 
LEADER a na jakých principech je postavena a završením těchto aktivit bylo založeni Mini 
MAS Strakonicko. Tato skupina složená ze zástupců venkovských škol v území MAS 
kopíruje zjednodušeným způsobem práci skutečné Místní akční skupiny a tím se děti učí 
prakticky poznávat systém práce metodou LEADER. Dalším naším cílem je získat finanční 
prostředky prostřednictvím vlastní činnosti MAS na financování vlastních malých projektů  
dětí školního věku. 
 
 

ARoV – Akademie rozvoje venkova,  arov.st@seznam.cz 
V místě sídla kanceláře MAS se uvolnily v prvním pololetí roku 2008 další 
prostory k pronajmutí a tak MAS rozšířila zázemí o tři místnosti. V těchto  
prostorách byla otevřena v srpnu 2008 AKADEMIE ROZVOJE VENKOVA. 
MAS ji vybavila ze svých prostředků získaných vlastní činností. Je zde 
k dispozici vybavená učebna a zázemí pro tvorbu a tisk vzdělávacích materiálů. 

Slouží jako vzdělávací centrum pro potřeby MAS a začleněných obcí, NNO, podnikatelské 
sféry a pro práci s mládeží.  
Od 9. 11. 2006 do 30. 11. 2007 byla Místní akční skupina LAG Strakonicko partnerem 
Jihočeského kraje v projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského 
kraje. Semináře se velmi osvědčily a významně se  podepsaly na zvýšené absorpční kapacitě 
území MAS. Projekt již skončil a my jsme měli zájem v seminářích pokračovat. To bylo 
impulsem k založení Akademie. 
ARoV nabízí: Semináře, přednášky, informace, studentské praxe,programy 
klubu Ženy a život, program Junior, program Senior. 
 
 

Kancelář destinačního managementu 
Nově je založena kancelář destinačního managementu, kterou MAS začala provozovat ve 
spolupráci se svazky obcí na Strakonicku a obcemi začleněnými v území MAS. Cílem je 
propagace regionu a marketing. Aktivity se zaměřují na venkovský prostor a na rozvoj 
agroturistiky, hippoturistiky a šetrného turismu na venkově. 
 
Místní agenda 21  
Květen 2008 – Místní akční skupina LAG 
Strakonicko se oficiálně přihlásila k Místní 
agendě 21. Přihlášení odsouhlasily na svých 
veřejných zasedáních svazky obcí zapojené 
v MAS. Během roku studovali tuto agendu 
zaměstnanci kanceláře MAS a připravovali 
podklady pro aktivní zapojení a náměty na 
akce v rámci MA 21 pro rok 2009. Zajistili 
též od MŽP ČR informační brožury a letáky 
pro informování obyvatel. V rámci Agendy 
21 chceme udržovat zdravé životní 
prostředí, zdravý životní styl a tradice 
v regionu MAS. 
MA 21 je také jednou z aktivit mezinárodní spolupráce MAS s Rakouskem. 
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Hlas MAS  
– zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. 

je připravován v elektronické podobě pro členy a partnery MAS, pokud získáme finanční 
prostředky na jeho tisk, budeme jej v následujících letech tisknout v tiskárně a bude veřejně 
dostupný.. Zatím vychází jako čtvrtletník. Na zpravodaji spolupracuje s MAS profesionální 
redaktor Mgr. Petr Pučelík. 
 
Vzdělávání, semináře: 
 
Semináře vlastní:  Seminář k vyhlášené výzvě OPŽP 
                                     Seminář k vyhlášené výzvě GP JčK 
                                     Workshop k vyhlášené výzvě ROP – II. výzva 
                                     Aktuálně k PRV 
                                     Jak na dotace s přeshraniční spoluprací 
                                     Příprava projektů žadatelů z programu LEADER 2007 - 2013 
 
 
Účast na vzdělávání:  
Únor   
- účast na semináři k přeshraniční spolupráci ČR – Rakousko  
     v Českém Krumlově  
  
Leden – duben  
- Vzdělávání manažerů MAS – pořádané ÚZEI v Benešově, zakončené v dubnu 

závěrečnou zkouškou – absolvovala asistentka manažerky 
 
Duben 
- Školení EAFRD – pořádal Jihočeský kraj ve spolupráci se SZIF (zúčastnili se dva 

členové MAS) 
 
Červen 
účast na konferenci o venkovu „Venkov a jeho rozvoj“ – pořádala Vysoká škola 
zemědělská Praha   - Suchdol (zúčastnila se jedna pracovnice MAS) 
 
Červenec 
       - ÚZEI Praha – centrální školení lektorů EAFRD – tzv. školení 
školitelů  
Ve spolupráci ÚZEI, Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě MAS bylo uspořádáno 
školení školitelů - lektorů, kteří dále školí venkovské aktivisty a zástupce veřejné správy. 
Pro Jihočeský kraj byli vybráni Spolkem pro obnovu venkova k proškolení čtyři lektoři: 
Mgr. Jarolímek (MAS Růže), Bc. Hienlová (MAS Krajina srdce), Ing. Opolcer  a 
Bc. Karasová (MAS Strakonicko). 
- Školení školitelů  (EAFRD)– se v Brně zúčastnila se manažerka MAS 
 
Září 
 - seminář ke změnám v pravidlech PRV – osa III – ÚZEI Praha – zúčastnili se dva 
zástupci MAS 
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Stáže v MAS 
 
Stáž v MAS 
na srpen jsme připravili program stáže pro Spolek pro obnovu venkova, Školu obnovy 
venkova a jednotlivé starosty  z oblasti Třanovic, kteří se předem se žádostí o stáž na nás 
obrátili. Stáž začínala v Bušanovicích, kde si účastníci prohlédli fotovoltaickou elektrárnu. 
Pak proběhlo setkání se členy předsednictva Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje, 
setkání se zástupci MAS.  Večer se všichni zúčastnili Mezinárodního dudáckého kasací, které 
právě probíhalo na strakonickém hradě. Součástí stáže byla exkurze po realizovaných 
projektech. S účastníky stáže jsme se podělili o své zkušenosti s realizací projektů metodou 
LEADER.  
 
Účast zástupců MAS na konferencích  
Zástupci  MAS se zúčastni l i  konferencí  Národní  s í tě  MAS: 
Humpolec – březen 2008 
Týnec nad Sázavou – prosinec 2008 
 

 
 
Přeshraniční spolupráce MAS LAG 
Strakonicko  
  

V roce 2006 bylo ve spolupráci MAS a Svazku obcí středního Pootaví založeno 
ImpulsCentrum, které Místní akční skupina provozuje a tím přispívá k navazování 
přeshraniční spolupráce i partnerských vztahů mezi subjekty jak v ČR, tak v zahraničí. 
Zahraniční spolupráce MAS je aktivní. 
V roce 2008 byla podepsána smlouva o spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury a 
agroturistiky s LEADER regionem Mühlviertler Alm (Horní Rakousko). Vyhledávali 
jsme i partnerství pro jednotlivé obce a členy MAS. 
 
Akce v zahraničí 
 
16. února 2008 – návštěva v Haag am Hausruck ve spolupráci se sdružením 
KK-spisovatel Šumavy 
Rok 2008 byl vyhlášen rokem Karla Klostermanna – spisovatele Šumavy 

(Narodil se v Haag am Hausruck v Horním Rakousku, zemřel ve 
Štěkni na Strakonicku) 
Rok 2008 byl hejtmanem Jihočeského kraje RNDr. Janem 
Zahradníkem vyhlášen rokem Karla Klostermanna. Vzpomínkové 
akce v Haagu am Hausruck k zahájení roku Karla Klostermanna se 
zúčastnili pracovníci MAS a  zástupce členské organizace MAS 
Měšťanského pivovaru Strakonice.  
 
Společně jsme zde uctilipamátku spisovatele položením kytice 
k pamětní desce na jeho rodném domě. 
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Za účasti potomků Karla Klostermanna byly čteny úryvky z jeho děl v českém a německém 
jazyce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V rámci akce se uskutečnila ochutnávka nového druhu piva, které k roku Karla 
Klostermanna uvařil Měšťanský pivovar ve Strakonicích. Jedná se o polotmavý ležák 
s názvem Klostermann. ( k roku Adalberta Stiftera uvařil Klášterní pivovar ve Schläglu pivo 
Stifter).   

 
 
 
 

 

◄Vpravo:  předseda MAS – Ing. Pavel 
Vondrys (starosta města Strakonice) při 
ochutnávce piva Klostermann 15. 2. 2008 
 

 
 
 
Jednodenní stáž ve Schläglu – Horní 
Rakousko 
 
26. května 2008 – Místní akční skupina zajistila pro 
řád Congregatio Jesu - klášter Štěkeň (člen MAS) 
studijní cestu do kláštera ve Schläglu (Horní 
Rakousko). Zde nás očekával představený kláštera Abt. 
Mag. Martin Felhofer. Ten se podělil se zástupkyněmi 
řádu Congregatio Jesu  o zkušenosti, jak financovat 
provoz kláštera. Součástí programu byla prohlídka 
klášterního areálu, rozsáhlé klášterní knihovny a klášterního pivovaru. Cesta byla úspěšná, 
klášter připravil po návratu  žádosti o dotace z EU a jedna z nich již má příslib 
spolufinancování.  
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Konzultační místo pro projekty přeshraniční spolupráce  

V roce 2008 pracovníci Regionální rozvojové agentury Šumava (RRAS) 
zajistili pravidelné konzultace pro přípravu projektů spolupráce Česká 
republika – Bavorsko (Interreg IV), které se konaly v prostorách MAS. Bylo 
jich za rok zrealizováno šest. MAS toto konzultační místo bude provozovat i 

v roce 2009 a spolupráce s RRAS je již potvrzena. 
 
 
 
Projekty spolupráce - rozpracované 
 

Projekt značení regionálních výrobků:  Prácheňsko – originální produkt 
Místní akční skupina má připravený projekt spolupráce Místních akčních skupin na 
historickém území Prácheňska, dvakrát se ucházela o grant, bohužel dosud marně. Pro shora 
uvedenou značku je regionálním koordinátorem a v roce 2009 bude projekt i bez případné 
dotace zrealizován, neboť o certifikaci výrobků je zájem. 
Partneři v projektu: MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Vodňanská ryba, MAS Střední 
Povltaví 
Tento projekt s účastí partnerů byl zpracován Místní akční skupinou LAG Strakonicko. 
Základním cílem projektu je zviditelnění regionu a zdůraznění jeho originality 
prostřednictvím certifikovaných výrobků místní produkce a zároveň zvýšení jejich 
prodejnosti udělováním regionální značky. 
Projekt bude garantovat originalitu výrobků z oblasti Prácheňska, propagace značení 
upozorní na jejich jedinečnost a tím také na zvláštní charakter našeho regionu. 
 

„Domácí výrobky” – systém regionálních značek v ČR   

Hlavním cílem regionálního značení výrobků je zviditelnit tradiční regiony 
(známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými 
tradicemi) a využít jejich socio-ekonomických výhod. Do systému regionálních 
značek „Domácí výrobky” se od roku 2004 zapojilo již 10 regionů. V každém z 

nich vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě 
především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území. Systém „Domácí výrobky” je koordinován 
na národní úrovni občanským sdružením Apus (býv. REC ČR) a nově vzniklou Asociací regionálních 
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značek, o.s. (ARZ). V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané 
značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační 
komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel, která ale mohou být 
přizpůsobena potřebám regionů.  
Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech - turistům, kterým dovoluje objevovat region a 
užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem 
značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, 
zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. 
 
Asociace regionálních značek, o.s. má bohaté zkušenosti se zaváděním a rozvíjením značení 
regionálních produktů. Proto se o spolupráci s ARZ zajímají i mnozí zahraniční partneři – na 
Slovensku se rozbíhá systém značení , o značení mají zájem regiony v Polsku, v Rakousku, 
Turecku a dokonce i v Mongolsku, jednotným národním konceptem regionálních značek se 
hodlá inspirovat také Správa národních parků USA. Primárně je však ARZ zaměřena na české 
a moravské regiony, mezi nimiž je také mnoho dalších zájemců – Haná, Český les, 
Prácheňsko (MAS Strakonicko), Karlovarsko, Horní Pomoraví, České Švýcarsko, 
Broumovsko a další.  
 
Venkovská tržnice II 

Jedná se o projekt rozvíjení 
podnikatelského prostředí na 
území MAS s využitím internetu. 
Partneři v projektu: MAS Krajina 

srdce, MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, 
MAS Lípa pro venkov, MAS Podlipansko. 
Projekt byl podán do PRV – OSA IV 
LEADER – realizace projektů 
spolupráce, op. IV.2.1  - v listopadu 2008 
 
 
 
Mezinárodní partnerství 
 
Horní Rakousko 

 
S LAG Mühlviertler Alm máme podepsány dvě smlouvy o spolupráci a 
to na projekty investičního i neinvestičního charakteru (měkké 
projekty) 

V září jsme navštívili partnerskou LAG v Unterwieβenbachu. Návštěva byla dvoudenní. 
Měli jsme možnost poznat území partnerů, setkat se s obyvateli, s představiteli a manažery 
LAG Mühlviertler Alm. 
V prosinci jsme se s partnery sešli v jihočeském krajském městě Českých Budějovicích a 
naplánovali společnou činnost a návštěvu partnerův naší MAS dne 14. března 2009. 
Máme zájem podat společný projekt na vytvoření česko-rakouské sekce Akademie 
rozvoje venkova. Účast v projektu přislíbil Univ. Prof. Dr. Helmut Renöckl (přednáší na 
Univerzitě J. Keplera v Linci a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích). 
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Projekty spolupráce - připravované 
 
Itálie 
MAS je zapojena do přípravy projektu poutnické turistiky Itálie – 
Rakousko – Jižní Čechy. 

V projektu jsme partnery LAG Chance in Nature. 
K přípravě mezinárodního projektu nás motivovala účast na 
stáži do Provincie Firenze v Itálii v roce 2007, kde jsme byli 
seznámeni s projektem Cammini d´Europa – Via Francigena. 
Podobná aktivita se do našeho regionu s velkým počtem 
poutních míst hodí. 

 
 
Španělsko 

 
ADR Comarca de Guadix 
 
S návrhem na partnerství nás oslovili Španělé. Zatím došlo 

pouze k jedné schůzce a to v Čechách. Písemné kontakty udržujeme, do Španělska jsme zatím 
nemohli jet z finančních důvodů. Předpokládáme, že cestu zrealizujeme na podzim roku 2009. 
Návrhy na projekty budeme zatím řešit korespondenční cestou. Jednacím jazykem je 
angličtina, kterou zajišťují dvě externí spolupracovnice. 
 
 
Národní spolupráce 
 
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 
Jedná se o spolupráci kanceláří destinačního managementu za účelem rozvoje cestovního 
ruchu na území obou MAS. Partnerství chceme rozšířit o další jihočeské MAS a společně 
připravovat turistické balíčky a produkty, se kterými se pak budeme prezentovat na výstavách 
a veletrzích v ČR i v zahraničí. 
Kancelář destinačního managementu ve spolupráci s Jihočeským krajem již zajišťovala 
prezentaci našeho regionu na mezinárodní výstavě cestovního ruchu v Mnichově 15. 2. 
2008. Reprezentovala tak zároveň i Jihočeský kraj. 
 
Shrnutí: 
Pro národní spolupráci máme uzavřené smlouvy s pěti místními akčními skupinami na 
podporu cestovního ruchu a na podporu ekonomiky venkova. 
Pro mezinárodní spolupráci máme tři nosná témata: cestovní ruch (poutnická turistika, 
agroturistika a šetrný venkovský cestovní ruch), vzdělávání a výměna zkušeností  a Místní 
agenda 21. 
 
V roce 2008 - 2009 se chceme věnovat zvýšenou měrou navázaným 
kontaktům a přípravě národních i mezinárodních projektů pro získání 
finanční podpory z osy IV EAFRD – opatření Projekty spolupráce. 
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Účast v projektech členů a partnerů MAS 
 
Organizační a metodickou pomoc poskytovala MAS při akcích: 
 
Putování od Dřešína k Dřešínu 
 
 
Spilkovo hudební léto 
 
po celé léto se pořádaly ve Spilkově rodišti koncerty vážné hudby a vystoupila zde řada 
známých umělců. O koncerty byl velký zájem a sál  štěkeňského zámku se vždy zaplnil. 
Byla tak založena nová tradice, která bude každoročně slavného rodáka připomínat. 
MAS podpořila tuto aktivitu metodickou spoluprací a přípravou plakátů pro jednotlivé 
koncerty. 

 

František Spilka :  *13.11.1877    Štěkeň 

  pamětní deska je na rodném domku u zámku       †20.10.1960   Praha 

Syn zahradníka F.Spilky (1848-1909). Vystudoval gymnazium v Písku, na Pražské  
konzervatoři (1895-1899) varhany u J.Kličky a skladbu u Antonína Dvořáka. V Berlíně u 
prof.. Battkeho se věnoval modernímu studiu intonační výchovy.Po tříleté vojenské službě učil 
(od roku 1903) na škole v Pivodově a u M.Langrové, pak v klavírní škole prof. Mikeše. Od 
roku 1906 do 1922 byl profesorem Pražské konzervatoře. kde vyučoval, sborový zpěv, 
dirigování a intonaci. Dirigoval letní koncerty České filharmonie (1906) – byl jejím prvním 
dirigentem! Krátce vedl učitelské kvarteto Máj 1907. Zasáhl velmi účinně do pražského 
koncertního života, jako nevšedně talentovaná osobnost sbormistra. Založil zpěvecké spolky 
„Pěvecké sdružení pražských učitelů“, „Škroup“, „Pěvecké sdružení pražských učitelek“  
atd.   Napsal asi 10 knih hudební teorie, několik houslových partitur pro Vášu Příhodu 
(houslový virtuos *1900 Vodňany  †1960 Vídeň), přes 20 rozsáhlých hudebních skladeb a 
upravil kolem 50 lidových písní pro sborový zpěv. Jeho 2 opery nebyly zatím uvedeny.  
 
 
Založení Institutu „K. Klostermann“ 
 

V roce 2003 byl na Strakonicku realizován projekt s podporou CBC Phare 
„Klostermannův odkaz Evropě“ a od té doby se v této aktivitě pokračuje. 
19. července 2008 byl otevřen Institut Karla Klostermanna, který všechny 
tyto aktivity zajišťuje. IKK spolupracuje s MAS (více info: 
www.kklostermann.eu ) 

 
Na přípravě realizace tohoto projektu se MAS podílela metodicky a poskytovala 
konzultace. Kromě toho zajistila tisk propagačních materiálů a fotografií. 
O projekt mají zájem i příbuzní Karla Klostermanna. 
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Finančně se MAS podílela na těchto akcích: 
 
OSLAVY 100 LET NAROZENÍ P.  JOSEFA JÍLKA 
 P. Jílek působil v obci Katovice, za svoji odbojovou činnost v době II. 
světové války byl odsouzen a popraven v káznici v Brandenburku. 
Zachránil velké množství lidských životů. V roce 2005 byl vyznamenán in 

memoriam prezidentem republiky medailí Za zásluhy I. stupně   
V rámci oslav byla otevřena výstava fotografií ze života a působení P. Jílka, byl uspořádán 
Slavnostní vzpomínkový večer, přednáška doc. Ludmily Muchové z TF JČU České Budějovice 
na téma Odkaz života svatých dnešku, Slavnostní koncert klasické hudby v kostele sv. Filipa a 
Jakuba a byl promítnut film o P. J. Jílkovi: Statečný kněz. 
Bylo otevřeno a požehnáno Centrum P. Josefa Jílka ve farním areálu, které slouží pro volný 
čas a vzdělávání veřejnosti. 
Na závěr oslav byla uspořádána Děkovná mše svatá v kulturním domě, kterou celebroval  
biskup Jiří Paďour, OFMCap. Při bohoslužbě byla provedena Truvérská mše Petra Ebena. 
 
Uvedení filmu „Statečný kněz“ režiséra Milana Kazdy na televizi NOE 
Ve spolupráci s Nadačním fondem Paměti národa  MAS zajistila přepsání filmu o P. Jílkovi 
na DVD a jeho uvedení v programu TV NOE. 
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MAS připravila žádosti a dokumentaci pro projekty: 
 
Muzeum selského statku Volenice 

 
Dotace byla poskytnuta na rekonstrukci památkově 
chráněného statku, ve kterém vzniklo muzeum Bylo 
otevřeno 28. 6. 2008. 
Dokládá život na venkově a to především na zemědělských 
usedlostech. Je umístěno v památkově chráněném statku, který 
je postaven ve stylu selského baroka. Má typický štít a řadu 
dalších znaků lidové architektury.  
 Kromě stálých expozic muzeum 
nabízí několik zajímavých akcí, které se 
pravidelně opakují. Konají se ve 
venkovních prostorách muzea na tak 

zvaném Selském dvoře, jedná se především o poutě , jarmarky a posvícení, atd.. 
Jejich prostřednictvím mohou  návštěvníci poznat živé regionální tradice, ať již 
dosud zachované či obnovené, původní řemeslnou výrobu a typické regionální 
produkty (Jihočeská pouť, Staročeské posvícení, Svatomartinský jarmark) 
 
 

Svatomartinský jarmark Volenice 
 
Svatý Martin  
se těšil velké pozornosti místních obyvatel, především 
dětí. Přijel skutečně na bílém koni a obci přivezl 
povolení na každoroční pořádání Svatomartinského 
jarmarku. 
Akci natáčela regionální televize. 
 
Dva projekty na záchranu kulturního dědictví 
regionu MAS: 

 
1) Kulturní dědictví šumavského Podlesí  
   (Svazek obcí šumavského Podlesí) 
2) Kulturní dědictví Pootaví  
   (Svazek obcí středního Pootaví) 
 

 Záchrana  a oprava kaplí a 
drobných sakrálních památek 
v krajině v regionu SOŠP a SOSP 
(POV 2008) 

 V roce 2009 – bude realizována 
další etapa 
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Projekt na dokončení jedné z částí cyklostezky kolem řeky Volyňky  
Nositelem projektu byl Svazek obcí Strakonicka. 
Tento projekt vyřešil bezpečné spojení mezi městem Strakonice a obcí 
Radošovice a bude pokračovat kolem toku Volyňky až k prameni. Na 
Volyňskou cyklostezku existuje studie  a je požádáno o finanční 
prostředky na zpracování realizačního 
projektu ve spolupráci s Nadací Jihočeské 
cyklostezky ( partner MAS). 
 
 
 

 
 Projekt značení turistických cílů okresu Strakonice 

Projekt je podporou cestovního ruchu, 
považujeme jej za velmi významný. Proto se 
MAS angažovala při jeho realizaci. Prostřednictvím projektu byly 
téměř ve všech obcích regionu osazeny stojany s mapou a 
informacemi o obcích, ve které jsou umístěny, jejich okolí a 
zajímavých turistických cílech. Nositelem projektu byl Svazek 
měst a obcí okresu Strakonice. 
 

 
 
 
 
Propagace území a 
činnosti MAS 
 
Mnichov 2008 
 
15. února 2008 jsme zajistili prezentaci 
tradic Jihočeského kraje na veletrhu 
cestovního ruchu v Mnichově (Bavorsko). 
MAS vypravila autobus s účinkujícími, kteří 
vystoupili na hlavním pódiu, odkud byl 
pořizován přímý televizní přenos. Dudáckou tradici a folklorní tance zde  představil soubor 

Prácheňáček (člen MAS). V oblasti Strakonicka jsou 
udržovány živé regionální tradice, jejichž zachování je 
podpořeno činností řady  folklorních souborů. Mezi nimi 
významné místo zaujímá  právě tento dětský folklorní 
soubor. 
Ve svém vystoupení předvedl typické lidové tance 
z centrální části bývalého Prácheňského kraje (dnes 
severní a západní části kraje Jihočeského) týkající se 
posvícenské tradice v tomto regionu. Byl doprovázen 
Švandovou dudáckou muzikou. 
Kromě hry na dudy se ojediněle zachovala na Strakonicku 
tradice hry na pastýřskou troubu a to v obci Katovice. Až 
do roku 1967 se udržoval v Katovicích starý lidový zvyk – 
vánoční troubení pastýřů o Štědrém večeru. V ukázce 
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uslyšeli přítomní i televizní diváci Jana Řehoře z Katovic. Pastýřská trouba, na kterou hrál, 
byla původní, stejně tak jako pastýřské melodie, které si pro tuto příležitost nacvičil. 
Vystoupení bylo provázeno ochutnávkou regionální posvícenské speciality ze 
Strakonicka – hnětynky. 
 
 
 
 
Švandovu dudáckou muziku  mohli návštěvníci živě vidět i slyšet ještě v odpoledních 
hodinách u stánku Jihočeského kraje, kde se znovu rozezněl zvuk i pastýřské trouby.  
K prezentaci regionu a jeho tradic jsme přivezli na veletrh ještě informační materiály 
v německém jazyce ( o staročeském posvícení, pastýřském troubení, folklorních souborech, o 
Muzeu selského statku, památkách Strakonicka) a pozvání na Mezinárodní dudácký festival 
ve Strakonicích (více info o MDF - www.Strakonice.net). 
 
Ze strany návštěvníků byl o naše živé vystoupení velký zájem. 
Staročeské hnětynky (přes 200 kusů) napekly ženy z regionu MAS –  a to z obce Dřešín 
(zajistila starostka Ing. Šašková), z obce Zahorčice (zajistila starostka Libuše Tesárková), 
z obce Kraselov (zajistila starostka Irena Uhlířová ), z obce Volenice (zajistila ředitelka školy 
Mgr. Brejchová ). 
Náklady na dopravu hradil Jihočeský kraj, náklady spojené s přípravou vystoupení a 
prezentace (informační tiskoviny v německém jazyce, tlumočnici na podiu) hradila MAS. 
Kresby na informačních letáčcích jsou prací ředitele Státního okresního archivu ve 
Strakonicích Mgr. Jana Olejníka (partner a externí spolupracovník MAS). 
 
 
Zukunftsfest v Bad Wimsbach – Neydharting - 30. května 2008 - 
 
V květnu se zástupci naší MAS zúčastnili na pozvání partnerské LAG Mühlviertler Alm 

veletrhu Zukunftsfest v Bad Wimsbach – Neydharting. Zde  
dostala MAS příležitost prezentace v hlavním pavilonu na panelu, 
který poskytli partneři. Byl zde prezentován celý region MAS a 
činnost Místní akční skupiny Z České republiky jsme tu byli 
jediní. Veletrh byl zaměřen na životní prostředí, především MA 
21, vzdělávání a sociální 
práci. Naši prezentaci si 
prohlédla celá řada 
významných osobností 
Horního Rakouska, mezi 
nimi i Dr. Wilhelm Patri, 
který byl v roce 2003 
partnerem našeho 
projektu ze CBC Phare 
Klostermannův odkaz 
Evropě. 
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ZEMĚ ŽIVITELKA 2008 – České Budějovice 
 

MAS LAG Strakonicko na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 
 

V roce 2008 byl ústředním motivem naší expozice 
Strategický plán LEADER 2007-2013 Místní akční 
skupiny LAG Strakonicko, o.s. „Cesty od kořenů k vizi“. 
Prezentovali jsme cíl a hlavní záměry strategie a součástí 
expozice bylo i ztvárnění této strategie do tvaru stromu, 
který se stal logem SPL. Je prací amatérského řezbáře, 
který prošel rekvalifikačním kurzem v MAS, kde se 
strategií seznámil. 
Dalším exponátem byl výukový panel – práce firmy 
TTK – člena MAS. Je určen k demonstraci principu 
metody LEADER – sestává se ze tří kol, zpodobňujících 
tři sektory zapojené v MAS -  veřejnou správu, 
podnikatelský sektor a neziskový sektor. Otočí-li se 
jedno z kol, pohne dalšími – stejně jako činnost každého 
ze jmenovaných partnerů ovlivňuje činnost dalšího a 
společně pak roztáčí kola venkova. 
Dále jsme prezentovali Akademii rozvoje venkova a 

práci Junior LEADERu. Kromě 
toho jsme propagovali celý region 
– jeho kulturu, historii a 
současnost.  
V prostoru mezi pavilony F3 a F2, 
kde vystavovaly všechny MAS 
z ČR, jsme zajistili vystoupení 
dudácké skupiny. 
Na pódiu v amfiteátru jsme 
prostřednictvím našeho partnera 
zprostředkovali časový prostor  
v hlavním programu pro 
vystoupení předsedy Národní sítě 
MAS, zástupce Spolku pro obnovu 
venkova a místopředsedkyně MAS 
LAG Strakonicko. Zúčastnili jsme 
se všech výstavních dnů, členové a 
pracovníci MAS se zde střídali. Poskytovali informace o metodě LEADER, jejím praktickém 
využití, o činnosti MAS LAG Strakonicko a propagovali celé území po stránce cestovního 
ruchu a místní produkce (agroturistiku, hippoturistiku, výrobky a řemesla.). 
 
 
 

Během výstavy ZŽ jsme se zúčastnili 
všech seminářů a přednášek, 
pořádaných Spolkem pro obnovu 
venkova v pavilonu Z. Stali jsme se tak 
svědky podepsání smlouvy o spolupráci 

mezi Spolkem pro obnovu venkova a Ministerstvem 
pro místní rozvoj. 



 18

Propagace MAS – pravidelně v kalendáři  Oblastní 
kanceláře JHK (člen MAS) 

 
 
 
SPL  2007 – 2013 „Cesty od kořenů k vizi“ 
 
Příprava SPL a projektové žádosti včetně příloh byla z hlavních 
projektových  činností MAS LAG Strakonicko, o.s. v roce 2008. 
V průběhu roku jsme připravovali aktualizaci SPL – týkala se především lepšího grafického 
zpracování a tím i lepšího vyjádření našich záměrů. 
SPL – předložen na SZIF dne 23. 10. 2008 
 

V ten den ve 3,00 hodin ráno se narodil naší externí 
spolupracovnici Blance syn Jaromír.  
Věříme, že jsme SPL podali ve šťastný den. 

 
 
Kontrolní návštěva z ÚZEI 
V listopadu byla v MAS na kontrolní návštěvě zástupkyně ÚZEI pro vzdělávání manažerů Ing. Jana 
Bačkovská. Seznámila se s prací obou manažerek, které prošly vzdělávacím programem ÚZPI – 
ÚZEI. Shlédla vzdělávací centrum Akademii pro rozvoj venkova a ne cestě regionem viděla 
realizované projekty jak z LEADER ČR, tak z jiných programů (viz. video na www.strakonicko.net ) 
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Listopad, prosinec 2008 
 
MAS dokončovala přípravu projektů, vyúčtování realizovaných akcí, účastnila se 
přípravy valných hromad svazků obcí.  
Připravovala žádosti do vyhlášených programů pro členské obce. 
Připravovala POV projekty pro všechny svazky a některé obce.  
Aktualizovala rozvojové plány obcí. 
Pomáhala s vyúčtováním projektů obcí a to především vyplňování ISPROFIN 
 
 
 
Závěrem 
 
Veškerá činnost MAS v roce 2008 včetně zajištění provozu všech kanceláří 
a ARoV byla podpořena z příspěvku Jihočeského kraje Místním akčním 
skupinám, z příspěvků na činnost MAS od obcí zapojených do území MAS 
a vlastními prostředky MAS z hlavní i vedlejší činnosti.  
Největší pomocí pro realizaci tak obsáhlé činnosti byla dobrovolná práce 
všech členů MAS a externích spolupracovníků -  aktivistů, kteří odvedli 
mnoho hodin práce bez nároku na odměnu. 
Proto také mohla MAS kompletně vybavit nově vzniklou Akademii rozvoje  
venkova a dále uplatňovat metodu LEADER v rozvoji regionu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 


