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Tento projekt byl realizován v letech 2009 – 2011 a byl 
podpořen Evropskou unií prostřednictvím Programu rozvoje 
venkova České republiky. Stejně tak byl podpořen v letech 
2011 – 2013 navazující projekt spolupráce „Venkovská 
tržnice III“, do kterého se zapojilo kromě koordinační MAS 
dalších 6 MAS. V projektu byla MAS Strakonicko 
partnerem bez finančního příspěvku, jehož úkolem bylo 
předávání zkušeností s realizací předchozího, již 
ukončeného projektu. Oba projekty jsou dnes již uzavřeny. 
„Venkovská tržnice“ však žije dál. Portál „Venkovské 
tržnice“ lze dále rozšiřovat na ostatní venkovská území. 
Může se stále zkvalitňovat a rozvíjet. Ukázalo se, že 
podporuje nejen podnikání, ale i spolkovou činnost a 
kulturu. Významně napomáhá vzniku nových kontaktů mezi 
venkovskými obyvateli a tím zakládá příležitost pro jejich 
budoucí spolupráci při zkvalitňování života na venkově 
ještě řadu let po realizaci projektu. Dnes zahrnuje celkem 
území dvanácti MAS. Portál „Venkovské tržnice“ je otevřen 
veřejnosti, dosud jej navštívilo téměř 149 tisíc uživatelů. 
Využívat jej můžete všichni. 
 
Jiřina Karasová, ředitelka MAS 

Co to je  „Venkovská tržnice“ 
Místní akční skupina Strakonicko kromě své základní 
činnosti, která tkví v naplňování strategického plánu rozvoje 
ve svém zájmovém území prostřednictvím dotací z EU a 
národních zdrojů, vyvíjí ještě řadu dalších činností. 
Jednou z nich je realizace projektů spolupráce s ostatními 
místními akčními skupinami na národní, případně 
mezinárodní úrovni. V období 2007 – 2013 byla MAS 
Strakonicko zapojena v několika projektech spolupráce. 
Prvním z nich byl projekt „Venkovská tržnice II“, na kterém 
spolupracovalo celkem šest místních akčních skupin. 
Důvodem k realizaci tohoto projektu bylo zjištění, že na 
území všech zapojených MAS postupně zanikají drobné 
prodejny, malé výrobny, řada živnostníků ukončuje své 
podnikatelské aktivity. S mizejícími službami klesá podíl 
peněz, které obyvatelé utratí v místě. Zužuje se nabídka a 
region chudne. 
Cílem projektu bylo proto vytvoření informačního systému 
„Venkovská tržnice“, sloužícího pro posílení akceschopnosti 
venkovských území a místní ekonomiky. Koordinační MAS 
projektu (MAS Krajina srdce se sídlem v Mladé Vožici) již 
na svém území realizovala podobný projekt pod názvem 
„Venkovská tržnice“ po vzoru partnerů z Finska a svoje 
zkušenosti a nové nápady mohla přenést za pomoci partnerů 
v České republice do dalších území se stejným cílem, tedy 
oživení ekonomiky a akceschopnosti každého zapojeného 
území s možným přesahem i mimo něj. V průběhu realizace 
projektu vzniklo šest informačních center vybavených 
identickým IT systémem ( PC + příslušenství). V terénu byl 
internetový systém doplněn o vitríny, které slouží k 
informování těch, co nemohou nebo neumí pracovat s 
internetem. V Katovicích je tato vitrína umístěna na zdi 
Kulturního domu, vidět ji můžete i v dalších obcích našeho 
regionu ( v Novosedlech, ve Střelských Hošticích atd.). 
Do všech domácností byly distribuovány Katalogy 
podnikatelů a neziskových organizací působících na území 
jednotlivých partnerských MAS jako doplněk internetového 
informačního systému. Vkládáním informací do 
jednotlivých sekcí systému samotnými uživateli nebo 
pomocí pracovníků MAS vzniká na jednom místě intenzivní 
výměna informací ze všech regionů partnerských MAS. 
Pomocí sekcí Akce, Aktuality, Bazar a Katalog podporuje 
projekt lepší využití a rozvoj lidských, sociálních a 
hospodářských zdrojů z území zapojených MAS. 
 
 



 
 
 
 

Kroje Prácheňska  
 
Další zajímavá publikace, kterou by jsme Vám touto cestou 
rádi představili se jmenuje KROJE PRÁCHEŇSKA, její 
autorkou je Mgr. Irena Novotná. Tato studie vznikla v rámci 
projektu spolupráce „Zvyky a tradice na obou stranách 
hranice“ a byla vydána v roce 2015. Publikací s krojovou 
tématikou jistě existuje více, ovšem tato je o to cennější, 
jelikož se zabývá konkrétně Prácheňskem, tedy územím, 
které je nám blízké.  
I laici, kteří se do publikace začtou, stejně jako my z MAS 
Strakonicko, již po několika odstavcích zjistí, že si autorka 
dala doslova mravenčí práci se sběrem dat, dobových i 
současných ilustrací, která se ovšem vyplatila a umožnila 
vzniknout ojedinělé studii. 
 

 
Jak už samotný  název napovídá, hlavním tématem této 
studie jsou kroje v různých souvislostech i vývojových 
etapách, které se nosily na území bývalého Prácheňského 
kraje. Studie se snaží nastínit historii, vývoj, ikonografické 
vyobrazení a základní prameny daného tématu. V práci 
nalezneme podrobně rozepsanou historii a různé způsoby 
úpravy a  nošení jednotlivých kusů oděvů, včetně péče o něj. 
Pro nás v dnešní době, je jistě zajímavá i zmínka z historie o 
oděvu jako důležité součásti pozůstalosti po zesnulém. Což 
jen dokládá tehdejší hodnotu oděvu, jak si lidé cenili 
pracnosti např. zdobení, výšivky a kvality materiálu, což 
samo sebou odpovídalo i majetnosti vlastníků. Ve studii, 
kromě historie,  nalezneme zajímavou kapitolu o výrobě a 
rekonstrukci krojů, o uložení oděvů a péči o ně, o funkci 
krojů v dnešní době a o náročnosti výroby kopií krojů pro 
současné účely.  
 
Jedna z posledních kapitol je věnována soborům a 
uskupením na Strakonicku, které pokračují v dudácké tradici 
a krojům, ve kterých vystupují. Právě z projektu „Zvyky a 
tradice na obou stranách hranice“ byly některé tyto kroje 
pořízeny nebo doplněny,  konkrétně pro Prácheňský soubor 
písní a tanců, Prácheňáček, Pošumavskou dudáckou muziku 
a Mladou dudáckou muziku. Nově pořízené kroje byly 
k vidění na krojové přehlídce souborů v rámci strakonické 
svatováclavské pouti v září 2014. 
 
Jak sama autorka Mgr. Irena Novotná uvádí jedná se o 
rozsáhlé téma, které by bylo možno ještě více a hlouběji 
rozvést. Z tohoto důvodu se možná v budoucnu dočkáme 
zajímavého pokračování. 
 
Odkaz na publikaci KROJE PRÁCHEŇSKA naleznete na 
webových stránkách MAS Strakonicko z.s. - 
http://www.strakonicko.net/mas/projekty.asp 

 
 
 
 

PS – přidaná hodnota  
 
Tento projekt byl realizován z opatření IV.2.1. Realizace 
projektů spolupráce. Cílem projektu bylo identifikovat 
přidanou hodnotu projektů spolupráce, které realizovala 
naše MAS a partnerské MAS v uplynulém programovacím 
období. 
 
Na projektu se podílely: 
MAS LAG Strakonicko, o.s. 
MAS Vodňanská ryba, z.s. 
MAS Česká Kanada o.p.s. 
MAS Pomalší o.p.s. 
MAS Pošumaví z.s. 
 
 

 
 
Při zpracování metodiky vycházely MAS ze získaných 
zkušeností za období 2007 – 2013. Cílem bylo vytvořit 
metodiku, která vyjmenuje alespoň 10 ukazatelů pro 
stanovení přidané hodnoty spolupráce.  
 
Kromě toho byla definována přidaná hodnota projektu, tedy 
hodnota, s kterou realizátoři zpracování projektu nepočítali a 
která vznikla jako důsledek realizace projektu spolupráce.  
Uživatel v metodice dále nalezne zpracované konkrétní 
projekty spolupráce, na základě kterých byla metodika 
zpracována, metodické rady pro přípravu a realizaci 
projektů, což může být užitečné hlavně pro ty, kteří budou 
projekty spolupráce dělat poprvé a chtějí se vyvarovat 
zbytečným chybám. Dále soubor doporučujících 
metodických pokynů pro projekty spolupráce a již 
zmiňované ukazatele přidané hodnoty projektů spolupráce. 
 
Považujeme za důležité zmínit, že velkým přínosem celého 
projektu byla vzájemná spolupráce více MAS. Projekt 
pomohl navázat osobní kontakt a vytvořit přátelské vztahy 
mezi MAS při dosahování společného cíle, což bude do 
budoucna velkou výhodou při realizaci dalších společných 
projektů. Nutno říci, že samotné projekty spolupráce 
zvyšovaly soudržnost obyvatel, přispívaly k zachování 
tradic, upevnění lokální identity a mezilidských vztahů, 
posilování uplatňování principů Leader a  místní rozvojové 
strategie prostřednictvím měkkých akcí. 
 
 
Publikaci „Metodika pro hodnocení přidané hodnoty 
spolupráce“, včetně přílohy, a další související informace 
můžete nalézt na webových stránkách MAS Strakonicko z.s. 
 

Projekt spolupráce 



 

 
 
 
 
 

Virtuální univerzita 3. v ěku 
Studenti virtuální univerzity v konzultačním středisku ve 
Strakonicích a v Katovicích ukončili úspěšně další semestr. 
V letním semestru 2014/2015 (od února 2015) probíhala 
výuka Virtuální U3V ve 174 konzultačních střediscích (164 
stávajících a 10 nových KS), ve kterých si posluchači mohli 
vybrat z 21 studijních tematických kurzů. Konzultační 
středisko v Katovicích navštěvovali tři studenti, kteří 
ukončili již t řetí semestr, 10 studentů ukončilo semestr ve 
Strakonicích. Všichni studenti se zúčastnili slavnostního 
předávání pamětních listů v Plzni. Nový semestr bude 
začínat v říjnu 2015. Posluchači si pro následující semestr 
vybrali téma: Umění rané renesance v Itálii. 
 
Na závěr tohoto článku se s Vámi s radostí podělíme o 
postřehy studentky, která navštěvuje konzultační středisko 
ve Strakonicích: 

Většina starobních důchodců si uvědomuje, že život po 
šedesátce ještě zdaleka nekončí a naopak zjišťují, že 
najednou mají spoustu času na činnosti, na které neměli po 
celé pracovní období čas. Někteří volí možnost přivýdělku, 
byť za nejnižší mzdu, ale to v dnešní době velké 
nezaměstnanosti je pro mnohé problém. A tak většině 
důchodců zůstane kromě nízkého důchodu jen volný čas. Je 
jistě přirozené věnovat tento čas dětem a vnoučatům, ale je 
důležité věnovat ho také sami sobě. 

Před časem jsem se doslechla a začala se zajímat o 
“Virtuální univerzitu třetího věku”. Je to v režii Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, 
která připravuje přednášky na určitá témata a 
prostřednictvím internetu umožní studium i seniorům, kteří 
nemohou dojíždět desítky kilometrů do škol. Podmínkou je 
jen chuť vzdělávat se. 

Za přijatelný semestrální poplatek si lze doplnit znalosti z 
oboru peněžnictví, kultury, myslivosti, historie atd., záleží 
jen na nás, jaké téma si vybereme. A nejde jen o rozšíření 
vědomostí, ale seznámení se s novými spolužáky a přáteli, 
neboť se na přednášky scházíme v konzultačním středisku 
MAS Strakonicko, z.s. Zde si poslechneme přednášku, 
pohovoříme o tématu a doma u počítače se snažíme o co 
nejlepší výsledky testů, abychom po ukončení semestru a 
splnění všech úkolů mohli obdržet “Pamětní list za aktivní 
účast v semestrálním kurzu”. Letos jsme si pro tyto listy jeli 
do Plzně, kde nám v zasedací síni městské radnice kromě 
přítomných učitelů poblahopřáli primátor města Plzně 
/Martin Zrzavecký/. 

Každé takové uznání potěší i v našem seniorském věku. Celá 
naše studijní skupina se rozešla na prázdniny s tím, že se 
opět sejdeme v říjnu a společně se pustíme do studia v 
dalším semestru. Už se těším. 

Studentka Virtuální univerzity 3. věku z KS Strakonice  

 
 

Z činnosti MAS 

SCLLD + standardizace 
V důsledku novelizace občanského zákoníku byla dosavadní 
podoba MAS přetransformována na zapsaný spolek. Od 
16.4.2015 nový název tedy zní MAS Strakonicko z.s. 
 
Kromě této změny, prošly drobnou úpravou stanovy 
organizace, které byly schváleny valnou hromadou MAS 
Strakonicko, aby vyhovovaly stanoveným podmínkám a 
MAS mohla žádat o Osvědčení o splnění standardů MAS a 
následně žádat o podporu implementace své Strategie 
komunitě vedeného místního rozvoje, neboli SCLLD. 
Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, 
které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené 
partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. 
Aktuální termín pro doplňování žádostí o standardizaci byl 
posunut do 30.9.2015. 
 
 
Sdělení výboru NS MAS  
(převzato ze  Zpravodaje venkova 7/2015, str. 22) 
 
Výbor NS MAS je znepokojen situací v průběhu provádění 
Standardizace MAS, zejména nedodržováním termínu pro 
kontrolu podkladu ze strany SZIF a neúměrně přísným 
způsobem posuzování potenciální propojenosti vlivných 
skupin, kdy jsou MAS nuceny k novým volbám dle 
metodik, které nebyly dopředu známy. 
Výbor upozorňuje ministerstvo zemědělství, že z těchto 
důvodu jsou MAS často tlačeny do svolávání jednání orgánu 
MAS v krátkých termínech, ovlivňování výsledku voleb do 
orgánu MAS, často proti vůli členské základny apod. 
Definitivní odstranění nedostatku je navíc ve většině 
případu vázáno na provedení zápisu do spolkového rejstříku 
vedených krajskými soudy, kde MAS nemůže účinně 
ovlivnit lhůty. Z výše uvedených důvodů Výbor žádá:  
 
SZIF:  
- o dodržování lhůt stanovených pro administraci na SZIF,  
- a zveřejnění přehledu nejčastějších chyb a doporučení 
způsobu jejich odstranění,  
 
MZe:  
- o svolání jednání k diskusi nad nejčastějšími problémy a 
návrhu jejich řešení např. v podobě úpravy metodik,  
- prodloužení termínu pro odstranění nedostatku ze strany 
MAS do min. 30. 9. 2015. 
 
Předáním výše uvedeného textu kompetentním pracovníkům 
MZe a SZIF pověřuje Výbor NS MAS vyjednávací tým 
PRV pod vedením Jana Floriana. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Členové MAS 
 

 
Selská jízda tvořila čelo průvodu po slavnostní mši 
v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích při 
vysvěcení nového biskupu českobudějovické diecéze Mons. 
ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. 
 
 

 
 

 
 
Selská jízda pořádala již 4. ročník akce Žehnání koním, 
které proběhlo za doprovodného kulturního programu ve 
Štěticích 
 

 

Sbor selských jízd Jana Žižky 
z Trocnova 
Sbor s letitou tradicí vznikl již v roce 1927 ve Strakonicích, 
mezi členy patřila SJ Strakonice, SJ Vimperk, SJ Vodňany, 
SJ Volyně a celkem měla 365 členů. K přerušení činnosti 
došlo v roce 1942, kdy byl sbor zrušen v období 2. světové 
války. Obnoven byl v roce 2011, za účasti 15 příznivců a 
dále se rozrůstal na současných cca 40 členů, včetně 
dorostu. Sbor se skládá jak z jezdců na koních, tak i 
nejezdců. 
 
Selské jízdy vznikly spolu s dalšími spolky (Sokol, Junák, 
Orel…) jako  součást rozvoje kulturního a společenského 
života po první světové válce. Selské jízdy se účastnily 
různých závodů, výcviků v jízdě nebo jako doprovod  
v průvodech při slavnostech nebo při odhalování pomníků a 
různých výročích. 
 
 
Namátkou Vám přinášíme fotky z některých akcí, kterých se 
Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova od začátku roku 
2015 dosud účastnil: 
 
Ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou – Výstava k 90. 
výročí vzniku tří monumentů na Strakonicku (mohyly Jana 
Žižky v Sudoměři, sochy Alf. Šťastného ve Štěkni a sousoší 
Mistra Jana Husa ve Strakonicích) 
 

 
 

Ve spolupráci s městem Strakonice pietní akt k 600. výročí 
od upálení Mistra Jana Husa u Husova pomníku 
v Rennerových sadech 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 Hoslovice  
Obec se nachází v předhůří Šumavy a první písemná zmínka 
o obci je známa z roku 1352. V průběhu let se několikrát 
změnil vlastník obce, v 16. století byla obec ve vlastnictví 
Rožmberků. Pouze pro zajímavost, zmiňme dochovanou 
zmínku, že Vilém Rožmberk přenechal svému příteli 
Vilému Přechovi z Čestic v užívání 3 hospody 
v Hoslovicích, Zahorčicích a Hodějově. Součástí Hoslovic 
je osada Hodějov, první zmínka pochází z roku 1327 a 
osada Škrobočov, jenž byl prvně zmíněn až v 16. století. 
Mezi významné stavby se řadí návesní kaple sv. Václava 
z počátku 19.století a socha sv. Jana Nepomuckého, která 
stojí před kaplí. V obci najdeme ještě další 2 staré kapličky. 
 
V Hoslovicích nalezneme nejstarší a jedinečně dochovaný 
vodní mlýn, chráněný jako kulturní památka České 
republiky, pravděpodobně pocházející již ze 14. století 
(první písemná zpráva o mlýně se nachází v Berní rule 
z roku 1654). Posledním vlastníkem byla rodina Harantova, 
která jej provozovala a až do roku 1982 se zde mlelo obilí. 
Harantovi lpěli na tradicích a i vlivem politické situace po 
roce 1948 se zcela zřekli technického pokroku, proto se 
mlýn nachází v tak autentickém stavu. V areálu není 
zavedena elektřina, chybí sociální zařízení a obytné 
místnosti jsou minimální. 
 
Mlýn vlastní Jihočeský kraj, spravuje jej Muzeum středního 
Pootaví Strakonice, které je jeho zřizovatelem. Muzeu se za 
finanční pomoci z programu Iniciativy ES INTERREG IIIA 
ČR – Rakousko podařila celková obnova a díky tomu se 
dnes můžeme seznámit, prostřednictvím různých 
pořádaných akcí na hoslovickém mlýně, s ukázkami 
tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního 
zvykosloví jako je masopust, velikonoční obchůzky, 
dožínky, posvícení, Vánoce a další. V letošním roce obdržel 
Historický vodní  mlýn Hoslovice certifikaci regionální 
značka Prácheňsko kategorie „Zážitek“. 
 

Seriál – obce a města 
na území MAS LAG Strakonicko  

U Hoslovic nalezneme padesáti metrovou 
telekomunikační věž z roku 2005, která slouží též jako 
rozhledna, z níž je výhled na Šumavské vrcholky, 
Strakonicko, Horažďovicko, vrchol Boubína a hrad 
Kašperk. 
 
Další člen MAS Strakonicko EKOCHOV sídlí  
v Hoslovicích a provozuje zde ranč a penzion „U Starého 
kance“. Pořádá tradiční jihočeské zabijačky, nabízí služby 
jezdeckého areálu a je zde stanice hipostezky. Příznivci 
jízdy v koňském sedle jistě ocení nově zrekonstruovaný 
povrch kryté jízdárny. 
 
V současné době žije v obci zhruba 180 obyvatel. Mezi 
aktivní spolky patří fotbalový klub Hoslovice, myslivecké 
sdružení Hoslovice o.s. a sbor dobrovolných hasičů 
Hodějov, jehož neoficiální vznik se datuje do roku 1952. 
 
Obec pořádá cyklovýlet, masopustní průvod v Hodějově, 
novoroční pochod, rozsvícení vánočního stromu a 
Mikulášskou nadílku v Hodějově, lampiónový průvod 
v Hodějově,  a různá sportovní utkání. Obec leží na trati 
Rallye Šumava Klatovy, která se letos konala již po 
padesáté, a které se účastní mnoho diváků. 
 
Díky finančním prostředkům, čerpaným z Programu 
rozvoje venkova prostřednictvím MAS Strakonicko, bylo 
umožněno opravit sportovní areál v Hoslovicích a pořídit 
osazení informativního ukazatele rychlosti na silnici III. 
třídy. 

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

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

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


