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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:      41 301 (k 31.12 2010) 
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, 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 
Sídlo MAS je sídlem Krajského sdružení 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 2011 využíváno. 
Byly zde konzultovány tři bakalářské práce a dvě diplomové práce studentů zejména z 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Strukturální politika EU a rozvoj 
venkova). 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 jižních Čech.  
Provozování konzultačního místa a umožnění praxí v MAS slouží k rozšiřování členské 
základny a pracovníků o mladé lidi. 
 

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. Vychází jako čtvrtletník, archiv všech čísel naleznete na oficiálních stránkách MAS 
LAG Strakonicko – www.strakonicko.net 
 

         
 
 
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“ 
MA 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. 
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Vzdělávání, semináře: 
 
Semináře vlastní: 
Semináře k vyhlášené výzvě MAS č. 4 a 5 
Seminář pro svazky obcí 
Individuální poradenství 
Poradenství a konzultace pro projekty přeshraniční spolupráce 
Semináře pro zájemce o regionální značku Prácheňsko 
      
Konzultační místo pro projekty v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce 

I v roce 2011 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 2012. Spolupráce s RRAS je již potvrzena.  
                              
 
Účast na vzdělávání:  
 
Leden 
Kurz pr ůvodce cestovního ruchu (do června 2011) – 2 pracovnice MAS prošly 
závěrečnou zkouškou a získaly certifikát průvodce 
 
Únor 
7. 2 2011 - Společné školení pracovníků SZIFu a MAS – Klatovy 
 
Březen 
VH NS MAS ČR a doprovodný program – Křtiny 
 
Květen 
setkání RO SZIF a jihočeských MAS v Českých Budějovicích 
Školení k projektům Spolupráce v Praze 
Konference Jihočeský venkov 2011 ve Strakonicích 
 
Srpen 
Semináře a přednášky na Zemi Živitelce 
 
Říjen 
Modlitba za domov na Řípu – doprovodné semináře 
Prodej ze dvora - Borová 
 
Listopad 
Konference Venkov 2011 – Prčice 
Školení k veřejným zakázkám – České Budějovice 
Obce a venkov – nejen časoprostorové aspekty – JČU ČB 
Lidské zdroje a rozvoj venkova – JČU ČB 
Setkání MAS regionu zaměřené na předávání zkušeností – Vráž 
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Nejvýznamnější činnost MAS mimo SPL v roce 
2011: 
 

17. 4. 2011  - Oslavy 180. výročí narození 
zakladatele agrárního hnutí a Alfonse 
Šťastného, českého sedláka, politika 
a zemědělského reformátora. 

  
 
 
 
 
 
MAS se podílela organizačně i finančně na 
realizaci oslav, kterých se zúčastnila řada 
osobností zabývajících se zemědělskou a 
venkovskou problematikou současnosti.  

 
 

Konference Jihočeský venkov ve Strakonicích 

Ve čtvrtek 19. května 2011 se ve Strakonicích 
uskutečnila první konference Jihočeský venkov 2011 
v rámci Celostátní sítě pro venkov. Požadavek na 
konání této konference vzneslo v loňském roce 
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje. 
Hlavním organizátorem akce byla Agentura pro 
zemědělství a venkov Strakonice v rámci činnosti 
CSPV - Jihočeský kraj. Vlastní realizaci konference 
zajištovala Místní akční skupina LAG Strakonicko. 

Konference se uskutečnila v prostorách strakonického hradu a zúčastnilo se jich více než 
100 aktivistů z různých oborů činností na venkově (zemědělci, podnikatelé, místní akční 
skupiny, neziskové organizace, zástupci samospráv, občanská veřejnost).  

 
 
Vzpomínkové odpoledne v Cehnicích  (4. 6. 2011) 
Koncert tří generací a Výstava o muzikantech, kteří jezdili k v 18. – 19. století k cirkusu. 
Výstava zmapovala život muzikantů, pro které byl cirkus živobytím a kteří domů přijížděli 
pouze na zimní období. Byli to převážně šumavští a pošumavští muzikanti. 
MAS se účastnila organizace během koncertu. 
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6. – 8. 7. 2011 - GIZ-Studierenreise „Rural Networks in the European Union 
 

MAS zajišťovala v rámci aktivit KS NS MAS JčK po 
dva dny pobyt účastníků studijní cesty na svém území. 
Účastníci, kteří pocházeli z území států bývalé 
Jugoslávie, byli seznámeni s činností CSPV, NS MAS 
ČR, o.s. a KS MAS Jihočeského kraje. Kromě toho jim 
byla představena činnost MAS LAG 
STRAKONICKO, o.s., mohli zhlédnout realizované 
projekty, prohlédnout si tradiční regionální výrobky, 
ochutnat potraviny z místní  produkce a poznat 
dudáckou tradici Strakonicka s ukázkami živé dudácké 

muziky v podání mladých muzikantů (15 . 18 let) – Mladá dudácká muzika ze Strakonic..     
 

Farmářské trhy ve Strakonicích 

Farmářské trhy si postupně získávají oblibu po celé republice. 
Od srpna 2011 se konaly i ve Strakonicích. Organizátorem je 
Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s 
Místní akční skupinou LAG Strakonicko, s Městem 
Strakonice a Muzeem středního Pootaví. Trh se konal každou 
sudou sobotu, počínaje dnem 13. srpna 2011, vždy na 1. 
nádvoří strakonického hradu od 8.00 do 12.00. Poslední 
letošní farmářské trhy se uskutečnily 22. října. Trhy 
navštěvovalo pravidelně velké množství lidí nejen ze 
Strakonic ale i z poměrně dalekého okolí. Návštěvníci uvítali 
možnost nákupu čerstvých potravin, ale i jiných produktů od 
místních výrobců. Tímto způsobem dochází  k další podpoře 
regionální produkce. Pro velký zájem předpokládáme, že 
farmářské trhy se budou konat ve Strakonicích i v příštím 
roce. 
 

Země Živitelka 2011 v Českých Budějovicích  

Ve dnech 25. až 30. srpna se Místní akční skupina 
LAG Strakonicko  prezentovala na Zemi Živitelce v 
pavilonu R1, v tomto pavilonu se konala prezentace 
místních akčních skupiny z celé republiky. Naše MAS 
zde představovala svůj Strategický plán LEADER a 
spolu se svými partnery propagovala svůj projekt 
Spolupráce - Zavedení regionální značky 
Prácheňsko. Prezentace MAS se uskutečnila ve stánku 
tvaru domečku, který byl pořízen z tohoto projektu a 

který budil zájem v návštěvnících pavilonu R1. Zaměstnanci MAS se také účastnili 
odborných seminářů konaných v rámci výstavy. 
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Prácheňská neděle na hradě ve Strakonicích 

Pod názvem Prácheňská neděle proběhlo 11. 
září 2011 v pořadí již druhé předání certifikátů 
značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. 
Počasí pořadatelům přálo a krásné slunečné 
odpoledne přímo zvalo návštěvníky k návštěvě 
hradu ve Strakonicích, kde se akce konala. Na II. 
nádvoří byl připraven neobvyklý jarmark – 
v krásných malovaných stáncích ve stylu 
prácheňských chaloupek nabízeli svoje výrobky 
někteří z certifikovaných výrobců I. i II. kola. 

Byly připraveny nejen Štěkeňské koláčky, Kovářovské podkůvky a Čížovské klobásky, ale i 
řada rukodělných výrobků např. dřevěné hračky pana Jana Frömla, ručně vyráběné šperky 
Diany Froňkové,  kraslice od paní Vlasty Bardové nebo vinuté perle Jany Kolouškové. 
K slavnostní atmosféře odpoledne přispěl i kulturní program, ve kterém vystoupilo několik 
regionálních souborů: Řepické babči, Mladá dudácká muzika, Babský sbor z Horního Poříčí, 
Pošumavská dudácká muzika a Kankán z Čížové. Samotné předání certifikátů obstarali 
zástupci partnerských MAS a předsedkyně Regionálních značek ČR paní Kateřina Čadilová. 
Děkujeme účinkujícím za pěkná vystoupení, všem návštěvníkům za účast a nově 
certifikovaným výrobcům přejeme hodně zdraví a úspěchů v další práci.  

 

Slovenské místní akční skupiny navštívily MAS LAG Strakonicko  

Národna sieť rozvoja vidieka SR, konkrétně její Regionálne pracovisko Nitranský kraj, 
zorganizovalo studijní cestu s odbornou exkurzí pro 6 místních akčních skupin z nitranského 
kraje. Pod názvem „Uplatňování přístupu LEADER a venkovský cestovní ruch“ proběhl 
několikadenní výjezd na území Rakouska a jižních Čech. Takřka dvacítka účastníků se 

zúčastnila společných seminářů zaměřených 
zejména na přenos zkušeností a prohlídku 
realizovaných projektů na území hostitelských 
místních akčních skupin. Pracovníci MAS LAG 
Strakonicko připravili program, který účastníkům 
umožnil nejen navštívit projekty realizované 
s podporou místní akční skupiny, ale i příjemně 
strávit pobyt na území Strakonicka. Úvodní 
seminář proběhl již 27.9. Po přivítání představiteli 
města Strakonice a seznámení s historií a tradicemi 
Strakonicka došlo na hlavní téma – slovenské 

hosty nejvíce zajímala regionální produkce a místní cestovní ruch. Proto jistě ocenili i 
ochutnávku potravin certifikovaných značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt.  Na středu 
28. 9. byl připraven poměrně nabitý program s prohlídkou realizovaných projektů, finančně 
podpořených převážně Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny LAG 
Strakonicko. Po první zastávce ve Střelských Hošticích, která byla věnována hned dvěma 
projektům - prohlídce Muzea řeky Otavy a voroplavby a prostoru veřejného prostranství před 
základní školou, se slovenský autobus přemístil do Skanzenu Hoslovický mlýn.  
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V Hoslovicích proběhla i odpolední prezentace dalších 
realizovaných projektů, regionální značky 
PRÁCHEŇSKO regionální produkt a workshop. 
Návštěvu Hoslovic potom zakončila prohlídka farem 
EKOCHOV a Náhoří, kde byla podpořena rekonstrukce 
skladu biomateriálu a volné ustájení koní. Následoval 
přejezd do Volyně, kde si návštěvníci prohlédli prostory 
Pošumavské tržnice, která vznikla úpravou historických 
sklepních prostor. Předposlední zastávkou byly Hoštice 
u Volyně, kde místostarosta obce pan Moravec kromě 

realizovaných projektů hostům ukázal i objekty známé z oblíbené filmové trilogie Slunce, 
seno… Poslední zastavení dne patřilo zámku ve Štěkni, kde byl podpořen projekt na opravu 
zázemí pro řádové sestry seniorky.  

 

Modlitba za domov 
 ( téma: Svoboda je volba?!  

                                    - 20 let svobody na venkově) 
27. a 28. října 2011 se MAS LAG Strakonicko  zúčastnila 
projektu Modlitba za domov. Ten je jednak oslavou dne 
státnosti, ale také příležitostí, jak prezentovat spolupráci 
MAS a Ekumenické rady církví (opravy kulturních památek, podpora zachování tradičních 
kulturních a duchovních hodnot na venkově).  
Svoboda je volba?! byl podtitul dvoudenní akce ke dni státnosti, kterou již potřetí pořádaly 
místní akční skupiny České republiky pod koordinací MAS Říčansko. Celá dvoudenní akce 
se setkala s velmi příznivými ohlasy. Letošní program otevřela konference 20 let svobody na 
venkově, která se konala pod záštitou Národní sítě MAS ČR. V reprezentačních prostorách 
Arcibiskupského paláce v Praze vystoupili s příspěvky o demokracii a vývoji naší republiky 
po roce 1989 významní hosté.  Od 10 hodin dopoledne čekala v Krabčicích u Roudnice nad 
Labem a na hoře Říp na návštěvníky řada stánků s nabídkou řemeslných a regionálních 
produktů od místních akčních skupin, výrobků chráněných dílen a knížek s duchovní 
tematikou. Celá akce pak vyvrcholila přímým přenosem České televize z místního 
evangelického kostela. Slavnostního dne v Krabčicích a na Řípu se zúčastnili aktivně na 500 
návštěvníků, pasivně pak přes televizní obrazovky kolem 100 tisíce diváků. 

Slavnostní zahájení adventu v Katovicích  

Slavnostní zahájení adventu v Katovicích se 
konalo v sobotu 26. listopadu 2011. Program začal 
v 16 hodin, kdy se v kulturním domě konal 
adventní koncert, kde vystoupila Pošumavská 
dudácká muzika s hudebním pásmem „Když 
fouká ze strnišť“. V kulturním domě se také konal 
malý adventní trh, který pořádala Místní akční 
skupina LAG Strakonicko. Lidé si zde mohli 
zakoupit některé certifikované produkty značkou 
„Prácheňsko regionální produkt“, popřípadě se 

zde mohli dozvědět o novinkách a akcích, které chystá  MAS LAG Strakonicko. Po skončení 
adventního koncertu byla na Husově náměstí slavnostně zapálena 1. svíce na adventním 
věnci, poté se rozsvítila vánoční výzdoba Katovic. 
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MAS LAG Strakonicko se podílela na adventu 
v rakouském Hirschbachu  

Díky spolupráci koordinátora značky PRÁCHEŇSKO 
regionální produkt®, MAS LAG Strakonicko , se 
sdružením OÖ VOLKS BILDUNGS WERK  z 
Freistadtu probíhala v rámci vánoční výstavy v Muzeu 
lidového nábytku v Hirschbachu prezentace a 
prodejní výstava jihočeské krajky.  

Program byl 
soustředěn do adventních víkendů, kdy se 
návštěvníci muzea mohli seznámit přímo na místě s 
prací krajkářek a navíc si užít i doprovodný program 
zaměřený na jihočeský folklor (Netradiční dudácká 
muzika DUHA, Hudební soubor při ZUŠ ve Volyni, 
Pošumavská dudácká muzika a Krojová družina 
z Jarošova). Na výstavě i prezentačních akcích je 
významně zastoupena především sedlická 
paličkovaná krajka, která je držitelem 

certifikátu PRÁCHE ŇSKO regionální produkt®  

 

Exkurze studentů Západočeské univerzity v Plzni  

2. 11. 2011  přijeli na plánovanou exkurzi do 
území MAS LAG Strakonicko, o.s. studenti 
ze ZU v Plzni. Jednalo se o 40 studentů 
geografie a regionální rozvoje. V zasedací 
místnosti jsme studentům prezentovali činnost 
MAS a pak s námi studenti podiskutovali o 
místních akčních skupinách a o spolupráci 
obcí a měst na Strakonicku.  

Poté v doprovodu členů MAS navštívili 
studenti Pošumavskou tržnici ve Volyni 
tržnici a firmu Ekochov v Hoslovicích. Zde 

s majitelem pohovořili na téma ekologické zemědělství a agroturistika na území MAS i v ČR  
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Projekty spolupráce 

  
1. Zavedení regionální značky Prácheňsko 

 
Místní akční skupina LAG Strakonicko vede jako KMAS 
realizaci projektu Spolupráce místních akčních skupin na 
historickém území Prácheňska pod názvem Zavedení 
regionální značky Prácheňsko.  
 
Partneři v projektu - PMAS: MAS Svazku obcí Blatenska 
(vybrána v 32+), MAS Vodňanská ryba, MAS Střední 
Povltaví, MAS Brána Písecka (všechny tři nevybrané 
k realizaci SPL) 
 
Základním cílem projektu je zviditelnění regionu a 

zdůraznění jeho originality prostřednictvím certifikovaných výrobků místní produkce a 
zároveň zvýšení jejich prodejnosti udělováním regionální značky. 
Značka PRÁCHEŃSKO regionální produkt garantuje originalitu výrobk ů z oblasti 
Prácheňska, propagace značení upozorní na jejich jedinečnost a tím také na zvláštní 
charakter našeho regionu. 
 
Uskutečněné akce v roce 2011 v rámci projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko 

V lednu 2011 Místní akční skupina LAG Strakonicko spolu s partnerskými MAS zdolala řadu 
administrativních kroků, nezbytných pro získání regionální značky. Tento sled v lednu 
zakončila oficiální registrace na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a MAS LAG 
Strakonicko tak má konečně v ruce dokument potvrzující exkluzivní vlastnictví značky a 
možnosti jejího využití.  
 

Dalším důležitým krokem byl vstup do Asociace regionálních značek, která sdružuje 
všechny regionální značky po celé republice. Součástí vstupu do ARZ je i prezentace na 
webových stránkách ARZ (http://www.regionalni-znacky.cz/prachensko/). 
 

31. března poprvé zasedala třináctičlenná 
certifika ční komise, aby zhodnotila žádosti 
výrobců o značku PRÁCHEŇSKO 
regionální produkt a vybrala výrobky, 
které do budoucna budou moci tuto značku 
používat. Zcela mimořádný zájem, který 
značení na území pěti zúčastněných místních 
akčních skupin vyvolalo, potvrdil obrovský 
potenciál šikovných jihočeských rukou. 
Žádostí se totiž sešlo 41 a to je v rámci 
republiky opravdu vysoké číslo. Naprostá 
většina výrobků daná certifikační kritéria pro 
získání značky splnila, a tak komise po celodenním zasedání mohla značku přiznat 37 
výrobcům. 37 oceněných výrobků představuje skutečně široký záběr do spektra lidských 
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dovedností a značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt se tak budou pyšnit výrobky ze 
dřeva, keramika, krajky, historické sklo, ručně vyráběné svíčky, šperky drátěné i smaltované, 
výrobky z pravé angory, půvabné prácheňské panenky, ale i sazenice růží, dekorativní 
perníky, vizovické pečivo a celá řada potravinářských výrobků jako je kvasový chléb z parní 
pece, med, kvalitní uzeniny, kozí sýry, koláčky, preclíky nebo pro Prácheňsko tak typické 
hnětýnky.  
 

V neděli 10. dubna 2011 proběhla v Radomyšli zcela ve 
znamení jara. Slunečné počasí podtrhlo atmosféru 
velikonočního trhu, který zde přichystal místní Svaz žen 
s partnery projektu Zavedení regionální značky 
Prácheňsko. Místní akční skupiny LAG Strakonicko a 
Svazku obcí Blatenska zde prezentovaly část výrobků, 
které již v  1. kole certifikace získaly značku 
PRÁCHEŇSKO regionální produkt. S ohledem na 
charakter akce šlo většinou o potravinářské výrobky, 
které bylo možné nejen ochutnat, ale i zakoupit.  
 
 

19. května proběhlo slavnostní předání certifikátů 
v atraktivních prostorách sálu U Kata v areálu hradu 
ve Strakonicích. Slavnostní odpoledne bylo součástí 
doprovodného programu Konference Jihočeský 
venkov a certifikáty si přišla převzít většina z 37 
oceněných výrobců. Význam celé akce podtrhla 
přítomnost jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, 
který osobně předal některé z certifikátů. Dalším 
zástupcem Jihočeského kraje byl Jiří Netík, předseda 
krajského výboru pro rozvoj venkova, který je mimo 
jiné i členem certifikační komise regionální značky 

Prácheňsko. 
 

29. června 2011 se uskutečnilo 2. kolo certifikace 
výrobků z Prácheňska. Přihlášených 23 výrobků 
potvrdilo trvající velký zájem výrobců o získání 
značky. Komise značku přidělila 21 výrobkům a 
opět jde o průřez nejrůznějšími obory od 
potravinářských výrobků přes šperky, sklo, košíky, 
keramiku až po výrobu včelích úlů. Spolu 
s předcházejícími 37 certifikovanými výrobky 
z prvního kola tak značka reprezentuje celkem 58 
výrobků a produktů, což je na tak mladou značku 
skutečně úctyhodné číslo.  
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Konec srpna je již tradičně v diářích místních akčních 
skupin věnován výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích. Také tento rok byl výstavní pavilon 
R1 a R3 věnován prezentaci místních akčních skupin 
a regionálních značek z celé republiky i ze Slovenska. 
Naše místní akční skupina společně s partnery 
projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ 
využila jeden z deseti stánků ve stylu jihočeského 
baroka, které byly právě pro tento projekt vyrobeny. 
Prezentace činnosti všech pěti MAS tak probíhala 
trochu netradičně v půvabném domečku, který se těšil pozornosti návštěvníků výstavy. 
 

Pod názvem Prácheňská neděle proběhlo 11. září 
2011 v pořadí již druhé předání certifikátů 
značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. 
Počasí pořadatelům přálo a krásné slunečné 
odpoledne přímo zvalo návštěvníky k návštěvě 
hradu ve Strakonicích, kde se akce konala. Na II. 
nádvoří byl připraven neobvyklý jarmark – 
v krásných malovaných stáncích ve stylu 
prácheňských chaloupek nabízeli svoje výrobky 
někteří z certifikovaných výrobců I. i II. kola. Byly 
připraveny nejen Štěkeňské koláčky, Kovářovské 

podkůvky a Čížovské klobásky, ale i řada rukodělných výrobků např. dřevěné hračky pana 
Jana Frömla, ručně vyráběné šperky Diany 
Froňkové,  kraslice od paní Vlasty Bardové nebo 
vinuté perle Jany Kolouškové. K slavnostní 
atmosféře odpoledne přispěl i kulturní program, ve 
kterém vystoupilo několik regionálních souborů: 
Řepické babči, Mladá dudácká muzika, Babský sbor 
z Horního Poříčí, Pošumavská dudácká muzika a 
Kankán z Čížové. Samotné předání certifikátů 
obstarali zástupci partnerských MAS a předsedkyně 
Regionálních značek ČR paní Kateřina Čadilová.  

 

O víkendu 17. – 18. září se mohli návštěvníci pražské 
Kampy na vlastní oči i uši přesvědčit, jak pestrou směsici 
řemeslných výrobků pro praktické použití i jen tak pro 
radost, slaných i sladkých pochoutek a více či méně 
omamných nápojů nabízejí regiony, které svým 
producentům udělují vlastní regionální značky. Na Kampě 
jich bylo zastoupeno deset - Beskydy, Českosaské 
Švýcarsko, Górolsko Swoboda, Haná, Jeseníky, 
Krkonoše, Moravský kras, Polabí, Prácheňsko a Šumava. 
Dvoudenní jarmark v kouzelném prostředí náměstí na 

Kampě hostil 20 stánků, v nichž se představily výrobky od více než 30 producentů. Prodej 
zajišťovali sami výrobci, kteří v rámci možností svá řemesla i předváděli.  
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17. říjen byl hezký podzimní den, plný posledních slunečních 
paprsků. Z toho měli radost i pracovníci štábu TV Prima, kteří 
přijeli do Cehnic natáčet jeden z dílů nového televizního pořadu o 
vaření. Druhou část pořadu režie umístila do společenského areálu 
Devět králů a právě tam dostala svoji roli i naše regionální 
značka. Co by to také bylo za představení regionální kuchyně a 
místních potravin, kdyby chyběli naši certifikovaní výrobci. Ve 
stánku ve stylu jihočeského baroka tak mohli hosté z Prahy, ale i 
 místní účastníci natáčení vidět velké množství certifikovaných 
výrobků. Aby byla iluze jihočeské vesničky dokonalá, na všechny 
kolem se usmívalo krásné a mladé děvče v prácheňském kroji.  

 
 

30. listopadu 2011 proběhlo ve Strakonicích zasedání certifikační komise, kde se 
rozhodovalo o tom, kolik ubytovacích nebo stravovacích zařízení obdrží značku 
PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Komise má 11 členů zastupujících místní akční 
skupiny zapojené do projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“, odborníky z oblasti 
cestovního ruchu a provozování stravovacích služeb, ale i představitele veřejné správy 
z regionu. V prvním kole komise posuzovala 8 přihlášených provozovatelů stravovacích a 
ubytovacích služeb, kteří se rozhodli značku získat. Jednotlivá zařízení představují naprosto 
rozdílné zaměření poskytovaných služeb od ubytování v soukromí, rekreační zařízení až po 
velkou restauraci spojenou s penzionem. Pro 
všechny ale platí, že svojí nabídkou dokáží 
uspokojit zvolený typ klientely a kvalitou služeb 
přesvědčit zákazníky, aby se vraceli. Kvalitu 
služeb nyní potvrzuje i udělení regionální značky. 
Ta pro provozovatele znamená především 
prestižní ocenění s důrazem na příslušnost 
k danému regionu. Zákazníci pak mohou 
očekávat, že se v oceněném zařízení budou cítit 
dobře a že budou s úrovní poskytovaných služeb 
spokojeni.  

Ukázka visačky:  
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2. Venkovská tržnice II 
Jedná se o projekt rozvíjení podnikatelského prostředí na území MAS 
s využitím internetu. 
Partneři v projektu: KMAS: MAS Krajina srdce, PMAS: MAS Sdružení Růže, 
MAS Jemnicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Podlipansko, MAS LAG 
Strakonicko 

Projekt byl podán do PRV – OSA IV LEADER – realizace projektů spolupráce, 
opatření IV.2.1  - v listopadu 2008 a byl schválen ke spolufinancování. 
 
V roce 2011 byl projekt ukončen, podáno závěrečné vyúčtování a v říjnu byl projekt 
úspěšně proplacen. 
 
 
Výsledky projektu Venkovská tržnice II: 

V rámci projektu Spolupráce Venkovská tržnice II byly nově 
spuštěny webové stránky www.venkovskatrznice.eu. Na těchto 
stránkách najdete plno užitečných aplikací, nachází se zde 
interaktivní katalog podnikatelů a neziskových organizací (lze 
přidávat nové subjekty, aktualizovat veškeré údaje, atd.), můžete 
vkládat vlastní inzeráty, můžete také vyvěsit pozvánky na akce, 
které pořádáte. Veškeré tyto služby jsou pro uživatele zdarma.  

Realizací projektu Venkovská tržnice II vzniklo v každé 
partnerské MAS informační centrum pro podnikatele a 
neziskové organizace, které je 
vybavené informačním systémem, 
jehož součástí je pro tento účel 
vytvořená databáze místních 

podnikatelských a neziskových subjektů. Tato databáze vznikla 
konkrétním šetřením „živých“ podnikatelských subjektů v terénu, 
které po zaškolení provedli místa znalí sběrači. Výstupy 
z internetové aplikace jsou v terénu zajištěny také v tištěné 
podobě na informačních tabulích, prostřednictvím kterých je 
zajištěno informování i těch obyvatel, kteří neumí nebo nemají 
možnost internet užívat. Kompletní informační systém je doplněn 
o tištěné katalogy, které byly zdarma distribuovány do většiny 
domácností.   

3. Prácheňsko všemi smysly 
 
Místní akční skupina LAG Strakonicko spolu se svými partnery MAS Svazku obcí Blatenska, 
MAS Střední Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka připravila další společný 
projekt. Poměrně náročná příprava představovala desítky hodin práce, jejichž výsledkem byl 
sled mnoha naplánovaných aktivit, které spojuje myšlenka nové turistické destinace 
Prácheňska. Pod názvem „Prácheňsko všemi smysly“ byl projekt v červnu 2011 předán na 
SZIF a všechny zúčastněné místní akční skupiny netrpělivě čekaly na výsledek hodnocení. 
Dne 26.8.2011 byl projekt hodnotitelskou komisí vybrán k realizaci, ta by měla probíhat od 
května 2012. Projekt navazuje na nyní realizované „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ 
a svým zaměřením na podporu venkovského cestovního ruchu na Prácheňsku přispěje k 
dalšímu rozvoji regionu 
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Další činnosti MAS LAG Strakonicko v roce 2011: 
 

• 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 všechny svazky a některé obce  

• aktualizace strategických dokumenty DSO ve svém území 

• pomoc s vyúčtováním realizovaných projektů obcí i svazků obcí 

• podpora cestovního ruchu 

• Junior LEADER 

 

 
 
 
 
 
 
Projekt Vybavení informačních bodů SMOOS pokračoval i v roce 2011 
 
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 2012. 
MAS připravila projekt a podílela se při jeho organizaci, realizaci i administrativě. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Publikace  SMOOS „Příroda v okrese Strakonice“ 
MAS zajišťovala technickou pomoc při přípravě této brožury. Která mapuje přírodní 
zajímavosti celého okresu, kde mají sídlo ještě další dvě MAS: MAS svazku obcí Blatenska 
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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 prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v 
budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy.  

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 sedmi oblastech: Strategické dokumenty 
MAS; Personální zajištění činnosti MAS; Administrace výzev a výběr projektů v rámci 
Strategického plánu LEADER; Integrace a rozvoj MAS; Monitoring a evaluace MAS; 
Propagace MAS; Nadstavba aktivit MAS.  

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. 
Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. Maximální počet bodů byl 
stanoven na 200. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do 4 skupin (A až D) dle 
získaného počtu bodů.  

Místní akční skupina LAG Strakonicko získala 177 bodů a umístila se na pátém místě 
v celkovém pořadí celorepublikového hodnocení místních akčních skupin. Stejně jako 
loni byla naše MAS zařazena do kategorie A (nejlépe fungující MAS). 
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REALIZACE SPL  

V roce 2011 vyhlásila MAS LAG Strakonicko opět 
dvě výzvy 

 
• 4. výzva – duben 2011 
• 5. výzva – červenec 2011 

 
4. výzva MAS 

 
Svoji čtvrtou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 13. 4. 2011, 

příjem projektů byl ukončen 12. 5. 2011. Poté proběhla administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti. Na konci června byly všechny projekty předány na SZIF v Českých 

Budějovicích. 

 

Přibližná celková alokace na čtvrtou výzvu činila 8 000 000 Kč, nakonec bylo mezi úspěšné 

žadatele přerozděleno 8 226 076 Kč. 

 

V rámci 4. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 

� Fiche č. 1  Moderní hospodaření - budoucnost venkova  

� Fiche č. 5  Nové firmy - nové příležitosti    

� Fiche č. 6 Strakonickem za zážitky a poznáním   

� Fiche č. 7  Poznejte a zamilujte si náš venkov   

� Fiche č. 9  Venkov místo pro život  

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 28 projektů. Nejvíce projektů 

z Fiche č. 9 – konkrétně 19 projektů, naopak nejméně projektů bylo zaregistrováno ve Fichích 

č. 6 a 7 – žádný projekt. Z Fiche č. 1 bylo zaregistrováno 7 projektů a z Fiche č. 5 byly přijaty 

k administraci 2 projekty. 

 

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 7 7 496 744 2 601 248 

Fiche č. 5 2 384 000 160 000 

Fiche č. 6 0 0 0 

Fiche č. 7 0 0 0 

Fiche č. 9 19 19 855 825 14 161 737 

Celkem 28 27 736 569 16 922 985 

 

K realizaci bylo nakonec Programovým výborem a Výběrovou komisí vybráno 17 projektů - 

alokace na 17 plně podpořených projektů činí 8 226 076 Kč. Jejich rozdělení do jednotlivých 

Fichí je znázorněno v tabulce. 

 

Fiche číslo 
Počet zaregistrovaných  

projektů 
Počet projektů  

doporučených k realizaci 
Finanční alokace na 

jednotlivé Fiche 
1 7 7 2 601 248 
5 2 2 160 000 
6 0 0 0 
7 0 0 0 
9 19 8 5 464 828 

Celkem 28 17 8 226 076 
 

 

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů ze 4. 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 čtvrté výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  

 

 

Fiche Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady Dotace 

1 
Vladimír 
Hoštička 

Modernizace strojů na pícniny 574 800 239 500 

1 
Vladislav 
Uhlík 

Nákup diskové žací lišty 240 000 110 000 

1 Edita Sluková Venkovní boxy pro koně 420 000 210 000 

1 Josef Sluka Pořízení diskové žací lišty 360 000 165 000 

1 
Mgr. Zdeněk 
Filip 

Nákup nové technologie pro zpracování 
pícnin 

2 398 800 599 700 

1 Josef Květoň Zemědělská technika - Josef Květoň 2 207 144 737 048 

1 
František 
Čížek 

Výměna krytiny a latí na hlavní stáji a 
sýpce 

1 296 000 540 000 

5 
Jana 
Vokrojová 

Modernizace cukrářské výroby 132 000 55 000 

5 
MVDr. Václav 
Vačkář 

Pořízení narkotizačního přístroje 252 000 105 000 

9 
Obec 
Hoslovice 

Oprava sportovního areálu Hoslovice - 
1.etapa 

1 357 747 1 021 448 

9 
Obec 
Kváskovice 

Modernizace obecního domu v obci 
Kváskovice - rozkvět společenského 
života v obci 

2 032 000 1 006 213 

9 
Obec 
Přechovice 

Stavební obnova budovy hasičské 
zbrojnice v obci Přechovice - ku 
prospěchu všem občanům 

179 438 135 823 

9 
Obec 
Drachkov 

Obnova kulturního domu v Drachkově 514 397 388 047 

9 
Svazek obcí 
Dolního 
Pootaví 

Minibus pro SoDP 2 000 000 1 499 999 

9 Obec Cehnice Děti mají ve své škole větší možnosti 599 376 449 532 

9 
Obec 
Pracejovice 

Podejme si ruce v Pracejovicích 852 062 641 296 

9 
Obec 
Přešťovice 

Výměna oken v sále KD, klubovnách a 
sociálním zázemí 

429 960 322 470 

 CELKEM  15 845 724 8 226 076 
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5. výzva MAS 
 

Svoji pátou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 8. srpna 2011, 

příjem projektů byl ukončen 8. září 2011. Poté proběhla administrativní kontrola a kontrola 

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

hodnoceny Výběrovou komisí MAS. 1. listopadu 2011 se konala valná hromada MAS, kde 

byl definitivně schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 3. listopadu byly všechny 

projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. 

 

Přibližná celková alokace na čtvrtou výzvu činila 3 600 000 Kč, nakonec bylo mezi úspěšné 

žadatele přerozděleno 3 519 177 Kč. Zbylé finanční prostředky budou automaticky přesunuty 

do příštího roku. 

 

V rámci 5. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 

� Fiche č. 4  Nová šance pro venkov   

� Fiche č. 5  Nové firmy - nové příležitosti 

� Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná  

� Fiche č. 10  Strakonicko jako obrázek 

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 18 projektů. Nejvíce projektů 

z Fiche č. 8 – konkrétně 12 projektů, z Fiche č. 10 – 4 projekty a dva projekty z Fiche č. 4.  

Nejméně projektů bylo zaregistrováno ve Fichi č. 5 – žádný projekt. Situaci znázorňuje 

následující graf. 
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Celkové náklady všech 18 projektů zaregistrovaných v rámci páté výzvy Místní akční skupiny 

LAG Strakonicko činily 8 420 905 Kč. Suma požadované dotace činila 6 217 103 Kč. 

Plánovaná alokace na pátou výzvu je cca 3,6 mil. Kč, z toho tedy vyplývá téměř dvojnásobný 

přesah požadované dotace. 

 

Fiche 
Počet 

zaregistrovaných 
projektů 

Celkové náklady Požadovaná 
dotace 

Fiche č. 4 2 621 200 300 000 

Fiche č. 5 0 0 0 

Fiche č. 8 12 5 879 955 4 458 401 

Fiche č. 10 4 1 919 750 1 458 702 

Celkem 18 8 420 905 6 217 103 

 
K realizaci bylo nakonec Programovým výborem a Výběrovou komisí vybráno 13 projektů – 

finanční alokace na 13 plně podpořených projektů činí 3 519 177 Kč. 

 

Fiche číslo 
Počet zaregistrovaných  

projektů 
Počet projektů  

doporučených k realizaci 
Finanční alokace na 

jednotlivé Fiche 
4 2 2 300 000 
5 0 0 0 
8 12 7 1 760 475 
10 4 4 1 458 702 

Celkem 18 13 3 519 177 
 
V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů z páté 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 páté výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  

 

Fiche Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady Dotace 

4 
Vladislav 
Uhlík 

Nákup míchačky za traktor 127 200 53 000 

4 Jiří Lenc Zlepšení podmínek prodeje 494 000 247 000 

8 
Městys 
Katovice 

Rozšíření veřejného rozhlasu v 
Katovicích 

131 192 101 394 

8 Obec Dřešín 
Stavební obnova umělé vodní plochy 
na veřejném prostranství ve 
Chvalšovicích 

284 811 214 838 

8 Obec Vacovice 
Veřejný bezdrátový rozhlas pro obec 
Vacovice 

153 600 115 200 

8 Obec Strašice 
Rekonstrukce obecního rozhlasu - obec 
Strašice 

352 368 264 276 

8 Obec Řepice 
Rekonstrukce bezdrátového obecního 
rozhlasu v Řepici 

262 045 196 533 

8 
Obec 
Chrášťovice 

Technika pro údržbu veřejných 
prostranství obce 

90 000 67 500 

8 Obec Drážov 
Obnova místní komunikace Dobrš, Pod 
Zvonicí - sil. III/17019 

1 065 846 800 734 

10 
Obec 
Třešovice 

Oprava kaple Jana Křtitele, Třešovice 134 400 100 800 

10 
Obec 
Přešťovice 

Stavební záchrana návesní kaple Panny 
Marie Sněžné - Přešťovice - III. etapa 

167 400 125 550 

10 

Česká 
provincie 
Congregatio 
Jesu 

Zpřístupnění prohlídkové trasy pro 
návštěvníky zámku Štěkeň 

1 485 950 1 133 352 

10 Město Volyně 
Oprava kapličky Sv. Vojtěcha v k. ú. 
Černětice 

132 000 99 000 

 CELKEM  4 880 812 3 519 177 
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Hospodaření MAS LAG Strakonicko, o.s. v roce 2011  

 

 



Stránka | 27  
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Závěrem 
 
Činnost MAS v roce 2011 v oblasti ISÚ 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.  

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


