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Místní akční skupina Strakonicko 
zapsaný spolek 
 
 
 
 
 
Právní forma:             zapsaný spolek, vedený u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, složka L 3869 
 

IČ:                               26660121 
  
 
Sídlo:                           Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice                
                                     tel: 383 387 331, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz 

 
 
Webové stránky:           www.strakonicko.net 
  
 
Bankovní spojení:        644952349/0800 
 
 
Předseda:                      Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
    od 19. listopadu 2014 - PhDr. Ivana Říhová 
 
 
Místopředsedové:       Ing. Václav Martan, Mgr. Irena Novotná 
 
 
Personální obsazení:    Mgr. Jiřina Karasová  manažerka MAS 
                                       Ing. Věra Dědíková,  manažerka SPL 
                                       Ing. Václav 0uška,   manažer kontrol 

   Miluše Tlapáková,   účetní, finanční manažer 
Ing. Iveta Švelchová regionální značka Prácheňsko 

 
 

Externí spolupracovníci:  Eduard Oberfalcer 
    Mgr. Eva Hlouchová 

Bc. Vladimír Diviš 
                               František Sáček 
                                           Ing. Jaroslav Bašta 
                                           Ing. Jiří Jeníček 
             Ing. Jana Bláhová 
                                               Marcela Chocholová 
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MAS Strakonicko, z.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:      41 664 (k 31. 12. 2014) 
Počet začleněných obcí:  57 (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS Strakonicko, z.s. 
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Členská základna – 38 členů (stav k 31. 12. 2014) 
 

Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 
Postavení a funkce 

v MAS 

1 Muzeum středního Pootaví PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS 

2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Ing. Václav Martan Místopředseda MAS 

3 
Bezpečná a zdravá a komunita, 
o.s. 

Mgr. Irena Novotná 
Místopředsedkyně 
MAS 

4 Svazek obcí Dolního Pootaví Helena Sosnová Členka Rady MAS 

5 Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. RnDr. Ladislav Havel Člen Rady MAS 

6 Vladimír Hoštička Vladimír Hoštička Člen Rady MAS 

7 
Nadace Jihočeské cyklostezky, 
Pracovní skupina Strakonice 

Ing. Karel Hájek Člen Rady MAS 

8 
Římskokatolická farnost 
Katovice 

Josef Zábranský Člen Rady MAS 

9 Zdeněk Kadlec Ing. Zdeněk Kadlec Člen Rady MAS 

10 
Sdružení pro obnovu Řepice a 
okolí 

Karel Skalický 
Předseda Kontrolní 
komise 

11 Svazek obcí středního Pootaví Jiří Janus Člen Kontrolní komise 

12 Ekochov, s.r.o. Terezie Daňková 
Členka Kontrolní 
komise 

13 Petr Janoch Ing. Petr Janoch Člen Kontrolní komise 

14 
Prácheňský soubor písní a tanců 
Strakonice 

Václav Novák Člen Kontrolní komise 

15 Prácheňáček Ing. Jaroslav Bašta 
Předseda Výběrové 
komise  



Stránka | 5  
 

Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 
Postavení a funkce 

v MAS 

16 Svazek obcí šumavského Podlesí Milan Žejdl Člen Výběrové komise 

17 Jana Vohryzková Bc. Jana Vohryzková 
Členka Výběrové 
komise 

18 Interiéry Tesař TTK s.r.o. Iveta Tesařová 
Členka Výběrové 
komise 

19 
Agrární komora okresu 
Strakonice 

Ing. Miroslav Pavlík Člen Výběrové komise 

20 Město Strakonice 
Mgr. Břetislav 
Hrdlička 

Člen MAS 

21 Město Volyně Ing. Václav Valhoda Člen MAS 

22 Svazek obcí Strakonicka Miroslav Krčal Člen MAS 

23 Základní škola Volenice Mgr. Věra Brejchová Členka MAS 

24 Nadační fond „Paměti národa“ Mgr. Jiřina Karasová Členka MAS 

25 
Jihočeská hospodářská komora, 
Oblastní kancelář Strakonice 

Lucie Štěpánová Členka MAS 

26 TJ Osek Miloslav Kinkor Člen MAS 

27 Oblastní Charita Strakonice Olga Medlínová Členka MAS 

28 
OTAVAN - spolek pro kulturu, 
ekologii a vzdělávání 

Miluše Tlapáková Členka MAS 

29 
Měšťanský pivovar Strakonice 
a.s. 

Dagmar Vlková Členka MAS 

30 
Česká provincie Congregatio 
Jesu 

Martin Štancl Člen MAS 

31 Vladimír Diviš Bc. Vladimír Diviš Člen MAS 
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 
Postavení a funkce 

v MAS 

32 Westernová jízda Štěkeň Ing. Věra Dědíková Členka MAS 

33 DOLEJŠ s.r.o. Pavel Dolejš Člen MAS 

34 Lenka Nestřebová Ing. Lenka Nestřebová Členka MAS 

35 
Sbor Selských jízd Jana Žižky 
z Trocnova, o.s. 

František Sáček  Člen MAS 

36 Štěpánka Braťková Štěpánka Braťková Členka MAS 

37 Jezdecký klub Hoslovice Martina Hampejsová Členka MAS 

38 Mladá dudácká muzika Nela Kohoutová Členka MAS 
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Zapojení MAS: 
 
MAS Strakonicko, z.s. je:  
    

� členem Národní sítě MAS ČR    
� členem KS Národní sítě MAS  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

� 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“ 
 

� Podpora rozvoje venkova 
 

� Poradenství, semináře, workshopy, 
 

� Podpora aktivit na venkově 
 

� Podpora cestovního ruchu 
 

� Agroturistika 
 

� Regionální produkce – značka Prácheňsko 
 

� Mezinárodní a partnerské projekty 
 

� Navazování partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem 
 

� Vzdělávání seniorů – Virtuální univerzita třetího věku 
 

� Destinační management 
 

� Spolupráce mezi MAS 
 

� Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
 

� Dotační poradenství 
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Konzultační místo pro diplomové a bakalářské 
práce 
 
Konzultační místo, které MAS provozuje již od roku 2005, bylo i v roce 2014 využíváno. 
Byly zde konzultovány dvě bakalářské práce a tři 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.  
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 

Konzultační místo pro projekty v rámci cíle 3 
Evropská územní spolupráce 
 

I počátkem roku 2014 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. 
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Účast na vzdělávání:  
 
Leden 

� seminář k novému občanskému zákoníku (Strakonice) 
� vedoucí manažerka MAS Jiřina Karasová získala absolvováním kurzu u 

Bohemia EU Planners certifikát podle NSK 
(Národní soustavy kvalifikací): profesní 
kvalifikace 63-007-R manažer projektu  
 

Březen 
� VH NS MAS + doprovodný program (Týnec) 
� účast na V. FORU Evropský rok 2014 - KONFERENCE PRO PODPORU 

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (po řadatel Bohemia EU Planners). 
 

Duben 
� seminář dotace v zemědělství (České Budějovice) 

 

Květen 
� školení společné metodiky tvorby SCLLD (Vodňany) 

 
Červen 

� mezinárodní konference OŽIVOVÁNÍ VENKOVA-  zprost ředkování tradičních 
hodnot venkova v udržitelném cestovním ruchu (Strakonice) 

 
Červenec 

� úprava stanov MAS – spolků dle NOZ a standardizace (České Budějovice) 
� seminář k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém 

období 2014 – 2020 (Praha) 

Srpen 
� semináře a přednášky na Zemi Živitelce 

 
Září 

� seminář „Úprava základních dokumentů MAS“ (Ková řov) 
� seminář "Flexibilní formy práce" (Prachatice) 

 

Říjen 
� setkání jihočeských MAS (Malenice) 
� Celostátní konference Venkov 2014 (Konstantinovy Lázně) 
� konference Jihočeský venkov - Vráž u Trhových Svinů 
� účast na akci: VI. Fórum SME WEEK - KONFERENCE NA PODPORU 

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V BOJI PROTI SOCIÁLNÍ VYLOU ČENOSTI A 
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CHUDOBĚ. NÁSTROJ ZMĚNY - PROCES VZDĚLÁVÁNÍ (po řadatel Bohemia 
EU Planners). 
 

Listopad 
� seminář k výzvě na projekty spolupráce (Praha) 
� školení MMR k programovacímu období 2014-2020 (České Budějovice) 
� účast na konferenci v rámci akce Modlitba za domov 

 

Prosinec 
� školení ke standardizaci MAS a programovým rámcům SCLLD (J. Hradec) 

 
Průběžně - vzdělávací kurzy pořádané KS NS MAS JčK  
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Informační a propagační akce MAS: 
 

� leden 2014 – seminář pro žadatele z 10. výzvy MAS 
� březen 2014 – akce „Výroba houžví pro voroplavbu“ (Střelské Hoštice) 
� duben 2014 – slavnostní předání certifikátů držitelům regionální značky 

Prácheňsko 
� duben 2014 – Velikonoce na Prácheňsku 
� květen 2014 – akce „Srdce z pouti“ v Katovicích 
� červen 2014 – mezinárodní konference OŽIVOVÁNÍ VENKOVA-   

zprostředkování tradičních hodnot venkova v udržitelném cestovním ruchu 
(Strakonice) 

� červen 2014 – stavba voru ve Střelských Hošticích 
� srpen 2014 - Národní endurance závod „Krajem Švandy Dudáka“ – sponzoring 

(Cehnice) 
� září 2014 – festival ochotnických divadel (Netolice) 
� září 2014 – Země Živitelka (České Budějovice) 
� září 2014 – mezinárodní přehlídka krojů (Strakonice) 
� říjen 2014 – VH SODP (Miloňovice) 
� říjen 2014 – Seminář a workshop Posvícení včera a dnes (Cehnice) 
� listopad 2014 – adventní trhy ve Strakonicích 
� prosinec 2014 - seminář a workshop Zvyky a tradice na šumavském Podlesí 

(Volyně) 
� prosinec 2014 – VH SOSP (Katovice) 
� prosinec 2014 – VH SOŠP (Čestice) 
� průběžně – propagace výsledků SPL na území MAS Strakonicko 
� průběžně – propagace v místním tisku 
� průběžně – účast na VH svazků obcí na území MAS, diskuze k nové strategii 

MAS 
� průběžně – virtuální univerzita třetího věku – spolupráce s Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze 
� průběžně – propagace metody LEADER na území nově vzniklé MAS Česká 

Kanada 
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Nejvýznamnější akce MAS v roce 2014: 
 
Projekt Zvyky a tradice na obou stranách hranice: 
 
Spolupracující MAS: 

� MAS Strakonicko, z.s. 
� MAS Vodňanská ryba, z.s. 
� Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina 
� MAS Česká Kanada, o.p.s. 
� Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. 
� MAS Vršatec (Slovensko) 

 
Tradice mají v ČR i na Slovensku hluboké kořeny, typické jsou národní kroje, lidová 
keramika, řemesla, písně, pořekadla aj. Jejich udržování však již není samozřejmostí a proto 
tento projekt směřuje k jejich podpoře a oživení především mezi dětmi a mládeži, rozvíjí 
spolkovou činnost a podporuje tradiční řemeslnou výrobu. Účelem projektu zároveň je 
motivovat na venkově dosud nevyužívaný lidský potenciál, posílit regionální identitu a 
udržitelný rozvoj venkova. Projekt má zároveň seznámit partnery s regionálními zvyky, 
tradicemi, tradičními řemesly a s jejich využitím pro rozvoj venkovského cestovního ruchu 
jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky. 

29. března 2014 – Výroba houžví 

V sobotu 29. 3. 2014 se uskutečnil v Muzeu řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích 
workshop a přednáška na téma Výroba houžví pro voroplavbu.  Účastníci se prostřednictvím 
přednášky pana F. Nedbala dozvěděli, co to houžve vlastně jsou, k čemu se používaly a jak se 
vyráběly.  Dozvěděli se, že se vyrábějí z tenkých kmínků mladých smrčků, které se 
zpracovávají máčením, nahříváním nad otevřeným ohněm a kroucením, tak aby se mohly 
použít ke svazování vorových tabulí a že nejvhodnější doba k jejich výrobě je jaro, kdy jsou 
ještě stromečky ve vegetačním klidu. Při akci jsme mohli sledovat svazování vorů, které nám 
při workshopu ukázali členové sdružení Vltavan Purkarec na maketě voru umístěné v muzeu. 
Během akce si návštěvníci mohli prohlédnout tematicky zaměřené informační tabule, a kdo 
měl zájem, tak si mohl vyzkoušet práci s houžvemi. Celkem se akce zúčastnilo cca 30 lidí. 
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12. dubna 2014 – Velikonoce na Prácheňsku 
Dne 12. 4. 2014 se v prostorách Katovny a Rytířského sálu na strakonickém hradě uskutečnila 
výstava a workshop s velikonoční tématikou. Během akce si mohli návštěvníci z řad 
veřejnosti prohlédnout různé druhy a techniky malování a zdobení velikonočních kraslic, bylo 
možné zhlédnout i zdobené kraslice ze zahraničí na výstavě, která byla umístěná v Rytířském 
sále a obsahovala ukázky zdobení velikonočních vajíček technikami u nás nepoužívanými.  
Návštěvníci si mohli ochutnat tradiční pokrmy  - velikonoční sekanou, bochánky, proběhla i 
ukázka pletení jidášů a pak následně jejich ochutnávka čerstvě upečených. V průběhu celé 
akce vystoupily folklorní soubory, které předvedly ze svého repertoáru Velikonoční zvyky. 
Během celé akce si návštěvníci vyzkoušeli zdobení velikonočních vajíček různými 
technikami, jako je například malování voskem, drátkování, vrtání, zdobení slámou a jiné 
techniky, které jim trpělivě ukazovaly a odborně vedly zkušené malérečky. Velký zájem 
vyvolala možnost, zkusit si uplést pomlázku z vrbového proutí.  Mnozí toho využili a někteří, 
jak se přiznali později, pletli pomlázku poprvé v životě. Celkem se postupně celé akce 
zúčastnilo více než 80 spokojených návštěvníků. 

   

 

25. května 2014 – Srdce z pouti 

Dne 25. 5. 2014 se v prostorách katovické fary sešli účastníci semináře a workshopu na téma 
o poutích. V úvodu celé akce paní Mgr. Irena Novotná seznámila účastníky s důvody konání 
poutí, jejich tradicemi, způsoby jejich průběhu a jejich významem pro naše předky. 
Upozornila na druhy různých dárků a pamětních předmětů, které si dříve poutníci přinášeli 
z jednotlivých poutí. Výstavu předmětů souvisejících s poutní tématikou si mohli účastníci 
workshopu prohlédnout na výstavce během akce. Potom si mohli účastníci sami zkusit 
nazdobit pouťová perníková srdce, kterých bylo připraveno dostatek, a všichni si mohli 
zdobení vyzkoušet. Zároveň si mohli účastníci vyzkoušet tvoření dárků z pouti drátkováním. 
O oba způsoby tvorby pouťových dárků byl velký zájem a účastníci si při nich mohli 
vyzkoušet svoji zručnost. 
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31. května 2014 - Výroba vorové tabule 

Akce se uskutečnila v obci Střelské Hoštice v muzeu Řeky Otavy a voroplavby, kde se sešli 
zájemci o téma stavby vorové tabule z partnerských MAS a samozřejmě také místní 
obyvatelé, neboť šlo o velmi zajímavou akci a měli to nejblíže. Muzeum bylo otevřeno pro 
všechny zájemce a tímto zahájilo novou výstavní sezonu. Stavba vorové tabule se uskutečnila 
na břehu řeky Otavy v kempu přímo naproti muzeu. Stavbu prováděli členové občanského 
sdružení Vltavan Purkarec, kteří mají bohaté zkušenosti se stavbou voru. Během stavby byly 
předvedeny všechny ruční práce včetně svazování vorové tabule pomocí předem připravených 
houžví. Během stavby byly jednotlivé pracovní úkony popsány a vysvětleny odborníkem na 
voroplavbu panem Nedbalem. Přítomní se přesvědčili na vlastní oči, že stavba voru nebyla 
žádná lehká práce, vše se dělalo ručně včetně manipulace s kládami a na vodě, což v našem 
případě nebylo možné a ukázka stavby proběhla na souši. Výsledkem akce je vorová tabule 
umístěná na břehu řeky Otavy v kempu ve Střelských Hošticích, kde si ji mohou prohlédnout 
návštěvníci kempu během sjíždění Otavy nebo návštěvníci muzea a Střelských Hoštic, neboť 
je volně přístupná. Výběr účastníků exkurze si prováděl každý partner projektu samostatně 
podle zájmu ze svého území na základě poskytnuté pozvánky. Na prezenční listinu se zapsalo 
25 účastníků, ale během akce se přišlo podívat mnoho návštěvníků z okolí, neboť se akce 
konala na volně přístupném prostranství. 
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25. - 28. září 2014 - Exkurze partnerské MAS Vršatec ze Slovenska 

Na území MAS Strakonicko se exkurze uskutečnila 28. 9. 2014 v den pořádání hojně 
navštěvované Václavské pouti. Od dopoledních hodin probíhala v rámci projektu 
Mezinárodní přehlídka krojů, která se uskutečnila na prostranství u Hvězdy. Během ní byly 
předvedeny různé typy krojů z Prácheňska, baráčnické kroje a kroje blatské, které předvedli 
účastníci akce z partnerských MAS. Dále jsme mohli vidět kroje, které používají obyvatelé 
partnerské MAS z Rakouska a partneři projektu ze Slovenska předvedli divákům svoje kroje. 
Početní diváci mohli porovnávat rozdíly v jednotlivých částech krojů i jejich celkový dojem a 
způsoby zhotovení, které odborně popsali moderátoři celé přehlídky.  Přehlídka byla doplněna 
vystoupeními jednotlivých folklorních souborů. Po skončení přehlídky byla připravena 
exkurze do muzea Středního Pootaví na strakonickém hradě. Zde si mohli účastníci ze všech 
partnerských MAS prohlédnout expozici s dudáckou tématikou, expozici o řádu Maltézských 
rytířů, počátky výroby fezů, kterými se Strakonice proslavily, historii výroby zbraní a 
motorek v České zbrojovce a.s. a další zajímavé expozice. 
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28. září 2014 – Přehlídka krojů 

Na území MAS Strakonicko se exkurze uskutečnila 28. 9. 2014 v den pořádání hojně 
navštěvované Václavské pouti. Od dopoledních hodin probíhala v rámci projektu 
Mezinárodní přehlídka krojů, která se uskutečnila na prostranství u Hvězdy. Během ní byly 
předvedeny různé typy krojů z Prácheňska, baráčnické kroje a kroje blatské, které předvedli 
účastníci akce z partnerských MAS. Dále jsme mohli vidět kroje, které používají obyvatelé 
partnerské MAS z Rakouska a partneři projektu ze Slovenska předvedli divákům svoje kroje. 
Početní diváci se zájmem sledovali popisy   jednotlivých částí krojů i jejich celkový dojem a 
způsoby zhotovení, které odborně popsali moderátoři celé přehlídky.  Přehlídku jednotlivé 
soubory prokládaly hudebním a tanečním vystoupením, k němuž se přidávali i sami diváci. Po 
skončení přehlídky se uskutečnila exkurze účastníků z partnerských MAS do muzea 
Středního Pootaví na strakonickém hradě. 
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13. října 2014 – Posvícení včera a dnes 

Posvícení je jeden z tradičních svátků, které se na venkově udržují, i když již v trochu 
pozměněné podobě. Dne 13. 10. 2014 se v cehnické škole uskutečnil seminář a workshop 
s touto tématikou.  V úvodu semináře a workshopu seznámila účastníky s historií a tradicemi 
souvisejícími s posvícením paní Mgr. Irena Novotná a předvedla obrazové i hudební ukázky. 
Odpověděla na četné dotazy účastníků. Potom si měli účastníci možnost pod vedením 
zručných lektorek vyzkoušet zdobení tradičního posvícenského pečiva – hnětýnky. Fantazii se 
meze nekladly a během workshopu vznikaly různé kombinace zdobících technik. Všichni 
účastníci si to náležitě užili. 

   

13. prosince 2014 - Vánoční tvoření v tržnici 

Na Lucii dne 13. 12. 2014 se v prostorách Pošumavské tržnice a navazující malé galerie ve 
Volyni uskutečnil seminář a workshop na téma Zvyky a tradice našich předků z šumavského 
Podlesí. Sešlo se zde mnoho ukázek způsobů zdobení a tvorby vánočních ozdob, svíček, 
přání, účastníci si mohli vyzkoušet lití olova, pouštět skořápky se svíčkami a samozřejmě 
tvoření vánočních ozdob všemi možnými technikami. Byla připravena ochutnávka tradičních 
pokrmů, jako například pučálka, muzika a houbový kuba, která se připravovala přímo na 
místě a provoněla obě místnosti. Přítomným účastníkům velmi podrobně a zasvěceně 
povyprávěl o vánočních zvycích a tradicích šumavského Podlesí pan K. Skalický, který své 
povídání prokládal obrazovými ukázkami a vtipně srovnával tehdejší dobu s dnešní. Všichni 
si mohli prohlédnout nově vytvořený Volyňský betlém od místního řezbáře pana Frencla. 
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Virtuální univerzita t řetího věku 

MAS Strakonicko, z.s. ve spolupráci 
s Provozně ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze pokračovala i 
v roce 2014 s výukou Virtuální Univerzity 
třetího věku ve dvou konzultačních 

střediscích na území MAS – Strakonice a Katovice. 

Virtuální univerzita třetího věku je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se 
na seniorské výuce, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita 
třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia 
U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, 
kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. 

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné 
zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout 
stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Systém výuky je založen na 
přednáškách natočených vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají 
aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase.  
 
Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou 
práci, komunikaci s lektorem a další aktivity kdekoliv, kde je dostupný internet – v 
knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně. 
Senioři společně shlédnou každých 14 dní - podle harmonogramu konkrétního KS – ve 
zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu VU3V 
(www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená pověřeným 
lektorem v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k 
ověření pochopení celého výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-
mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného 
termínu zašle odpovědi.  
 
Časový prostor následujících čtrnácti dnů může každý senior buď samostatně, nebo ve 
skupinách využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a 
podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v 
KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Senior si může přehrát celou přednášku, nebo jen 
její určité části. Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném testu. Po jeho 
zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit.  

Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu, nebo je pro něj 
vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného sylabu přímo 
v konzultačním středisku. Studium lze ze závažných důvodů (zdravotní, rodinné, apod.) 
ukončit nebo přerušit a opět do něj vstoupit. Ve 13. semestru si studenti mohli vybrat již z 20 
studijních tematických semestrálních kursů. Výuku ve 13. semestru úspěšně ukončilo 2 850 
seniorů, studijní podmínky nesplnilo 127 seniorů. 
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Konzultační středisko v Katovicích navštěvovali tři studenti, kteří ukončili již t řetí semestr. 
V KS Strakonice ukončilo semestr 5 posluchačů. Studenti navštěvovali kurz Osobní finance a 
Život a dílo Michelangela Buonarroti. 

 

 

 

Modlitba za domov 

Modlitba za domov 2014 měla téma "Rodina mi dává kořeny a 
křídla". Koordinátorem byla MAS Říčansko za finanční podpory NS 
MAS ČR. 

Dne 3. listopadu   proběhla otevřená konference v prostorách pražského 
arcibiskupství. Šlo o velmi inspirativní setkání lidí z MASek, obcí a 

neziskovek, ale také církví, novinářů, úředníků, ekonomů a politiků, kteří se na jedné půdě 
sešli a vyměňovali si zkušenosti z praxe i názory na vývoj na venkově. Téma 
konference „Venkov fandí rodině“ napovídá, že se hovořilo o prorodinných aktivitách, tvorbě 
strategií podporujících rodinu a komunitní život, podpoře života rodin ve venkovském 
prostoru. 
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Přeshraniční spolupráce 
 
6. dubna 2014 uspořádala MAS na pozvání hornorakouských partnerů cestu mikrobusem do 
Ennsu, kde probíhá na zámku každý druhý rok Velikonoční výstava. Výstava je rozsáhlá a je 
mezinárodního charakteru. Zúčastňují se jí od roku 2012 i nositelé regionální značky 
Prácheňsko regionální produkt, kterou koordinuje pro území Prácheňska MAS Strakonicko.  
 

 
Hlavní organizátorka výstavy paní Ployer byla poradkyní pro uspořádání podobné výstavy 
v prostorách zámku ve Strakonicích o týden později. Hornorakouští partnery obohatili tuto 
výstavu svými exponáty, vyrobenými zcela jinými technikami, než jaké jsou známé 
v Čechách. 
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Grundtvig – projekt partnerství 

Partneři projektu:  

� Místní akční skupina Strakonicko, z.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. Projekt byl zahájen v roce 2012 a v roce 
2014 byl ukončen. Na podzim byla podána žádost o proplacení a v poměrně krátké době byl 
projekt i proplacen. 

Bližší podrobnosti o projektu, představení jednotlivých zapojených partnerů a zprávy ze všech 
akcí projektu naleznete na oficiálních projektových stránkách www.reviving.eu. Hlavním 
komunikačním jazykem projektu je angličtina, proto veškeré reporty jsou k dispozici 
v angličtině. 
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V roce 2014 se uskutečnily zejména tyto aktivity: 

Návštěva u partnera v Nizozemí – 10. dubna až 13. dubna 2014 

V Nizozemí jsme navštívili oblast Ede, která se nachází v centru Nizozemska, oblast je 
součástí jedné z hlavních turistických destinace „De Veluwe“. Tato partnerská návštěva byla 
zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti regionálních výrobků a regionální produkce, jejich 
uvádění na místní trhy, synergie mezi místními produkty a cestovním ruchem v rámci 
oživování venkovských oblastí. V rámci návštěvy jsme navštívili místní výrobce - například 
pivovar, výrobnu sýrů, producenty vína a mnohé další, dále pak ekofarmu pana Boona 
V rámci exkurze jsme také navštívili národní park De Hoge Veluwe. 
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Mezinárodní konference ve Strakonicích - Oživování venkova – 13. – 15. června 2014 

 

Mezinárodní konference OŽIVOVÁNÍ VENKOVA - zprostředkování tradičních hodnot 
venkova v udržitelném cestovním ruchu se konala dne 13. června 2014, od 9 do 13 hodin ve 
společenském sále Šmidingerovy knihovny na III. nádvoří strakonického hradu. Na 
konferenci vystoupili odborníci z Nizozemska, Polska, Slovenska a České republiky a byly 
zde prezentovány výstupy vzdělávacího projektu „Oživování venkova“, realizovaného v 
rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig v letech 2012–2014. 
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Další činnosti MAS Strakonicko v roce 2014: 

� Práce na nové strategii MAS Strakonicko na období 2014 - 2020 

� Realizace projektu z programu Grundtvig – na projektu spolupracují MAS LAG 
Strakonicko, AGROEDUKA (Slovensko), Stichting Streekeigen Producten Nederland 
(Nizozemí) a Partnerstwo dla Doliny Baryczy (Polsko) 

� Administrace projektů žadatelů v rámci SPL 

� Realizace projektu spolupráce Zvyky a tradice na obou stranách hranice 

� Projekt spolupráce Prácheňsko všemi smysly – zajištění udržitelnosti 

� Venkovská tržnice II – zajištění udržitelnosti 

� Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

� Provozování virtuální univerzity třetího věku – spolupráce s ČZU Praha 

� Certifikace výrobků regionální značkou Prácheňsko 

� Prezentace MAS při Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích 

� Propagace regionální produkce na různých akcích 

� Metodické vedení nově vzniklé MAS Česká Kanada o.p.s. – předávání zkušeností, 
propagace metody LEADER v jejím území 

� Administrativní a organizační služby pro Svazek obcí středního Pootaví 

� Administrativní a organizační služby pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice 

� Administrativní a organizační služby pro Svazek obcí šumavského Podlesí 

� Monitoring nevyužívaných a zchátralých budov na území MAS 

� Celostátní síť pro venkov – Jihočeský kraj 

� Spolupráce s Jihočeskou univerzitou – bakalářské a diplomové práce – konzultace, 
oponentury 

� Junior LEADER – spolupráce se základními vesnickými školami na území MAS 

� Práce pro KS NS MAS Jihočeského kraje  

� Zajištění povinného auditu pro MAS 

� Transformace MAS na zapsaný spolek 

� Příprava na standardizaci MAS  
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Projekt Vybavení informačních bodů SMOOS pokračoval i v roce 2014 
 
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. MAS připravila projekt a podílela se na jeho organizaci, realizaci i 
administrativě až do jeho závěrečného vyúčtování 
 

        
 
    
 
 
Publikace SMOOS „Cyklistické cesty a stezky v okrese Strakonice“ 
 
MAS zajišťovala technickou pomoc při přípravě této brožury, která mapuje cyklistické cesty a 
trasy v celém okrese Strakonice. 
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REALIZACE SPL 
V roce 2014 vyhlásila MAS Strakonicko poslední výzvu 

10. výzva MAS Strakonicko, z.s.   
 
Svoji desátou výzvu vyhlásila Místní akční skupina Strakonicko dne 23. ledna 2014, příjem 

projektů byl ukončen 12. února 2014. Poté proběhla administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti. Těmito kontrolami prošly všechny projekty bez připomínek. Následně probíhalo 

hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS. 4. března 2014 se konala valná hromada MAS, 

kde byl definitivně schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 6. března byly 

všechny 4 doporučené projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. 

 

Přibližná celková alokace na desátou výzvu činila cca 300 tisíc Kč, jednalo se pouze o 

dočerpání finančních prostředků, které byly ušetřeny při realizaci projektů z minulých výzev. 

Nakonec bylo mezi úspěšné žadatele přerozděleno 358 756 Kč.  

 

Z důvodu nízké alokace byla v rámci 10. výzvy vyhlášena pouze jednaí Fiche: 

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

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 7 projektů. Jejich přehled je 

uveden v této tabulce: 

 

Číslo 
projektu  

Fiche Žadatel Název projektu 
Místo 

realizace 
(NUTS 5) 

1 1 Vladimír Vojta Zemědělská technika - Vladimír Vojta Mnichov 

2 1 Vladimír Hoštička Kvalitnější trávy pro zdravější krávy Chrášťovice 

3 1 Jaroslav Suda Modernizace hospodářství - Jaroslav Suda Strakonice 

4 1 Ing. Miloslav Samec Modernizace zemědělské techniky Krty-Hradec 

5 1 Andrea Maroušková Pořízení nového traktoru Skály 

6 1 Vladislav Uhlík Nákup obraceče píce Kraselov 

7 1 Petr Dřevo Modernizace hospodaření Štěchovice 
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Náklady zaregistrovaných projektů: 

Celkové náklady všech 7 projektů zaregistrovaných v rámci desáté výzvy Místní akční 

skupiny LAG Strakonicko činily 1 711 923 Kč. Suma požadované dotace činila 583 740 Kč. 

Plánovaná alokace na desátou výzvu byla cca 300 tisíc Kč, z toho tedy vyplývá téměř 

dvojnásobný přesah požadované dotace. 

 

Fiche 
Počet 

zaregistrovaných 
projektů 

Celkové náklady Požadovaná 
dotace 

Fiche č. 1 7 1 711 923 583 740 

Celkem 7 1 711 923 583 740 

 

 

Zaměření zemědělských projektů:  

Ze sedmi zaregistrovaných projektů bylo šest projektů zaměřeno na nákup mobilní 

zemědělské techniky (traktor, luční smyky, obraceč píce, víceúčelový podvozek, radlice 

k pluhu, mísič krmiv se šrotovníkem, atp.), jeden projekt byl zaměřen na nákup sítí pro lepší 

zabezpečení ovcí při pastvě. 

 

 

Výběr projekt ů: 

Celková finanční alokace na desátou výzvu MAS činila přibližně 300 tisíc Kč. K realizaci 

byly nakonec Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí MAS a Valnou hromadou 

MAS vybrány 4 projekty – finanční alokace na 4 plně podpořených projektů činí 358 756 Kč. 

Veškeré finanční prostředky byly logicky alokovány na Fichi č.1. 

 

Fiche číslo Počet zaregistrovaných  
projektů 

Počet projektů  
doporučených k realizaci 

Finanční alokace na 
jednotlivé Fiche 

1 7 4 358 756 
Celkem 7 4 358 756 
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V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů z desáté výzvy 

MAS Strakonicko, z.s. 

 

 

 

 

 
Přehled podpořených projektů: 

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

MAS k realizaci v rámci desáté výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  
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Fiche Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Dotace 

1 Vladislav Uhlík Nákup obraceče píce 266 200 99 000 

1 Ing. Miloslav Samec Modernizace zemědělské techniky 128 260 37 100 

1 Vladimír Hoštička Kvalitnější trávy pro zdravější krávy 69 744 23 056 

1 Andrea Maroušková Pořízení nového traktoru 603 799 199 600 

 CELKEM  1 068 003 358 756 
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Realizované projekty ze SPL 
 
V roce 2014 byla podána žádost o proplacení u 23 projektů realizovaných prostřednictvím 
MAS. Celkový rozpočet projektů byl 15 milionů Kč a suma požadované dotace činila více 
než 8 milionů Kč. Pro ilustraci uvádíme několik zajímavých projektů z různých opatření. 

 
Žadatel:   Městys Čestice 
Název projektu:  Restaurování sochy sv. Františka Xaverského v k. ú. Čestice 
Opatření:  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  
Celkové náklady:  318 230 Kč 
Dotace:   236 700 Kč 
 

   

 
Žadatel:   Město Volyně 
Název projektu:  Malá galerie Volyně 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  1 516 849 Kč 
Dotace:   1 128 234 Kč 
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Žadatel:   Obec Sousedovice 
Název projektu:  Místní lidová knihovna v Sousedovicích 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  1 778 890 Kč 
Dotace:   1 343 465 Kč
 

  
 
 
Žadatel:   PharmDr. Anna Zdráhalová  
Název projektu:  Lékárna u Andělů - kvalitní služby uzpůsobené potřebám a specifikům 

venkovského prostředí  
Opatření:  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Celkové náklady:  806 689 Kč 
Dotace:   352 290 Kč 
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Žadatel:   Andrea Maroušková 
Název projektu:  Pořízení nového traktoru 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  603 790 Kč 
Dotace:   199 600 Kč 
 

  
 
 
Žadatel:   Vladimír Hoštička 
Název projektu:  Kvalitnější trávy pro zdravější krávy 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  61 416 Kč 
Dotace:   20 302 Kč 

 

 
   

 



Stránka | 33  
 

Žadatel:   MVDr. Václav Vačkář 
Název projektu:  Modernizace veterinární ordinace 
Opatření:  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Celkové náklady:  362 952 Kč 
Dotace:   144 500 Kč

 

 
 
Žadatel:   Edita Sluková 
Název projektu:  Renovace ubytovacího zařízení 
Opatření:  III.1.3.2 Ubytování, sport 
Celkové náklady:  558 240 Kč 
Dotace:   230 677 Kč 
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Žadatel:   Obec Hoslovice 
Název projektu:  Osazení informativního ukazatele rychlosti na silnici III. třídy v 

Hoslovicích 
Opatření:  III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
Celkové náklady:  83 006 Kč 
Dotace:   61 740 Kč

 

 
 
Žadatel:   Obec Dřešín 
Název projektu:  Aby kola lépe jela 
Opatření:  III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
Celkové náklady:  446 692 Kč 
Dotace:   332 019 Kč 
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Hospodaření MAS Strakonicko, z.s. v roce 2014 
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Závěrem 
 
Činnost MAS byla i v roce 2014 podpořena darem Jihočeského kraje Místním akčním 

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

prostředky MAS. 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


