
Zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.

HLAS MAS
Úvodní slovo
Milí čtenáři, členové a partneři, 
nové číslo čtvrtletníku o dění 
v Místní akční skupině LAG 
Strakonicko je zde. Dostává se 
k vám krátký souhrn informací 
o činnosti MAS LAG Strakonicko 
v posledním období. 
Jsme velmi rádi, že se nám daří 
nejen naplňovat hlavní poslání 
existence místní akční skupiny 
v regionu, tj. postupná realizace 
integrované strategie rozvoje 
území MAS pomocí metody 
LEADER, ale že můžeme i jinak 
přispívat k rozvoji regionu.
Těší nás váš zájem o dění na 
Strakonicku a proto vás chceme 
těmito několika stranami nejen 
informovat, ale i povzbudit 
k další spolupráci s naší míst-
ní akční skupinou. Vážíme si 
důvěry, se kterou přicházíte do 
naší kanceláře, ať už s žádostí 
o radu nebo s konkrétním pod-
nětem ke spolupráci a věříme, 
že naší vzájemnou součinností 
přispějeme ke zvýšení aktivit 
podnikatelského, neziskového 
i veřejného sektoru na území 
Strakonicka.
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Pro ty z našich čtenářů, kteří již 
něco vědí o existenci a hlavně 
činnosti MAS LAG Strakonicko, 
asi není žádnou novinkou, že jste 
stál u jejího zrodu. Byl jste vlastně 
iniciátorem vzniku místní akční 
skupiny na Strakonicku. Co Vás 
k tomu vedlo?
Shodou různých okolností, jsem se 
po roce 1989 dostal do aktivní ko-
munální politiky a v prosinci roku 
1998 jsem se stal starostou okres-
ního města Strakonice. Tehdy ještě 
existovaly okresní úřady a při okres-
ních úřadech tzv. okresní shromáž-
dění, která byla složena ze zástupců 
jednotlivých obcí a měst. V té době 
bylo nutné řešit různé problémy, 
které byly všem obcím v našem 
okrese společné, např. zajištění do-
pravní obslužnosti. S tím souvisela 
i privatizace strakonického ČSAD. 
A tak v té době vznikl SMOOS – Sva-
zek měst a obcí okresu Strakonice, 
u jehož vzniku jsem skutečně byl. 
Poté v našem okrese vznikaly různé 
větší či menší mikroregiony dle po-
třeb, které bylo nutné řešit. Subjek-
tem, který sdružuje a spojuje aktivi-
ty nejen obcí a měst, ale propojuje 
společné zájmy jejich a současně 
sektoru neziskového i podnikatel-
ských subjektů je MAS LAG Stra-
konicko. Je subjektem historicky 
nejmladším, byl jsem také účasten 
na jeho vzniku, ale hlavní zásluha 
za uchopení a realizaci této myšlen-
ky patří paní Jiřině Karasové. Ona 

byla ta, kdo za mnou s myšlenkou 
založení MAS LAG přišla, a přesvěd-
čila mne o její smysluplnosti. Jsem 
rád, že jsem ji podpořil a zaštítil 
svým jménem a zejména pak funkcí 
starosty města. 

Dnes už nám přijde spoluprá-
ce veřejné správy, podnikatelů 
a neziskových organizací, zejména 
v oblasti činnosti místních akčních 
skupin, jako samozřejmost. V roce, 
kdy jste místní akční skupinu na 
Strakonicku spoluzakládal, to tak 
úplně běžné nebylo. Navíc tady  
o místních akčních skupinách,  
o podstatě jejich fungování nikdo 
neměl ani ponětí.
Je pravda, že i já jsem  měl v prvo-
počátku k této problematice opatr-
ný přístup. On již samotný doslov-
ný překlad zkratky LAG do českého 
MAS /místní akční skupina/ ve mně 
vyvolával vzpomínky na historické 
konsekvence. Problémem byl právě 
nedostatek vlastních zkušeností. 
Naštěstí si myšlenka MAS LAG 
i u nás prošlapala svojí cestičku 
a jsem rád, že jsem mohl být u toho. 
Výborné pro fungování MAS LAGů 
v našem kraji byla i významná 
finanční podpora ze strany Jihočes-
kého kraje, kde našla zastání u bý-
valého hejtmana Jana Zahradníka 
a radního Františka Štangla.
 
Vím, že jako starosta okresního 
města nemáte právě času nazbyt. 
Přesto ještě zastáváte kromě jiné-
ho i funkci předsedy MAS. Co je pro 
Vás největší motivací k takovému 
pracovnímu nasazení? 
Tak především je to snaha měnit 
a posunout dopředu věci a řešení 

Ing. Pavel Vondrys
starosta města 
Strakonice

problémů, které se mnohdy zdají 
neřešitelné. Nikdo za nás z vnějšku 
nebude řešit problémy a potřeby, 
které v našem regionu máme. O to 
se musíme postarat sami. A práce, 
kterou dělám, mě baví. Myslím, že 
každého, pokud za sebou vidí hma-
tatelné výsledky. 
– pokračování na straně 5
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Jednou z  hlavních činností MAS je 
získání finančních prostředků pro 
rozvoj regionu prostřednictvím reali-
zace Strategického plánu LEADER pro 
období 2007 – 2013. MAS LAG Strako-
nicko byla vybrána ve 2. kole výběru 
a skončila na krásném 6. místě z více 
než 90 žádajících MAS. 7. 7. 2009 byla 
podepsána dohoda o poskytnutí této 
dotace a od té doby MAS vyhlásila již 
2 výzvy:
Svoji první výzvu vyhlásila Místní 
akční skupina LAG Strakonicko. dne 
11. 8. 2009, příjem projektů byl ukon-
čen 11. 9. 2009. Předmětem této vý-
zvy byly 4 Fiche:
▪ Fiche č. 1 Moderní hospodaření – bu-

doucnost venkova
▪ Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná
▪ Fiche č. 9 Venkov – místo pro život
▪ Fiche č. 10 Strakonicko jako obrázek
K administraci bylo zaregistrováno 27 
projektů, z nichž 16 bylo z Fiche č. 9, 
7 z  Fiche č. 8 a  po dvou projektech 
z Fichí č. 1 a 10. Mezi žadateli převlá-
daly obce a jejich svazky (20 žadatelů), 
poté neziskové organizace (5 žadatelů), 
nejméně bylo podnikatelů (2 žadatelé). 
Celková suma požadované dotace čini-
la 19 640 356 Kč, tedy téměř dvojná-
sobek celkové alokace na tuto výzvu. 
K realizaci bylo nakonec vybráno 14 
projektů, jejichž suma požadované do-
tace činila 10 161 487 Kč.

Realizace SPL

Ohlédnutí za činností MAS v uplynulém období

Podané / vybrané projekty (1. výzva)

Fiche 1

2
1

4

7

2

14

7

16

2

27

Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Celkem

Žadatelé podepsali Dohody o  poskyt-
nutí dotace na SZIFu v květnu 2010. 
V současné době probíhá realizace vy-
braných projektů. 
Nejvíce finančních prostředků bylo 
alokováno na Fichi č. 9 (konkrétně 
61 % alokace 1. výzvy), naopak nejmé-
ně prostředků bylo alokováno na Fichi 
č. 1, což je způsobeno malým počtem 
žadatelů a také nižším procentem do-
tace pro žadatele (max. 60 %).

▨ Fiche č. 1 Moderní hospodaření – bu-
doucnost venkova

▨ Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná
▨ Fiche č. 9 Venkov – místo pro život
▨ Fiche č. 10 Strakonicko jako obrázek

Přehled všech realizovaných projektů z 1. výzvy:

Fiche Žadatel Název projektu Požadova-
ná dotace

1 Ekochov s.r.o. Oprava skladu biomateriálu 518 932

8 Obec Pracejovice Rekonstrukce veřejného osvětlení 400 592

8 Obec Dřešín Obecní bezdrátový rozhlas Dřešín 514 134

8 Obec Střelské Hoštice Úprava veřejného prostranství před ZŠ Střelské Hoštice 435 177

8 Obec Chrášťovice Rekonstrukce obecního rozhlasu 268 425

9 Obec Novosedly Školka v novém kabátě - modernizace objektu mateřské 
školy Novosedly

1 331 440

9 Svazek obcí Dolního 
Pootaví

Vybavení pro pořádání společenských akcí v mikrore-
gionu

447 645

9 Obec Zvotoky Rekonstrukce střechy víceúčelového zařízení v obci 
Zvotoky

405 379

9 Město Volyně Pošumavská tržnice (tradice, kvalita, zručnost, nápady) 1 702 248

9 Město Strakonice Rekonstrukce venkovního areálu Mateřské školy Stav-
bařů

1 472 047

9 Městys Katovice Pohádková proměna MŠ v Katovicích–stavební úpravy 
a nové vybavení tříd a prostor

318 217

9 Obec Strunkovice n. 
Volyňkou

Zkvalitnění sportoviště v obci Strunkovice nad Volyňkou 551 070

10 Římskokatolická far-
nost Kraselov

Rekonstrukce sociálního zázemí poutního místa u svaté 
Anny

1 319 217

10 Římskokatolická far-
nost Čestice

Rekonstrukce poutních kaplí na vrchu Kalvárie v Čes-
ticích

476 964

Druhou výzvu vyhlásila Místní akč-
ní skupina LAG Strakonicko dne 
29. 3. 2010, příjem projektů byl ukon-
čen 30. 4. 2010. Předmětem této vý-
zvy bylo 5 Fichí:
▪ Fiche č. 1 Moderní hospodaření – bu-

doucnost venkova
▪ Fiche č. 2 Udržme si lesy
▪ Fiche č. 5 Nové firmy – nové příležitosti
▪ Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná
▪ Fiche č. 9 Venkov – místo pro život

K administraci bylo zaregistrováno 22 
projektů, z nichž 2 byly z Fiche č. 1, po 
jednom z Fiche č. 2 a 5, 6 z Fiche č. 8 
a 12 z Fiche č. 9. Mezi žadateli opět pře-
vládaly obce (14 žadatelů), z  podnika-
telského a neziskového sektoru bylo po  
4 žadatelích.

Finanční alokaci na jednotlivé Fiche



3

Přehled projektů, které doporučila MAS k realizaci z 2. výzvy:

Fiche Žadatel Název projektu Požadova-
ná dotace

1 Náhoří s.r.o. Volné ustájení koní 249 296

1 Josef Sluka Manipulační sestava a bezzámrazové napáječky pro 
chov skotu

277 957

2 Dolejš s.r.o. Optimalizace lesního hospodaření – Dolejš s.r.o. 170 000

8 Obec Cehnice Obec bezpečnější-instalace obecního rozhlasu, parkové 
a terénní úpravy v Cehnicích a Dunovicích

418 815

8 Městys Čestice Bezdrátový rozhlas – nový způsob komunikace pro 
Městys Čestice

567 315

8 Město Strakonice – Virt Odpočinková zóna Virt 1 210 712

9 Oblastní charita Stra-
konice

Výstavba skladů a keramické dílny v domě klidného 
stáří v Sousedovicích

1 216 530

9 Obec Volenice Výstavba víceúčelového hřiště v Tažovicích 971 757

9 Obec Kalenice Komunitní a vzdělávací centrum Kalenice 1 746 254

9 Česká provincie Con-
gregatio Jesu

Zkvalitnění péče o seniorky řádu Congregatio Jesu ve 
Štěkni

1 237 500

9 Obec Řepice Zázemí pro sportovní aktivity 384 748

Podané / vybrané projekty (2. výzva)

Fiche 1

2 2
1 0

3
5

11

1 1

6

12

22

Fiche 2 Fiche 5 Fiche 8 Fiche 9 Celkem

V současné době se připravuje vyhlá-
šení třetí výzvy, předmětem této výzvy 
budou tentokrát 3 Fiche:
▪ Fiche č. 2 Udržme si lesy

▪ Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná
▪ Fiche č. 10 Strakonicko jako obrázek
Předpokládaný příjem projektů pro-
běhne začátkem září.

Slovníček MAS - Fiche (význam a přehled)
FICHE je termín užívaný pro vyjádření oblasti podpory, to znamená, že přes-
ně vymezuje téma a zaměření žádosti o dotaci. Valná hromada MAS schvaluje 
výběr Fichí pro jednotlivé výzvy na základě zájmu potenciálních žadatelů a vý-
sledku průzkumu v regionu.

Číslo 
Fiche

Název Fiche Číslo 
opatření 
v PRV

Název opatření v PRV

1 Moderní hospodaření - budouc-
nost venkova

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

2 Udržme si lesy I.1.2.1 Lesnická technika

3 Krása a energie lesa II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

4 Nová šance pro venkov III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy

5 Nové firmy - nové příležitosti III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich 
rozvoje

6 Strakonickem za zážitky a pozná-
ním

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

7 Poznejte a zamilujte si náš venkov III.1.3 Podpora cestovního ruchu

8 Vesnice jak malovaná III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

9 Venkov místo pro život III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

10 Strakonicko jako obrázek III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova

Kompletní znění jednotlivých Fichí najdete na www.strakonicko.net v sek-
ci SPL 2007-2013

Členové MAS

Členů MAS LAG  
Strakonicko 
je již 32

Dnes 
představujeme: 
Westernová jízda 
Štěkeň

Valná hromada MAS LAG Strako-
nicko dne 22.6. schválila přijetí 
nových členů: Westernová jízda 
Štěkeň o.s. a Dolejš, s.r.o.

Občanské sdružení Westernová 
jízda Štěkeň vzniklo na jaře toho-
to roku s cílem přispět k udržení 
a rozvoji zájmu o chov koní, wes-
ternové ježdění, obecně i  k  po-
sílení zájmu o  ekologii, historii 
a vztahu k přírodě vůbec. Čtrnáct 
zakládajících členů sdružení se 
zúčastňuje sportovních jezdec-
kých akcí pořádaných podobný-
mi organizacemi v  rámci celých 
jižních Čech a svojí účastí tak pod-
porují záměr sdružení, kterým 
je zavedení pravidelnosti i určité 
tradice v této aktivitě. Kromě zá-
vodů doprovází i řadu akcí přímo 
ve Štěkni jakou bylo např. letošní 
desáté výročí vzniku naučné stez-
ky Karla Klostermanna. Při této 
příležitosti vyjelo 9 koní a koňské 
spřežení a s pěšími turisty a cyk-
listy všichni společně projeli či 
prošli celou naučnou stezku.
Součástí činnosti je i  celkové vy-
stupování a  jednotná prezentace 
na veřejnosti, tak jako ve 30. le-
tech minulého století vystupovala 
Selská jízda, která měla ve Štěkni 
velmi silné zázemí. Právě na tuto 
tradici Westernová jízda Štěkeň 
v duchu současné doby navazuje.
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hranice ORP Strakonice

členské obce mikroregionu Střední Pootaví

členské obce mikroregionu Dolní Pootaví

členské obce mikroregionu šumavské Podlesí

členské obce mikroregionu Strakonicko

místní části města Strakonice – v mikroregionech Strakonicko, Dolní a Střední Pootaví

nečlenské obce MAS LAG Strakonicko

Název subjektu Sídlo/adresa trvalého bydliště Jméno zástupce subjektu 
pro MAS

Postavení a funkce v MAS Sektor

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice Ing. Pavel Vondrys Předseda MAS veřejný

Svazek obcí Dolního Pootaví Cehnice 76 Helena Sosnová Místopředsedkyně MAS veřejný

Svazek obcí středního Pootaví Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice Ing. Petr Janoch Člen Monitorovacího výboru veřejný

Město Volyně Náměstí Svobody 41,387 01 Stra-
konice

Ing. Lenka Nestřebová Členka Programového výboru veřejný

Svazek obcí Strakonicka Sousedovice 41, 386 01 Strakonice Ludvík Kouba Člen Výběrové komise veřejný

Svazek obcí šumavského Podlesí Zámek 1, 387 19 Čestice Milan Žejdl Člen Monitorovacího výboru veřejný

Muzeum středního Pootaví Zámek 1, 386 01 Strakonice PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně Programového výboru veřejný

Seznam členů MAS LAG Strakonicko, o.s.

Mapa ORP Strakonice s vyznačeným územím MAS
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Je i Vaší zásluhou, že právě MAS 
LAG Strakonicko patří mezi ty 
nejaktivnější místní akční skupiny 
v Jihočeském kraji. Vždyť jenom 
od roku 2008 získala pro rozvoj 
svého regionu finanční prostředky 
ve výši 28,5 milionu Kč a tím se za-
řadila na krásné 3. místo v rámci 
celého Jihočeského kraje.  Který 
počin či výsledek práce MAS Vám 
udělal největší radost?
Úspěšnost každého projektu, ale 
i člověka na jakékoliv manažerské 
pozici závisí především na tom, 
jaké lidi má kolem sebe. Jakou 
„partu“ se podaří dát dohromady. 
A v případě lidí podílejících se na 
aktivitách MAS LAG Strakonicko 
se to velmi zdařilo. Svědčí o tom 
celková úspěšnost za dobu její 
existence. 

Co Vy osobně považujete za největ-
ší úspěch MAS LAG Strakonicko?
Jak výborně obstála v konkurenci 
s ostatními MASkami v celé ČR. 
O tom svědčí i v minulé otázce zmi-
ňované celkové úspěchy.

A teď trochu z jiného soudku – 
všichni se už těšíme na 19. ročník 
Mezinárodního dudáckého festiva-
lu. Na minulých ročnících jste na 
něm vystoupili s panem Režným 
a hráli společně na dudy. Kdy 
a proč jste se naučil na dudy hrát? 
To, že jsem se začal učit hrát na 
dudy, má na svědomí právě pan 
Režný. Na souborové oslavě jeho 
osmdesátých narozenin mne tak 
dlouho přesvědčoval /prý ještě 
žádný starosta města Strakonic 
nikdy nehrál na dudy/, až jsem mu 

kývnul. To bylo začátkem února, 
kdy jsem každý pátek večer absol-
voval u pana Režného lekce ve hře 
na dudy. Bylo to velmi náročné, ale 
současně to pro mne byla veliká 
výzva. Nakonec se vše podařilo 
a Mezinárodní dudácký festival 
v roce 2004 jsme zahajovali spo-
lečně s panem Režným známou 
dudáckou písničkou „Já jsem ze 
Strakonic dudáček Švandovic“ 
..., ale na festivalu se jistě najdou 
o mnoho lepší dudáci z celého svě-
ta, kvůli kterým stojí za to festival 
určitě navštívit. Takže, na viděnou 
na letošním ročníku !

Děkuji za rozhovor. 
Iva Chládková

Rozhovor 
předseda MAS LAG Strakonicko Ing. Pavel Vondrys

– dokončení ze strany 1

Základní škola Volenice Volenice 112, 387 16 Volenice Mgr. Věra Brejchová Členka MAS veřejný

Nadační fond „Paměti národa“ Husovo náměstí 5, Katovice Bc. Jiřina Karasová Manažerka MAS soukromý

STA, projektový ateliér, v.o.s. Zámek 1, 386 01 Strakonice Ing. Václav Martan Člen Řídícího výboru soukromý

CK Ciao… Zámek 1, 386 01 Strakonice RnDr. Ladislav Havel Člen Programového výboru soukromý

MVDr. Josef Daněk Hoslovice 66, 397 19 Čestice Terezie Součková Členka Monitorovacího výboru soukromý

Zdeněk Kadlec Luční 384, Katovice Ing. Alois Kadlec Člen Programového výboru soukromý

Jana Vohryzková Třešovice 10 Bc. Jana Vohryzková Členka Výběrové komise soukromý

TTK s.r.o. Skály 6, 386 01 Strakonice Iveta Tesařová Členka Výběrové komise soukromý

Vladimír Hoštička Chrášťovice 98 Vladimír Hoštička Člen Řídícího výboru soukromý

Agrární komora okresu Strakonice Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice

Ing. Miroslav Pavlík Člen Výběrové komise soukromý

Jihočeská hospodářská komora, 
Oblastní kancelář Strakonice

Palackého náměstí 106, 386 01 
Strakonice

Lucie Štěpánová Členka MAS, Členka klubu Z+Ž soukromý

TJ Osek Osek 77, 386 01 Strakonice Miloslav Kinkor Člen MAS soukromý

Sdružení pro obnovu a rozvoj 
Řepice

Řepice 92 Karel Skalický Předseda Monitorovacího výboru soukromý

Prácheňský soubor písní a tanců 
Strakonice

Mírová 932, 386 01 Strakonice Václav Novák Člen Monitorovacího výboru soukromý

Oblastní Charita Strakonice Sousedovice 40, 386 01 Strakonice Olga Medlínová Předsedkyně sociální komise soukromý

Prácheňáček Archeologa Dubského 387, 386 01 
Strakonice

Jaroslav Bašta Předseda Výběrové komise soukromý

OTAVAN, spolek pro kulturu, ekolo-
gii a vzdělávání

Na Břehu 347, 387 11 Katovice Miluše Tlapáková Účetní MAS soukromý

Bezpečná a zdravá a komunita,o.s. Kolářova 303, 387 11 Katovice Mgr. Irena Novotná Členka Programového výboru soukromý

Nadace Jihočeské cyklostezky, 
Pracovní skupina Strakonice

B. Němcové 49/3, 387 01 České 
Budějovice

Ing. Karel Hájek Člen Řídícího výboru soukromý

Měšťanský pivovar Strakonice a.s. Podskalská 324, 386 01 Strakonice Ing. Karel Vlasák Člen MAS soukromý

Česká provincie Congregatio Jesu Štěkeň 1, 387 51 Štěkeň Martin Štancl Člen MAS soukromý

Vladimír Diviš Školní 322, 387 11 Katovice Bc. Vladimír Diviš Člen MAS soukromý

Římskokatolická farnost Katovice Katovice 1, 387 11 Katovice Josef Zábranský Člen MAS soukromý

Westernová jízda Štěkeň Slatinská 151, Štěkeň Ing. Věra Dědíková Manažerka MAS soukromý

DOLEJŠ s.r.o. Štěchovice 1, 387 16 Volenice Pavel Dolejš Člen MAS soukromý
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Projekty 
Spolupráce

Už staré pořekadlo říká, že dva jsou 
více než jeden. A současné podmínky 
čerpání nejrůznějších dotací toto pra-
vidlo jenom potvrzují. Právě spojení 
několika subjektů, a ne vždy musí jít 
jenom o místní akční skupiny, předsta-
vuje daleko větší možnosti jak z hledis-
ka rozsahu i dopadu připravovaných 
projektů, tak i z hlediska možnosti zís-
kání finančních prostředků. 
Prostě spolupráce letí a  umožňuje 
místním akčním skupinám realizovat 
projekty s  daleko větším významem 
pro rozvoj spolupracujících regionů, 
než umožňují personální, ale i finanč-
ní možnosti pouze v rámci území jed-
notlivých MAS.

Venkovská tržnice II

MAS LAG Strakonicko je již od loňské-
ho roku jako partnerská MAS zapoje-
na do rozsáhlého projektu Spoluprá-
ce „Venkovská tržnice“. Koordinační 
MAS Krajina srdce do projektu kromě 
Strakonicka zapojila i další MAS: Lípa 
pro venkov, Podlipansko, Jemnicko 
a Sdružení růže. 

V  současné době probíhají finální 
práce a  veřejnost se bude moci brzy 
seznámit s výsledky projektu. Venkov-
ská tržnice do každého regionu přine-
se podrobný katalog podnikatelských 
i neziskových subjektů a internetovou 
tržnici, která podpoří obchodní i  vý-
měnné aktivity všech zúčastněných 
firem a organizací.

Podpis Rámcové dohody o  partner-
ství mezi MAS LAG Strakonicko a MAS 
Svazku obcí Blatenska nastartoval 
úspěšnou spolupráci dvou sousedních 
MAS. Prvním ze společně realizova-
ných projektů byl cyklus přednášek 
Hledání zdravé duše spojený s  výsta-
vou výtvarných děl autorky Aleny Ku-
bíkové.
Další akcí, které se obě spolupracující 
MAS zúčastní je Rumpálování v  pro-
storách nádvoří strakonického hradu. 
24.-25. července budou obě MAS pre-
zentovat výrobky Prácheňska a popr-
vé tak představí projekt Spolupráce 
„Zavedení regionální značky Prácheň-
sko“ veřejnosti.

MAS Rozkvět zahrady jižních 
Čech přizvala MAS LAG Stra-
konicko ke spolupráci na 
projektu, který je pokračová-
ním úspěšně zrealizovaného 
projektu „Dědictví regionu – po 
stopách předků I“. Koordinač-
ní MAS do přípravy tohoto 
projektu zapojila i MAS Vod-

Spolupráce v rámci Jihočeského kraje

Předposlední srpnový víkend proběh-
ne v městečku Sedlice na území MAS 
Svazku obcí Blatenska Krajkářský ví-
kend, na jehož přípravě se obě MAS 
aktivně podílejí. I v tomto případě jde 
o akci, která má podpořit místní pro-
dukci a tím i zviditelnit region.

ňanská ryba a MAS Svazku obcí 
Blatenska. Cílem této spolupráce 
je propagace území jednotlivých 
MAS a rozvoje cestovního ruchu 
na jejich území. 
Projekt byl podán v červnu do 
PRV – OSA IV LEADER, o výsled-
cích výběru budeme informová-
ni v závěru roku. 

Dědictví regionu – po stopách předků II

Z výstavy výtvarných děl Aleny Kubíkové
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Seriál – obce a města 
na území MAS LAG Strakonicko

V tomto vydání MAS HLAS otevíráme 
nový seriál. Rádi bychom vás seznámi-
li se všemi obcemi a městy na území 
MAS LAG Strakonicko, chceme vás 
stručně seznámit s jejich historií i sou-
časností. A protože půjde o řazení pod-
le abecedy, jako první vám představu-
jeme obec Cehnice.

Cehnice

Historie vzniku 
obce
Jméno obce Cehnice je 
zmiňováno zhruba ve 13. 
století. Staré prameny však 
uvádějí založení podstatně dříve, ně-
kdy v rozmezí mezi 9. a 11. stoletím. 
Obec měla být založena původně na 
vrchu zvaném „Kostelík“ v okolí men-
šího strážního hradu. Tento hrádek 
sloužil jako ochrana Zemské stezky, 
po níž byla dopravována zejména sůl 
a  předměty osobní spotřeby, kterých 
byl v tu dobu v českých zemích nedo-
statek. Hrádek postupně během staletí 
ztrácel na významu a byl ve 14. století 
nahrazen tvrzí, která po několika pře-
stavbách stojí dodnes. Roku 1540 se 
obec stala městečkem, jehož význam 
vyplýval z polohy na křižovatce míst-
ních cest. Současně mu byl přidělen 
znak, právo pečetě, právo vařit pivo 
a pořádat dvakrát ročně trhy.

Původní majitelé
Podle dochovaných pramenů obec Ce-
hnice v prvopočátku patřila knížectví 
pražskému, které ji později, někdy ve 
13. století věnovalo za dobré služby pá-
nům z Říčanů. Jejich rod si obec udr-
žel téměř po tři staletí. V pozdější době 
se majitelé střídali. Od roku 1782 
přešly Cehnice do majetku hraběte 
z Windischgrätzu, později povýšeného 
do stavu knížecího. V majetku tohoto 
rodu byla obec prakticky až do založe-
ní Československa.

Historické události
Obec Cehnice má ve své historii i ně-
kolik událostí, které nelze opome-
nout. V 16. století byla obec císařským 
rozhodnutím povýšena na městečko 
s právem pořádání trhů. Po třicetileté 
válce a velkém požáru však již nikdy 
své původní velikosti nedosáhla. 
Starými prameny je rovněž připomí-

nána i  vybudovaná podzemní chod-
ba vedoucí z  cehnické tvrze směrem 
k bývalé vrchnostenské hájovně zvané 
„Mamušina“ a  dále až do Mladějovic 
do míst, kde se říká „ Na hradě“.
V  roce 1847 byl v  Cehnicích založen 
důl na těžbu uhlí – lignitu v lokalitě „Na 

Hůrkách“ s  těžbou s  pře-
stávkami až do roku 1917.
K  dalším zajímavostem 
patří založení poštovního 
úřadu v obci v roce 1869 
a  založení c. k. četnické 
stanice v roce 1887. 
V roce 1904 byly uskuteč-
něny v cehnickém katastru 
velké císařské manévry za 
osobní účasti samotného 

císaře Františka Josefa I. 

V  I. světové válce padlo v bojích za cí-
saře pána několik desítek cehnických 
občanů. Na jejich památku byl posta-
ven pomník ve středu obce. 

Ve II. světové válce bylo zastřeleno nebo 
umučeno v koncentračních táborech 
německé říše 9 cehnických občanů. 
Jejich pomník je vybudován u státní 
silnice směrem na Vodňany. 
Nejvíce se však obec proslavila půso-
bením cehnických kapelníků a muzi-
kantů, kteří vyráželi za prací do nej-
slavnějších cirkusů světa. 

„Zavedení 
regionální značky 
Prácheňsko“

Skvělým příkladem spolupráce několi-
ka místních akčních skupin je i nový 
projekt, který pod názvem „Zavedení 
regionální značky Prácheňsko“ připra-
vila právě MAS LAG Strakonicko. 
Spolu se svými partnery – MAS Svaz-
ku obcí Blatenska, MAS Středního 
Povltaví, MAS Brána Písecka a  MAS 
Vodňanská ryba získala pro výše uve-
dený projekt podporu z  Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venko-
va. Hlavním cílem projektu je obnova 
a  podpora rozvoje drobné řemeslné 
výroby v  oblasti Strakonicka, Blaten-
ska, Písecka a Vodňanska. Dalším pří-
nosem projektu je zviditelnění regio-
nu a zdůraznění jeho originality právě 
prostřednictvím certifikovaných vý-
robků místní produkce. Regionální 
značka bude garantovat originalitu vý-
robků z oblasti bývalého historického 
území Prácheňska, propagace značení 
a  certifikovaných výrobků upozorní 
na jejich jedinečnost a  tím zdůrazní 
zvláštní charakter našeho regionu.

Kaple v  Cehnicích

Kaple v  Dunovicích

7
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Realizujeme strategický plán LEADER 2007–2013 „Cesty od kořenů k vizi“

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

části výstavby. V roce 2008 obec po-
kračuje projektem na Open air areál 
Devět králů (POV z MMR, d.t.2 pro rok 
2008), který umožňuje vybudování 
venkovní části areálu. A zase přicháze-
jí ke slovu děti z místní ZŠ. Vytvořily 
návrhy řešení prostoru, ty nejlepší 
byly jako náměty předány ing. arch. 
Václavu Jankovcovi, který zpracoval 
budoucí podobu areálu.

Kalendář
Přehled akcí, na jejichž přípravě se bude MAS LAG Strakonicko v nej-
bližších měsících aktivně podílet nebo prezentovat, případně se jich 
zástupci MAS zúčastní.
▪ Rumpálování (Strakonice, 24.–25. července 2010)
▪ Krajkářský víkend (Sedlice, 21.–22. srpna 2010)
▪ Země živitelka (České Budějovice, 26.–31. srpna 2010)
▪ Výjezdní seminář do Haag am Hausruck – přeshraniční spolupráce 

(3.–4. září 2010)
▪ Mezinárodní konference ke značení regionálních produktů (Podě-

brady, 23.–24. září 2010)
▪ Seminář pro zájemce o regionální značku Prácheňsko 

(Kadov a Vráž u Písku, 30. září–1. října 2010)
▪ Výjezdní seminář k projektu Svazku obcí Dolního Pootaví (Přerov-

sko, 2.–3. října 2010)

Dokončením této fáze obec získává kom-
plexní kulturně společenské zázemí pří-
mo v centru obce. Areál Devět králů je 
využíván při pravidelných a tradičních 
akcích zejména pro děti, jako je vítání 
občánků, rozloučení s žáky 9. tříd, pre-
zentace zájmových kroužků ZŠ, apod., 
ale i dalšího společenského života obce, 
ať už jde o masopustní veselí, vynášení 
Morany, oslavy svátku Samain (keltské 
tradice) či adventní koncerty.
V roce 2008 (POV JK d. t. 6) se obci daří 
ještě získat finanční prostředky na zří-
zení a  vybavení informačního centra 
v těsné blízkosti společenského areálu 
Devět králů. Toto informační centrum 
slouží nejen k  prezentaci okolních 
obcí, ale zároveň koordinuje spolu-
práci školy a obce a udržuje tak zájem 
žáků a jejich účast na kulturně spole-
čenském dění v obci.

Cehnice

Současnost
V současné době má obec necelých 500 
obyvatel, plně organizovanou základní 
školu a  mateřskou školu. Pracuje zde 
šest dobrovolných spolků. Nejen místní 
obyvatelé, ale i občané z okolních vsí zde 
mají možnost bohatého sportovního 
a kulturního vyžití.
K tomu významně přispívá nově vybu-
dovaný areál Devět králů, který má vel-
mi zajímavou historii:
V roce 2003 byly v přírodním úvalu 
mezi vrchy V  Prádlech a  Kostelík ji-
hovýchodně od Cehnic zcela náhod-
ně objeveny archeologické nálezy 
ze střední doby kamenné a  nálezy 
z mladší doby bronzové. Jde o stavbu 
takzvané sociokultovní architektury, 
které je připisován význam sakrální, 
společenský, organizační a informač-
ní. Vedení obce se rozhodlo této výji-
mečné lokality využít a v roce 2006 se 
z POV  MMR ČR (d.t.1-4 pro rok 2006) 
podařilo získat finanční prostředky, 
které umožnily vytvoření historické 
repliky kamenného kruhového areá-
lu Devět králů. 
Díky podkladům, které dodal archeo- 
log PhDr. Jan Michálek, došlo k zamě-
ření prostoru pro repliku, do kterého 
se zapojily i  místní děti. Děti se ak-
tivně zúčastnily i usazování kamenů 
a  úprav prostranství areálu. Tak byl 
duch místa tohoto významného his-
torického nálezu přenesen do centra 
obce. Projekt řešil zejména úpravu 
exteriérů, ale již v roce 2007 obec na-
vazuje dalšími kroky. Žádá o další do-
taci (opět POV MMR ČR, d.t.2 pro rok 
2007) a získává tak prostředky na vý-
stavbu Společenského centra pro děti 
a mládež s názvem Devět králů. A opět 
byly do celé akce zapojeny děti z míst-
ní ZŠ. Ty se ostatně zapojily i do třetí 

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

www.strakonicko.net
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