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Zpravodaj Místní ak ční skupiny LAG Strakonicko, o. s.  

HLAS MAS  

Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti AZV Strakonice. Toto setkání bylo uskutečněno jako náhrada za setkání s veřejností, 
které se mělo konat na území MAS Střední Povltaví. Tato MAS však z projektu spolupráce odstoupila, a aby byl naplněn počet 
setkání uvedený v měřitelných indikátorech projektu, KMAS uspořádala toto náhradní setkání s veřejností. V rámci setkání byly 
představeny výsledky studie rozvoje cestovního ruchu, kterou MAS realizovaly jako jeden z výstupů projektu. Diskuze ukázala 
zájem účastníků o rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

22. června 2013 – Propagační akce v Horažďovicích – 
Prácheňsko všemi smysly 
   Propagační akce na hradě ve Strakonicích představila 

všem zúčastněným výstupy projektu. Akce se konala v 
Rytířském sálu v areálu hradu. V předsálí byla 
instalována mobilní výstava k prezentaci Prácheňska, 
která vzbudila u návštěvníků značný ohlas. K dispozici 
byly taktéž veškeré tiskoviny pořízené v rámci 
projektu (Prácheňsko do kapsy – propagační tiskovina, 
Prácheňský poutník - turistický list pro návštěvníky 
Prácheňska, Brožura Prácheňsko v lidové písni, 
Brožura Prácheňsko magické, Brožura Prácheňsko v 
lidové písni). Akce se zúčastnili zástupci všech 
zapojených MAS, každý ze zástupců MAS 
v pravidelných intervalech představoval výstupy 
uskutečněné na území své MAS (turistické vyhlídky u 
Čížové, expozice v Kadově, Myšticích a Lnářích, 
mobilní skládací pódium). Kulturní program 
zajišťovala po celý den Pošumavská dudácká muzika, 
k dispozici bylo i drobné občerstvení od držitelů 
regionální značky Prácheňsko (koláčky a uzeniny). 
Odhadovaná návštěvnost celodenní akce: 750 osob. 
 

19. července 2013 – Prezentace výstupů projektu 
Prácheňsko všemi smysly 

Propagační akce proběhla na náměstí města 
Horažďovice za účasti partnera projektu – MAS 
Pošumaví. Akce zaznamenala velký úspěch u 
návštěvníků, kteří ocenili zejména spojení cílů projektu 
v návaznosti na předchozí projekt regionální značky. 
Regionální produkce v regionu, na kterém dlouhodobě 
působí i šumavská regionální značka, je obyvateli 
podporována a velmi pozitivně přijali i značku 
Prácheňsko. K tomu zřejmě přispěl i fakt, že 
Horažďovicko představuje samotné jádro historického 
kraje Prácheňska a má k tomuto fenoménu vřelý vztah. 
I z tohoto důvodu obyvatelé regionu projevovali zájem 
o propagovaný projekt „Prácheňsko všemi smysly“ a 
zajímali se o výstupy projektu. K výborné atmosféře 
akce přispělo i vystoupení strakonických dudáků 
doplněné občerstvením z produktů oceněných 
regionální značkou. 
 



 

 

 

 
 
 

Realizace SPL 

8. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 
Svoji osmou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG 
Strakonicko, o.s. dne 10. prosince 2012, příjem projektů 
byl ukončen 25. ledna 2013. Poté proběhla administrativní 
kontrola a kontrola přijatelnosti. Po administrativní 
kontrole byl vyřazen jeden projekt. Následně bylo 20 
projektů hodnoceno Výběrovou komisí MAS. 12. března 
2013 se konala valná hromada MAS, kde byl definitivně 
schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 18. 
března byly všechny doporučené projekty zaregistrovány 
na RO SZIF v Českých Budějovicích. Přibližná celková 
alokace na osmou výzvu činila 5 000 000 Kč, nakonec 
bylo mezi úspěšné žadatele přerozděleno 5 445 787 Kč. 

V rámci 9. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 
 
Fiche č. 1 Moderní hospodaření–budoucnost venkova (číslo 
opatření v PRV I.1.1.1) 
 
Fiche č. 5 Nové firmy - nové příležitosti (číslo opatření v 
PRV III.1.2) 
 
Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná (číslo opatření v PRV 
III.2.1.1) 
 
 

Svoji devátou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG 
Strakonicko, o.s. dne 4. dubna 2013, příjem projektů byl 
ukončen 30. dubna 2013. Poté proběhla administrativní 
kontrola a kontrola přijatelnosti. Po administrativní kontrole 
byl vyřazen jeden projekt. Následně probíhalo hodnocení 
projektů Výběrovou komisí MAS. 24. června 2013 se 
konala valná hromada MAS, kde byl definitivně schválen 
seznam vybraných a nevybraných projektů. 27. června byly 
všechny doporučené projekty zaregistrovány na RO SZIF 
v Českých Budějovicích. Přibližná celková alokace na 
devátou výzvu činila cca 2,9 mil. Kč, nakonec bylo mezi 
úspěšné žadatele přerozděleno 2 888 795 Kč. 
 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno 
celkem 21 projektů. Nejvíce projektů z Fiche č. 9 – 
konkrétně 15 projektů, z Fiche č. 7 – 3 projekty. Nejméně 
projektů bylo zaregistrováno ve Fichi č. 5 – jeden projekt. 
Celkové náklady všech 21 projektů zaregistrovaných 
v rámci osmé výzvy Místní akční skupiny LAG 
Strakonicko činily cca 16,5 milionů Kč. Suma 
požadované dotace činila více než 11 milionů Kč. 
Plánovaná alokace na osmou výzvu byla cca 5 mil. Kč, z 
toho tedy vyplývá více než dvojnásobný přesah 
požadované dotace. 
Celková finanční alokace na osmou výzvu MAS činila 
přibližně 5 mil. Kč. K realizaci bylo nakonec 
Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí MAS a 
Valnou hromadou MAS vybráno 11 projektů – finanční 
alokace na 11 plně podpořených projektů činí 5 445 787 
Kč. Nejvíce finančních prostředků v 8. výzvě bylo 
alokováno na Fichi č. 9 (konkrétně 3 172 588 Kč, což činí 
58 % veškeré alokace na tuto výzvu), v této Fichi bylo 
plně podpořeno 6 projektů. Druhá nejvyšší suma byla 
alokována na Fichi č. 10 (1 222 200 Kč, což činí 23 % 
alokace), těsně následuje Fiche č. 7 (984 999 Kč, 18 % 
alokace na osmou výzvu). Naopak nejméně finančních 
prostředků bylo alokováno na Fichi č. 5 - a to z důvodu, 
že v této Fichi byl zaregistrovaný k administraci pouze 
jeden projekt. 
 

9. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno 
celkem 20 projektů. Nejvíce projektů z Fiche č. 1 – 
konkrétně 11 projektů, z Fiche č. 8 – 6 projektů. Nejméně 
projektů bylo zaregistrováno ve Fichi č. 5 – tři projekty. 
Situaci znázorňuje následující graf. Celkové náklady 
všech 20 projektů zaregistrovaných v rámci deváté výzvy 
Místní akční skupiny LAG Strakonicko činily cca 12,8 
milionů Kč. Suma požadované dotace činila necelých 6 
milionů Kč. Plánovaná alokace na devátou výzvu byla cca 
2,9 mil. Kč, z toho tedy vyplývá více než dvojnásobný 
přesah požadované dotace. Celková finanční alokace na 9. 
výzvu MAS činila přibližně 2,9 mil. Kč. K realizaci bylo 
nakonec Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí 
MAS a Valnou hromadou MAS vybráno 15 projektů – 
finanční alokace na 15 plně podpořených projektů činí 2 
888 795 Kč. 
Nejvíce finančních prostředků v 9. výzvě bylo alokováno 
na Fichi č. 1 (konkrétně 1 737 310 Kč, což činí 60 % 
veškeré alokace na tuto výzvu).  
 
 
 
 
 
 

9. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 

V rámci 8. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 
 
Fiche č. 5 Nové firmy - Nové příležitosti(číslo opatření v 
PRV III.1.2) 
 
Fiche č. 7 Poznejte a zamilujte si náš venkov (číslo 
opatření v PRV III.1.3.2) 
 
Fiche č. 9 Venkov místo pro život (číslo opatření v PRV 
III.2.1.2) 
 
Fiche č. 10 Strakonicko jako obrázek (číslo opatření v 
PRV III.2.2) 
 

8. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 9. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 

Realizace SPL 
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Virtuální  univerzita 
3. věku 

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s. ve 
spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze zahájí v říjnu 2013 
výuku 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. 
 
 

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, atd.) ukončit nebo přerušit a 
opět do něj vstoupit. 
 
 
Po ukončení semestru a splnění daných podmínek studia 
proběhne slavností ukončení pro všechny seniorské 
studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o 
absolvování daného semestru. Po splnění předepsaného 
počtu semestrů je studium zakončeno slavnostní promocí v 
Aule ČZU, Praha – Suchdol. 
 

ZAHÁJENÍ VÝUKY V KATOVICÍCH 
V roce 2013 byla zahájena výuka Virtuální Univerzity 
třetího věku v konzultačním středisku Katovice. Výuka 
probíhá pravidelně 1x za 14 dní, v prostorách Kolářovy 
knihovny v Katovicích. V zimním semestru, který probíhal 
od října, se studenti seznámili s úvodním kurzem 
Astronomie. Tento kurz navštěvovalo 5 studentů. 
I v  nadcházejícím semestru si studenti budou moci vybrat 
z několika zajímavých témat. 

SYSTÉM VÝUKY 
Systém výuky je založen na přednáškách natočených 
vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím 
internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, 
nezávisle na čase. Tato forma výuky - přednášky 
poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. 
konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech 
- je chápána jako další možná forma distančního 
seniorského vzdělávání. 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. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  GRUNDTVIG – projekt partnerství  
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 bude realizován 
až do léta roku 2014. 
 
 

Projekt partnerství 

Druhá návštěva  u partnera ze Slovenska – 12. až 13. 
června 2013 
Studijní cesta, v rámci které se český partner zúčastnil 
konference s názvem Regionální značení v 
Kopaničiarskom regióně. V rámci konference se 
prezentoval český partner s výsledky dobré praxe 
regionálního značení na Prácheňsku. Účastníci studijní 
cesty se zúčastnili i vzdělávacího programu, jehož 
cílem byla ukázka místního folkloru, tradic a výroby. 
 Partneři projektu 

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. – Česká 
republika 
Stichting Streekeigen Producten Nederland – Nizozemí 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Lokalna 
Grupa Rybacka 
“Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – Polsko 
AGROEDUKA - Slovensko 
 

Návštěva partnerských organizací na území MAS 
LAG Strakonicko – 13. až 15. března 
2013 
Studijní návštěva Prácheňského regionu. Cílem studijní 
cesty bylo účastníkům představit zkušenosti s 
certifikací místních produktů a představit příklady 
možné aplikace pro rozvoj venkovského cestovního 
ruchu. 
 

Návštěva u partnera z Polska – 11. až 13. října 
Tématem návštěvy bylo, jak zapojit média a veřejnost 
do propagace regionálních značek a regionálních 
produktů. Účastníci byli seznámeni s místním 
regionem, který je ukázkou propojení hodnotného 
přírodního prostředí a šetrného hospodaření člověka 
s propagací místních zajímavostí, podporou 
udržitelného turismu a místní ekonomiky. Během 
návštěv účastníci měli možnost setkat se s místními 
výrobci a navštívit několik akcí konaných v rámci 
každoročních Dnů kaprů (dvouměsíční akce propagující 
typický místní produkt a návazné aktivity). 
 

Návštěva u partnera ze Slovenska – 29. dubna až 1. 
května 2013 
Tématem návštěvy byla obnova tradic, tradičních 
postupů, tradičních plodin a plemen. Účastníci byli 
seznámeni se specifiky místního regionu, navštívili 
místní farmy, ubytovací zařízení a výrobce. Také se 
zúčastnili tradičních lidových akcí a diskutovali o 
přínosech ekoagroturismu a dalších možností pro 
udržitelný rozvoj venkova. 
 



 
„ZVYKY A TRADICE NA OBOU STRANÁCH HRANICE“  

 
 
 
 
 
 
 
 

Z činnosti MAS 

Tento projekt byl zrealizován v rámci osy IV., opatření 
IV.2.1. – realizace projektů mezinárodní spolupráce. 
Je zaměřen na zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k 
zachování tradic, upevnění lokální identity a mezilidských 
vztahů, posilování uplatňování principů Leader a místní 
rozvojové strategie prostřednictvím měkkých akcí. Do 
projektu se zapojilo celkem 6 místních akčních skupin, z 
toho jedna ze Slovenska. 
 
 
Hlavním cílem projektu spolupráce je ochrana 
společného kulturního bohatství, uchovávání a rozvíjení 
českých i slovenských lidových zvyků, tradic a národních 
kulturních hodnot, zejména v oblastech řemeslné výroby, 
lidové hudby, tance a zábavy a výměna zkušeností 
partnerských MAS v oblasti udržitelného rozvoje venkova 
s přihlédnutím ke specifikům partnerských regionů. Cílem 
bylo zároveň podpořit spolupráci v rámci partnerských 
MAS, inovace, získávání potřebných dovedností, výměna 
a přenos zkušeností z oblasti udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí.  
 
 
Další cíle projektu:   
- aktivně rozvíjet dispozice venkovských regionů MAS a 
zvyšovat užitek, který regiony přirozeně skýtají (tzv. 
udržitelný rozvoj)  
- získat od spolupracujících MAS nové informace, přenést 
dobré myšlenky i dobré zkušenosti  
- výrazně stimulovat mezinárodní spolupráci a rozvoj, 
zvyšovat přátelství mezi národy 
- podporovat inovativní přístupy, neotřela řešení, sdílení 
dovedností a dobré praxe 
- využívat synergických efektů doposud individuálně 
realizovaných projektů  
- posilování mezinárodní spolupráce a součinnosti při 
plánování a přípravě projektů, aktivní uplatňování 
principů LEADER v praxi 
- využití měkkých akcí k propagaci regionální a 
mezinárodní spolupráce a praktické aplikace metod 
LEADER 
- využít jednoduchých technických řešení (den řemesel, 
tvůrčí dílny pro všechny generace) k vytváření 
komplexních řešení a tvorby tzv. sítí, a to jak pro rozvoj 
lidských zdrojů (občanů, návštěvníků), tak podporu 
místních aktivit (podpora výrobců regionálních výrobků, 
mezilidské vztahy) a celkové aktivity regionů spolupráce  

Mezi společné výstupy projektu patří Vesnice a její 
tradice, Řemeslo má zlaté dno, Za kulturou na venkov, 
Tradiční řemesla – exkurze, Kulturní dědictví – studie, 
Přehlídky a festivaly. Jediným samostatným výstupem 
jsou Řemeslné dílny pro všechny generace. 
 
V rámci výstupu Vesnice a její tradice se konaly 
přednášky, semináře, workshopy a interaktivní dílny na 
téma lidových zvyků a tradic od obřadů a zvyků vážících 
se k lidskému životu (od kolébky po truhlu), přes výroční 
obřadnost (od masopustu, přes Velikonoce, máje, plodové 
slavnosti – konopičkou a dožínky, posvícení až po lidové 
tradice adventu a Vánoc.  
 

 
 
Ve výstupu Řemeslo má zlaté dno se konaly Dny 
řemesel – trhy s ukázkami tradičních řemesel a prodejem 
tradičních výrobků. Na trzích byla zastoupena 3 řemeslná 
výroba – výroba svíček, kovářství, paličkování, pletení 
košíků, malba na hedvábí a další, s předváděním vlastní 
výroby. Součástí byla interaktivní dílna pro děti, kdy si 
mohly některé činnosti vyzkoušet. Řemeslný trh se 
uskutečnil i na území slovenské MAS. Řemeslné dílny 
pro všechny generace pomohly vybavit venkovské 
prostory pro řemeslné tvoření – jednalo se o tvůrčí dílny 
pro všechny generace a podporu volnočasových aktivit.  
 
Z výstupu Za kulturou na venkov bylo nakoupeno 
vybavení pro volnočasové aktivity spolků a souborů – 
jednalo se o kroje, vybavení pro ochotnická divadla 
tradiční lidové slavnosti. Exkurze se konaly jak v 
Čechách, tak do zahraničí. V Čechách byla zorganizována 
exkurze na ukázku typických řemesel MAS, mimo jiné i 
vorařství, a do Hluku na Moravě do výrobny krojů. 
Zorganizována byla i exkurze do partnerské MAS 
Vršatec, a to za účelem výměny zkušeností se slovenskou 
MAS v oblasti rozvoje a udržování kulturních tradic na 
Slovensku. 

 

Zpravodaj venkova 



 

 
 
 
 
 

Zpravodaj venkova 
 
Spolek pro obnovu venkova ČR a Národní síť místních 
akčních skupin ČR  začaly v první polovině roku 2013 
vydávat měsíčník „Zpravodaj venkova“ , který je určen 
především pro podnikatele, zemědělce, neziskové 
organizace a veřejnou správu. Ve zpravodaji naleznete 
též aktuální informace ke stanovení finančních alokací na 
programovací období 2014 – 20120.  
 
Následující článek je převzat ze Zpravodaje venkova 4/2013, 
(více na www.nsmascr.cz) 
Místní akční skupiny dokážou rozdělit veřejné zdroje do 
venkovského území Místní akční skupiny a metoda 
LEADER, kterou uplatňují, jsou reálnou a úspěšnou 
silou, která umí rozdělit veřejné zdroje do venkovského 
území. Na druhou stranu se tím ale stávají konkurencí pro 
resortní i místní politiky. Ukázalo to vyjednávání Dohody 
o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 
2014–2020, řekl místopředseda Spolku pro obnovu 
venkova ČR (SPOV) Radan Večerka na valné hromadě 
Národní sítě MAS ČR 14. března ve Žluticích na 
Karlovarsku. „Pro mne osobně jsou MAS jedním ze 
základních nástrojů rozdělování všech operačních 
evropských fondů pro venkovské území,“ dodal. 
 
 Připomněl, že především díky práci MAS není slovo 
LEADER při vyjednávání vnímáno jako svého druhu 
„sprosté slovo“, jak tomu bylo před lety při vyjednávání 
období 2007–2013. Ani tentokrát ale podle něj 
vyjednávání neprobíhá příliš hladce. „Místo partnerského 
přístupu jsme se dočkali mnohých faulů,“ upozornil 
Radan Večerka. Připomněl někdejší tvrzení ministra 
zemědělství Petra Bendla, pro kterého měly být SPOV a 
Svaz měst a obcí ČR (SMO) nejbližšími a 
nejdůležitějšími partnery pro vyjednávání budoucího 
Programu rozvoje venkova (PRV) a který venkovu slíbil 
minimálně 25% alokaci z PRV. „Dnes je navržená 
„venkovská“ alokace pouze povinných 5 % v LEADERU 
a možná 1–2 % na budování kanalizací. Další opatření 
budou pouze pro zemědělské žadatele. Jak bude podpořen 
rozvoj venkovských obcí, jejich komunit, zaměstnanosti, 
přírodního a kulturního dědictví, se ani neprojednává,“ 
posteskl si Radan Večerka. SPOV si je podle něj vědom 
toho, že pro rozvoj metody LEADER a komunitně 
vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 je 
klíčovým stanovení standardů pro fungování MAS. 
„Iniciovali a prosadili jsme na ministerstvu zemědělství 
vznik pracovní skupiny k řešení tohoto problému.  
 
Jejího prvního jednání se ale zúčastnil pouze jeden 
zástupce NS MAS ČR a chyběli na něm odborníci, 
partneři MAS, kterými jsou SPOV či Agrární komora. 
Nechyběli tam ovšem poradci pana ministra z Asociace 
soukromých země- dělců, zástupci SMO, soukromých 
vlastníků půdy a tedy jednobarevně složené skupiny bez 
odbornosti a zkušenosti. Jednobarevně tak, až se zdá, že 
tuto funkci převzali pouze lidé s legitimací ODS,“ 
konstatoval Radan Večerka. 
 

OTAVAN – spolek pro kulturu, ekologii a 
vzdělávání  
 
Již z názvu dalšího člena MAS je zcela jasné jakou 
činností se tento spolek zabývá a není třeba ji více 
rozvádět. 
 
Dnes se seznámíme s projektem „Doma na venkově“ , 
který realizoval právě již zmíněný Otavan. Doma na 
venkově je vzdělávací program pro zvýšení 
konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva, který 
byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve spolupráci 
s asociací regionálních značek, o.s., Jihočeskou 
univerzitou a sedmi svazky obcí Dolního Pootaví, 
Středního Pootaví, šumavského Podlesí, Blanicko-
Otavském regionu, severního Písecka, na Blatenska a 
Milevska.  
 
Cílem vzdělávacího programu „Doma na venkově“  bylo 
vytvoření podpůrného nástroje pro zvýšení kvality života 
na venkově prostřednictvím vzdělávání a aktivizace 
občana, posílení jeho role v rozvoji regionu na základě 
rozšíření a prohloubení znalostí. 

Koncepce programu byla postavena na modulárním 
principu. Jednotlivé moduly byly zaměřeny na základní 
tematické okruhy, které mají blízký vztah k životu na 
venkově. Obsahem každého modulu byl základní seminář, 
tj. 6 vyučovacích hodin sestávajících ze 2 nebo 3 
přednáškových bloků k tématu modulu. Součástí každého 
semináře a v některých případech i jednotlivých 
přednášek byl brainstorming nebo diskuse sloužící 
k zajištění zpětné vazby. Součástí vybraných modulů byly 
další aktivity – interaktivní dílna nebo exkurze. Každý 
modul má rozpracovaný obsah na jednotlivé tématicky 
vhodné části, které se vzájemně doplňují.  Jedním 
z výstupů projektu je publikace Doma na venkově, která 
je stejně jako další informace dostupná na stránkách 
www.na-venkove.cz. 

 

 

 

 
 

Členové MAS 

Na uvedené téma proběhla konference v Rytířském sále 
Strakonického hradu dne 22.10.2013. Konference byla 
zaměřena na oblasti, které souvisejí se znovu-
objevováním hodnot života na venkově a jejich význam 
pro společnost a jednotlivce. 

MAS LAG Strakonicko, o. s. 
Palackého náměstí 1090 
386 01 Strakonice 
Tel: +420 383 387 331 
www.strakonicko.net 

Realizujeme strategický plán LEADER 2007–2013 „Cesty od kořenů k vizi“ 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 


