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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. 

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. 
 

 

Pokračování projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ 
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. Zde je několik ukázek ze setkání. 

 



 
 
 
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. 

 

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. 

 

„Zvyky a tradice na obou 
stranách hranice“  

 

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. 

 

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. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 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 

 

 

 

Realizace SPL 

10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.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 jedna Fiche: 
Fiche č. 1 Moderní hospodaření–budoucnost venkova 
(opatření v PRV I.1.1.1) 
 
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. 
 
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. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

Virtuální univerzita 3. v ěku - 
Slavnostní předání pamětních listů VU3V 
 
Ve středu 11. 6. 2014 proběhlo slavnostní předání pamětních 
listů Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním 
středisku Strakonice. Studenti ukončili studium úvodního 
kurzu Astronomie a v zimním semestru 2014 / 2015 se 
seznámí s tématem Osobní finance.  Nový kurz začal  v září 
2014. 
 

 

V letním semestru 2013/2014 bylo do výuky VU3V zapojeno 
celkem 147 konzultačních středisek, ve kterých studovalo 2 
572 seniorských studentů. Výuku úspěšně ukončilo 2 445 
seniorů. Studenti si mohli vybrat „své téma“ z 18 studijních 
semestrálních kurzů.  

Pokud Vás Virtuální univerzita 3. věku zaujala a chcete se 
dozvědět více, stačí se obrátit na kancelář MAS LAG 
Strakonicko, Ing. Iveta Švelchová, tel.: 601 335 540, nebo na 
e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz.  

Z činnosti MAS  
 

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. 

 

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. 
 
 

 

 

 
 
 

Ukončení projektu partnerství – Grundtvig 
 
Projekt byl zahájen v roce 2012 a  řádně ukončen právě 
v roce 2014. Náplní projektu jsme se již zabývali 
v předchozím čísle, proto jen pro připomenutí uvádíme že 
hlavní myšlenkou projektu bylo sdílení pozitivních 
zkušeností 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. 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

Svazek obcí Šumavské Podlesí 

Členové MAS 

 
Svazek obcí Šumavského Podlesí byl založen v roce 2002 a 
sídlí v Česticích. Mikroregion nacházející se jižně od 
Strakonic po obou březích řeky Volyňky, zaujímá zhruba 
120 km2. Celkem zahrnuje 14 obcí, jedná se o malé obce, 
jejichž počet obyvatel se pohybuje do 500 osob. Výjimku 
tvoří Volyně, která je s 3 000 obyvatel po Strakonicích 
druhým největším městem na území MAS LAG 
Strakonicko, o.s. Volyně je pro obyvatele regionu 
významná i z hlediska dojíždění obyvatel za prací a za 
poskytovateli zdravotních, sociálních, kulturních  a dalších 
služeb.  
 
 
V rámci historie území, musíme zmínit první počátky 
osídlení, které se datují již do 14. st. před n.l., kdy z horního 
Podunají přicházeli přes Šumavu osídlenci s vyspělou 
mohylovou kulturou. V 5. st. se zde objevily keltské kmeny, 
které též byly nositeli mohylové kultury, což dokládají 
stopy u Volyně a Malenic. Po Keltech následují Slované, 
kteří na území pronikali až do 10.st. Velký vliv na zdejší 
život mělo rýžování zlata a život při obchodních stezkách. 
Obojí mělo kladný vliv na postupné budování a rozvoj sídel 
v 11. a 12. století. 
 
 
Kopcovitý a zalesněný ráz krajiny jasně vypovídá o 
blízkosti Šumavy, poměrně výrazně do území zasahuje 
rozsáhlé a členité území Šumavského podhůří.  
. 
 

 

 
Nalezneme zde mnoho stavebních památek, od štítů chalup ve 
stylu selského baroka, přes různé tvrze, zámky, až po kostely, 
kaple a kapličky. V létě lze v celém kraji nalézt jahody, 
brusinky, borůvky, samo sebou na podzim se oblast stává 
vyhledávaným cílem houbařů. V zimě nás kopce lákají 
k zimních radovánkám, především ke sjezdovému lyžařství 
nebo k běžkám. 
 
 
Hlavním cílem vzniku svazku obcí bylo prosazování 
společných cílů v zájmu rozvoje regionu v oblasti kulturní, 
hospodářské a ekonomické. Zároveň se svazek snaží 
propagovat společné území, aby se tak zvýšila atraktivita 
oblasti pro turisty. Velkou výhodou v tomto směru je již 
zmiňovaná blízkost k Šumavě. Jednotný postup má příznivě 
působit na úroveň života obyvatel regionu, včetně 
ekonomické a ekologické stability a přispět k udržení  
kulturních hodnot, specifických pro dané území. 
 
 
Již před vznikem svazku byly jednotlivé obce poměrně 
aktivní v oblasti podávání projektů do PRV. Bohužel stejně 
jako u všech malých obcí jsou obce omezeny finanční 
náročností projektů a vlastními malými prostředky. Přesto se 
obce snaží o rozvoj a podporu lepšího života obyvatel. 



 
 

 
 

 
 
 

Seriál – obce a města 
na území MAS LAG Strakonicko 

Poslední vor byl odtud vypraven v roce 1939. Dnes řeku 
splouvají vodáci, obvykle od Sušice. Jez u Dolního Poříčí je 
oblíbeným místem pro letní koupání. 
 
V současnosti má obec zhruba 300 obyvatel a přestože to 
není příliš velké číslo, najdeme v obci několik aktivních 
spolků, např. sbor dobrovolných hasičů, myslivce, Český 
červený kříž, MS Otava a Babský sbor. Mezi tradiční 
události, které se v obci udržují je myslivecký a hasičský 
ples, Babský bál, stavění májky, pouťová zábava a nově 
cyklovýlet „Okolo Poříčí“. Obec bude v následujícím roce 
2015 slavit 700 let od vzniku obce.  
 
Za zmínku jistě stojí zprovoznění zázemí pro sportovce ve 
víceúčelové budově, zřízení nových veřejných WC v bývalé 
hasičské zbrojnice, obojí za finanční podpory Jihočeského 
kraje. Dále obec realizovala výsadbu lesních stromů (v 
Koderovkách, v Jámách, v Doubí) na které se podíleli 
myslivci a výsadbu ovocných stromů na Škalách a liniovou 
výsadbu stromů podél cyklotrasy ke Kněží hoře a ve 
Slatinách za finanční podpory EU. 
Za finanční podpory z OP životního prostředí a státního 
fondu životního prostředí z fondů EU bylo pořízeno nové 
zařízení bezdrátového rozhlasu, které kromě jiného, bude 
sloužit k informování občanů o stavu vody na řece Otavě při 
hrozbě povodních a lokálních dešťových povodní. A to je jen 
nepatrný zlomek aktivit, kterými Horní Poříčí podporuje 
rozvoj obce.  
 
 

Existence dvou částí obce je starší než první písemná 
zmínka z roku 1315, kdy Jan Lucemburský daroval 
Bavoru III. ze Strakonic Prácheň s vesnicí Poříčí na 
Otavě. Zřejmě byly založeny jako osady rýžovníků zlata. 
Kolem roku 1450 držel ves Beneš z Bračic, který listinou 
z roku 1454 zrušil robotu poddaným z Kozlova  a Horního 
Poříčí, a to za protislužbu - zásobování špitálu sv. 
Markéty ve Strakonicích dřívím. Poříčtí a Kozlovští ho 
tam dodávali až do roku 1939, aby si tak zajistili místo 
pro své chudé obyvatele. Mezi významné stavby patří 
barokní kaple sv. Máří Magdaleny na vsi z roku 1830. 
Dalším významnou stavbou je Kubešův Mlýn na kraji 
obce, (dnes slouží jako penzion), kde často pobýval malíř 
Alois Moravec. Mlýn je pojmenován po posledním 
mlynáři Petru Kubešovi.  
 
Součástí Horního Poříčí je část obce Dolní Poříčí, ve které 
můžeme naleznout vícebokou kapličku na návsi, která 
pochází z počátku 18. století. K památkám patří i starý  
kamenný most ze 17. nebo 18. století, přes který jezdily 
formanské vozy. Později byl Březový potok sveden do 
nového koryta, kvůli dolování tuhy na Katovické hoře a 
most zůstal bez vody, jen jako technická památka.  
 
Život v obci byl silně ovlivněn blízkou Otavou. Nebyla 
jen zlatonosná, ale dlouhou dobu se v ní vyskytovaly 
perlorodky říční. V roce 1908 byl jejich lov pozastaven a 
poté už nebyl obnoven, jelikož znečištění a otrava vody 
způsobily jejich vyhubení. Řeka byla využívána i 
k dopravě dřeva ze šumavských lesů až do Prahy. 
K přepravě dřeva se stavěly vory. První písemná zmínka 
týkající se voroplavby je z roku 1316.  
 

Horní Poříčí 
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