
Zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o. s.

HLAS MAS
Úvodní slovo
Milí čtenáři HLAS MAS, léto se 
pomalu chýlí ke konci. A  bylo 
zase pěkné, jako ostatně vždy. 
Jeho počáteční deštivá tvář pře-
šla v řadu krásných slunečných 
dnů, na které budeme s  lítostí 
vzpomínat až do příštích prázd-
nin. Ty už opravdu končí, ško-
láčky a studenty čeká nový škol-
ní rok. 
My ostatní si alespoň občas vy-
bavíme zážitky z letošní dovole-
né – spoustu deště, který přinesl 
plné košíky hub, ale i  rozpalu-
jící sluneční paprsky nebo po-
hodu podvečerního grilování 
s  přáteli. Anebo kouzlo letních 
horských tůr či polaskání křiš-
ťálového moře… 
Našli bychom jistě mnoho dal-
ších letních obrazů, ale my Vám 
dnes chceme léto ukázat i  jako 
pracovní část roku. Chceme je-
nom tak jemně připomenout, 
že léto je nejen obdobím dovo-
lených, ale i  časem pro nás vý-
znamných akcí, na které Vás 
chceme upozornit. 
Všem Vám přejeme krásný zby-
tek léta, ještě hodně sluníčka 
a na podzim zase na počtenou ☺ 
Vaše redakce.
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V dnešním vydání Vám přinášíme rozhovor s dalším zajímavým člověkem 
z našeho regionu. Karla Skalického známe nejenom jako člena naší místní 
akční skupiny, ale také jako člověka velice aktivního, historika, jehož čin-
nost je úzce spjata s územím Strakonicka.

1. Záběr Vašich činností je skutečně 
velmi široký. V členské základně 
MAS LAG Strakonicko reprezentu-
jete Sdružení pro obnovu Řepice 
a okolí, ale většina lidí Vás zná 
především jako vedoucího Městské-
ho muzea ve Volyni. Můžete našim 
čtenářům blíže představit i někte-
ré Vaše další pracovní či zájmové 
aktivity?
Všech mých nejrůznějších aktivit je 
opravdu poměrně značné množství, 
ale zpravidla jsou spolu vzájemně 
provázané až téměř prorostlé, takže 
jich ve výsledku zase ani tolik není. 
Všechny by se snad nechaly s mírně 
přimhouřenýma očima obecně shr-
nout do dvou slov – kultura a vlasti-
věda. Pokud bychom ale tato slova 
porcovali, tak by nám na světlo vy-
běhlo nejspíše ledacos, a to s běžný-
mi a  snadno pochopitelnými, ale 
rovněž i se specifickými odbornými 
a vědeckými názvy. Výřad těchto slov 
není, myslím, potřebí. Již od útlého 
věku jsem členem řady občanských 
sdružení, tu více tu méně aktivních, 
jejichž cílem a  náplní je kulturní 
a  duchovní obnova a  pozvednutí 
kraje, a  to zpravidla cestami výraz-
ně odlišnými od obecné oficiální 
kultury, řekněme alternativními. Co 
se týče mých výzkumných a  bada-
telských historických činností, tak 
jsou prvoplánově regionální až pří-
mo regionalistické, orientované na 
prostou vlastivědnou práci v  rámci 

někdejšího Prácheňského kraje.
2. Existuje něco, co všechny Vaše 
zájmy a činnosti spojuje?
Určitě: pocit smysluplnosti, pozdější 
odhodlání a následná únava. V regi-
onální vlastivědné práci, která je ne-
konečnou skládankou, nejrůznější 
nitky, které se navazují na další nit-
ky, až vytvářejí pevnou síť.
3. Nejvíce času samozřejmě trávíte 
v Městském muzeu ve Volyni. Může-
te krátce popsat, jaké jsou dlou-
hodobé záměry muzea a co vašim 
příznivcům přinášíte aktuálně?
Snažíme se dělat kvalitní regionál-
ní výstavy a  další doplňkové akce, 
občas i  s  výrazně nadregionálním 
přesahem, a  to více méně na kole-
ně s  malým počtem zaměstnanců 
a  nedostatkem peněz. Zaměřujeme 
se hlavně na materiálové etnografic-
ko-historické výstavy, při kterých se 
soustředíme na konkrétní řemesla, 
specifika někdejšího života na ven-
kově i ve městě, významné osobnosti 
atd., a  rovněž na výstavy výtvarné, 
a  to s  největším důrazem na kraji-
nářskou tvorbu v zájmovém regionu 
Prácheňska, Pošumaví a Šumavy. Vý-
stavy více méně odrážejí profilování 
našich sbírek a  akviziční činnost, 
vesměs jsou spojeny s  víceletým vý-
zkumem konkrétního tématu nebo 
fenoménu. Momentálně můžeme 
nabídnout výstavu Barvířství a mod-
rotisk v Pošumaví, která se v archiv-

– pokračování na straně 7

ních sondách zaměřuje na jednot-
livé barvířské dílny na Prácheňsku 
s důrazem hlavně na ty volyňské, ale 
nechybí rovněž Strakonice, Písek, 
Sušice, Netolice, Blatná atd. atd. Ma-
teriálově přináší především značné 
množství originálních modrotisko-
vých barvířských matric a  několik 
stovek jejich nových otisků, dále 
barvířské nářadí, dokumenty apod. 
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Realizace SPL

5. výzva MAS LAG Strakonicko, o. s. 

▨ Fiche č. 4
▨ Fiche č. 8
▨ Fiche č. 10

Zaregistrované projekty dle Fichí

Svoji pátou výzvu vyhlásila Místní 
akční skupina LAG Strakonicko, o.s. 
dne 8. srpna 2011, příjem projek-
tů byl ukončen 8. září 2011. Aloka-
ce na tuto výzvu je cca. 3,6 mil. Kč. 
Další postup bude probíhat již jako 
tradičně. Napřed proběhne adminis-
trativní kontrola projektů, v případě 
zjištěných nedostatků budou žada-
telé vyzváni k  nápravě. Po adminis-
trativní kontrole proběhne kontrola 
přijatelnosti, kterou provádí sekreta-
riát MAS a  Programový výbor MAS. 
Všechny projekty, které úspěšně pro-
jdou kontrolami, budou hodnoceny 
Výběrovou komisí MAS. Na začátku 
listopadu se bude konat valná hroma-
da, kde bude definitivně schválen se-
znam vybraných a nevybraných pro-
jektů. Poté budou všechny vybrané 
projekty zaregistrovány na RO SZIF 
v Českých Budějovicích.

V rámci 5. výzvy byly vyhlášeny násle-
dující Fiche:
▪  Fiche č. 4  
 Nová šance pro venkov
 (číslo opatření v PRV III.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.)
▪  Fiche č. 10  
 Strakonicko jako obrázek
 (číslo opatření v PRV III.2.2.)

K administraci bylo v kanceláři MAS 
zaregistrováno celkem 18 projektů. 
Nejvíce projektů z  Fiche č. 8 – kon-
krétně 12 projektů, z  Fiche č. 10–4 
projekty a dva projekty z Fiche č. 4. 
Nejméně projektů bylo zaregistrová-
no ve Fichi č. 5 – žádný projekt. Situa-
ci znázorňuje následující graf.

Fiche Žadatel Název projektu

4 Vladislav Uhlík Nákup míchačky za traktor

4 Jiří Lenc Zlepšení podmínek prodeje

8 Městys Katovice Rozšíření veřejného rozhlasu v Katovicích

8 Obec Dřešín Stavební obnova umělé vodní plochy na veřejném prostranství  
ve Chvalšovicích

8 Obec Vacovice Veřejný bezdrátový rozhlas pro obec Vacovice

8 Obec Strašice Rekonstrukce obecního rozhlasu – obec Strašice

8 Obec Nišovice Záchrana místní komunikace severozápadního příjezdu v Nišovicích

8 Obec Řepice Rekonstrukce bezdrátového obecního rozhlasu v Řepici

8 Oblastní charita Strakonice Úprava a zlepšení vzhledu veřejného prostranství v Sousedovicích

8 Obec Čejetice Obnova a údržba veřejných prostranství Čejeticka

8 Obec Sousedovice Bezdrátový rozhlas v Sousedovicích

8 Obec Chrášťovice Technika pro údržbu veřejných prostranství obce

8 Obec Drážov Obnova místní komunikace Dobrš, Pod Zvonicí – sil. III/17019

8 Obec Nihošovice Oprava komunikace na p.č. 1131/1 v k. ú. Nihošovice

10 Obec Třešovice Oprava kaple Jana Křtitele, Třešovice

10 Obec Přešťovice Stavební záchrana návesní kaple Panny Marie Sněžné  
– Přešťovice – III. etapa

10 Česká provincie  
Congregatio Jesu

Zpřístupnění prohlídkové trasy pro návštěvníky zámku Štěkeň

10 Město Volyně Oprava kapličky Sv. Vojtěcha v k. ú. Černětice

Přehled zaregistrovaných projektů z 5. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve Fichi č. 4 (diverzifikace činností 
nezemědělské povahy) byly zaregis-
trovány k  administraci 2 projekty. 
Tato Fiche je zaměřena na zeměděl-
ské podnikatele, kteří chtějí diver-
zifikovat svoji činnost do nezemě-
dělských oblastí. Jeden ze žadatelů 
diverzifikuje svoji činnost do ob-
lasti stavebnictví, zednictví – žádá 
o míchačku za traktor. Druhý ze ža-
datelů diverzifikuje svoji činnost do 
oblasti obchodu, opravy a  údržby 
motorových vozidel a žádá o zlepše-
ní podmínek ve svém areálu. Tato 
Fiche byla vyhlášena poprvé, takže 
jsme nepředpokládali vysoký zájem 
ze strany potenciálních žadatelů, 
naše předpoklady se naplnily. 

Ve Fichi č. 5 (podpora zakládání 
a  rozvoje malých podniků) nebyl 
v  tomto kole zaregistrován žádný 
projekt. O tuto Fichi byl v době kon-
zultací poměrně zájem, nakonec 
však nebyl podán žádný projekt. 
Hlavním důvodem pro nulový počet 
zaregistrovaných projektů jsou ome-
zení vyplývající z pravidel opatření 

III.1.2., zejména malý počet podpo-
rovaných ekonomických činností 
(CZ-NACE), proto nemohlo být vyho-
věno žádnému z potenciálních žada-
telů.
Fiche č. 8 (obnova a  rozvoj vesnic) 
byla žadateli nejvíce vyhledávaná, 
což jsme očekávali. Bylo zde zaregis-
trováno k administraci nejvíc projek-
tů – konkrétně 12. Zaměření jednotli-
vých žádostí bylo různorodé – nejvíce 
projektů se týkalo zavedení veřejné-
ho bezdrátového rozhlasu (5 projek-
tů), poté rekonstrukce silnic a  cest 
(3 projekty), obnova veřejných pro-
stranství (3 projekty) a rekonstrukce 
hasičských nádrží (1  projekt). Mezi 
žadateli se objevilo 11  obcí a  jedna 
nezisková organizace. 

Ve Fichi č. 10 (ochrana a rozvoj kul-
turního dědictví venkova) byly za-
registrovány k  administraci 4  pro-
jekty. Předmětem tří podaných 
projektů je rekonstrukce návesních 
kaplí (Přešťovice, Třešovice, Černě-
tice). Nejedná se o  nijak rozsáhlé 
projekty, výše požadované dotace 

Situace v jednotlivých Fichích:
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Náklady zaregistrovaných projektů:
Celkové náklady všech 18 projek-
tů zaregistrovaných v  rámci páté 
výzvy Místní akční skupiny LAG 
Strakonicko činily 8 420 905 Kč. 
Suma požadované dotace činila 
6 217 103 Kč. Plánovaná alokace 
na pátou výzvu je cca 3,6 mil. Kč, 
z  toho tedy vyplývá téměř dvojná-
sobný přesah požadované dotace.

Struktura žadatelů byla v  této vý-
zvě následující:
Ve Fichi č. 4 byly žadateli výhrad-
ně podnikatelské subjekty (oba dva 
jsou fyzické osoby), což není žádné 
překvapení, protože tato Fiche je 
určena  právě pro podnikatele. Ve 
Fichi č. 8 byly naopak žadateli té-
měř výhradně obce, pouze jeden 
žadatel je z  neziskového sektoru. 
Ve Fichi č. 10 pochází tři žadatelé 
z veřejného sektoru a jeden z nezis-
kového sektoru. Kompletní přehled 
je uveden v tabulce 

Situace z  tabulky je ilustrována 
v  následujícím grafu, ve kterém je 
naprosto zřetelná dominance žada-
telů z veřejného sektoru: 

V  procentuálním vyjádření mají 
obce a  jejich svazky 78% zastoupe-
ní mezi žadateli, zastoupení podni-
katelského a  neziskového sektoru 
mezi žadateli činí shodně 11 %. Ve 
srovnání s minulými výzvami je zde 
vidět stále dominující počet žadate-
lů z veřejného sektoru. Tuto situaci 
ilustruje následující graf.

Fi
ch

e

O
bc

e 
 

a 
sv

az
ky

 o
bc

í

Po
dn

ik
at

el
é

N
ez

is
ko

vé
  

or
ga

n
iz

ac
e

Fiche č. 4 0 2 0

Fiche č. 5 0 0 0

Fiche č. 8 11 0 1

Fiche č. 10 3 0 1

Celkem 14 2 2

Fi
ch

e

Po
če

t 
za

re
-

gi
st

ro
va

n
ýc

h
 

p
ro

je
kt

ů

C
el

ko
vé

 
n

ák
la

dy

Po
ža

do
va

n
á 

do
ta

ce

Fiche č. 4 2 621 200 300 000

Fiche č. 5 0 0 0

Fiche č. 8 12 5 879 955 4 458 401

Fiche č. 10 4 1 919 750 1 458 702

Celkem 18 8 420 905 6 217 103

0

5

10

15

20

podnikatelépočet 
projektů

obce neziskovky

Struktura žadatelů v %

▨ obce
▨ neziskovky
▨ podnikatelé

78 %

11 %

11 %

11 %11 %

se pohybuje od 100 do 125 tisíc Kč. 
Čtvrtý projekt se týká zpřístupně-
ní prohlídkové trasy na zámku ve 
Štěkni. Struktura žadatelů v  této 
Fichi byla následující – tří žadatelé 
pochází z veřejného sektoru a jeden 
z neziskového sektoru.

Všechny projekty z  1. výzvy MAS 
byly zrealizovány a  úspěšně pro-
placeny 
První výzva MAS LAG Strakonic-
ko byla vyhlášena v  létě 2009, pří-
jem projektů se uskutečnil v  září. 
V květnu 2010 podepsalo 14 úspěš-
ných žadatelů dohodu se SZIFem. 
Poté probíhala realizace projektů, 
podání žádosti o  proplacení, kon-
trola projektů na místě realizace. 
V  srpnu 2011 byl úspěšně propla-
cen i poslední projekt z této výzvy. 

Níže najdete přehled všech zrealizo-
vaných projektů z první výzvy MAS:
• Obec Chrášťovice – Rekonstrukce 
obecního rozhlasu (Fiche 8) – vypla-
cená dotace 268 425 Kč
• Obec Pracejovice – Rekonstrukce 
veřejného osvětlení (Fiche 8) – vy-
placená dotace 400 592 Kč
• Obec Střelské Hoštice – Úprava ve-
řejného prostranství před ZŠ Střel-
ské Hoštice (Fiche 8) – vyplacená 
dotace 435 177 Kč
• Obec Dřešín – Obecní bezdrátový 
rozhlas Dřešín (Fiche 8) – vyplacená 
dotace 514 134 Kč
• Obec Novosedly – Školka v novém 
kabátě – modernizace objektu MŠ 
Novosedly (Fiche 9) – vyplacená do-
tace 1 323 776 Kč
• Městys Katovice – Pohádková pro-
měna MŠ v  Katovicích – stavební 
úpravy a nové vybavení tříd a pro-
stor (Fiche 9) – vyplacená dotace 
318 217 Kč
• Město Volyně – Pošumavská trž-
nice (tradice, kvalita, zručnost, ná-
pady) (Fiche 9) – vyplacená dotace 
1 702 248 Kč
• Obec Zvotoky – Rekonstrukce stře-
chy víceúčelového zařízení v  obci 
Zvotoky (Fiche 9) – vyplacená dota-
ce 394 960 Kč
• Obec Strunkovice nad Volyňkou 
- Zkvalitnění sportoviště v  obci 
Strunkovice n. V. (Fiche 9) – vyplace-
ná dotace 551 070 Kč
• Město Strakonice – Rekonstruk-
ce venkovního areálu MŠ Stavba-
řů (Fiche 9) – vyplacená dotace 
1 375 845 Kč 
• Svazek obcí Dolního Pootaví – Vy-
bavení pro pořádání společenských 
akcí v mikroregionu (Fiche 9) – vy-
placená dotace 447 645 Kč
• Římskokatolická farnost Kra-
selov – Rekonstrukce sociálního 
zázemí poutního místa u  svaté 
Anny (Fiche 10) – vyplacená dotace 
1 319 217 Kč
• Římskokatolická farnost Čestice 
– Rekonstrukce poutních kaplí na 
vrchu Kalvárie v  Česticích (Fiche 
10) – vyplacená dotace 476 964 Kč
• Ekochov s.r.o. – Oprava skladu bi-
omateriálu (Fiche 1) – vyplacená do-
tace 518 932 Kč
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Z činnosti MAS

Farmářské trhy si postupně 
získávají oblibu po celé repub-
lice. Od srpna 2011 se budou 
konat i  ve Strakonicích. Or-
ganizátorem je Ekoporadna 
při Šmidingerově knihovně 
ve spolupráci s  Místní akční 
skupinou LAG Strakonicko, 
s  Městem Strakonice a  Muze-
em středního Pootaví. 
Trh se bude konat každou su-
dou sobotu, počínaje dnem 
13.8.2011, vždy na 1. nádvoří 
strakonického hradu od 8.00 
do 12.00. Poslední letošní ter-
mín je plánován na 22.10. 
Pořadatelé doufají, že občané 
Strakonic uvítají možnost ná-
kupu čerstvých potravin, ale 
i jiných produktů od místních 
výrobců, a že tímto způsobem 
dojde k další podpoře regionál-
ní produkce.

Farmářské trhy 
ve Strakonicích Místní akční skupina LAG Strako-

nicko spolu se svými partnery MAS 
Svazku obcí Blatenska, MAS Střed-
ní Povltaví, Mas Vodňanská ryba 
a MAS Brána Písecka připravila dal-
ší společný projekt. 
Poměrně náročná příprava před-
stavovala desítky hodin práce, je-
jichž výsledkem byl sled mnoha 
naplánovaných aktivit, které spo-
juje myšlenka nové turistické des-
tinace Prácheňska. 
Pod názvem „Prácheňsko všemi 

Stejně jako v loňském roce proběh-
ne i letos hodnocení činnosti míst-
ních akčních skupin podpořených 
v rámci Programu rozvoje venkova 
na období 2007-2013. Oproti loň-
skému roku, kdy hodnotitelská ko-
mise navštívila všechny hodnocené 
místní akční skupiny v jejich sídle, 
proběhne letošní hodnocení for-
mou veřejných prezentací v budově 
Ministerstva zemědělství v  Praze. 
Členy hodnostitelské komise budou 
zástupce Ministerstva zemědělství, 
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu, Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR a zástupci hod-
notitele za IV. Osu Programu rozvo-
je venkova ČR. 

Hodnocení místních akčních skupin 2011
Místní akční skupina LAG Strako-
nicko se v  loňském roce umístila 
v  A  skupině (nejlépe hodnocené 
MAS). Pracovníci MAS nyní připra-
vují prezentaci své činnosti za uply-
nulý rok, vyplňují hodnotící dotaz-
ník, shromažďují všechny podklady 
v  písemné nebo elektronické for-
mě, fotodokumentaci z  jednotli-
vých akcí či podpořených projektů. 
To všechno s cílem opět uspět na vý-
bornou a díky umístění v A skupině 
získat pro podporu žadatelů z úze-
mí Strakonicka vyšší finanční pro-
středky. Veřejná prezentace MAS 
LAG Strakonicko proběhne 1.  září 
– držte nám palce! 

Náročná příprava nového projektu  
Spolupráce přinesla svoje ovoce

smysly“ byl projekt v červnu 2011 
předán na SZIF a všechny zúčastně-
né místní akční skupiny netrpělivě 
čekaly na výsledek hodnocení. 
Dne 26.8.2011 byl projekt hodno-
titelskou komisí vybrán k  realiza-
ci, ta by měla probíhat od května 
2012. Projekt navazuje na nyní 
realizované „Zavedení regionální 
značky Prácheňsko“ a  svým zamě-
řením na podporu venkovského 
cestovního ruchu na Prácheňsku 
přispěje k dalšímu rozvoji regionu.
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Konec srpna je již tradičně v diářích 
místních akčních skupin věnován 
výstavě Země živitelka v  Českých 
Budějovicích. Také tento rok byl vý-
stavní pavilon R1 věnován prezen-
taci místních akčních skupin z celé 
republiky.
Naše místní akční skupina společ-
ně s  partnery projektu „Zavedení 

Prezentace MAS a regionální značky 
Prácheňsko na Zemi živitelce 2011 

Jihočeská hospodářská komora 
(JHK) je sdružení podnikatelů usta-
novené na základě zákona 
č. 301/1992 Sb. a  č. 259/1996 Sb. 
o Hospodářské komoře České repub-
liky a Agrární komoře České repub-
liky. Je právnickou osobou zapsanou 
v obchodním rejstříku a působí ne-
závisle na politických stranách, stát-
ních orgánech a  orgánech územní 
samosprávy.
Hlavním posláním Jihočeské hospo-
dářské komory je podpora rozvoje 
podnikatelského prostředí 
a  prosazování zájmů podnikatelů. 
Má své nezastupitelné místo v oblas-
ti shromažďování a  poskytování in-
formací pro podnikatele a  v  oblasti 
vytváření neformálních obchodních 
kontaktů. JHK se zaměřuje na po-
skytování služeb z  oblasti poraden-
ství (dotační poradenství), informací 
(Informační místa pro podnikatele), 
ověřovatelské služby (CzechPOINT), 
vzdělávání (semináře a odborné kur-
zy), vydavatelství a  marketing (Info-
servis, Zpravodaj), pronájem prostor 
a technického vybavení a další.
JHK působí v celém Jihočeském kra-
ji prostřednictvím svých devíti Ob-
lastních hospodářských komor síd-
lících ve městech: České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 
Milevsko, Písek, Prachatice, Strakoni-
ce, Tábor a Třeboň. JHK sdružuje své 
členy nejen regionálně, ale také pro-
fesně. V  současné době fungují při 
JHK oborová sdružení stavebnictví 
a  územního rozvoje, cestovní ruch, 
doprava, reality, elektrotechnika, IT 
klub, Klub personalistů.

Kontakt:
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ  
KOMORA
Oblastní kancelář Strakonice
Andrea Šmerdová
Palackého náměstí 106
386 01 Strakonice

Tel.: 383 326 429, fax: 383 323 079
Mobil: 724 613 943 
e-mail: smerdova@jhk.cz
web: www.jhk.cz

Členové MAS

Jihočeská  
hospodářská  
komora

V  rámci letošní výstavy Země ži-
vitelka 2011 se Asociaci regionál-
ních značek podařilo ve spoluprá-
ci s  Národní sítí MAS ČR zajistit 
celý pavilon R3 pro prezentaci 
regionálních značek z celé repub-
liky. V pavilonu R3 tak každá znač-
ka měla k dispozici svůj stánek, ve 
kterém se prezentovali certifikova-
ní výrobci. 

Na Zemi živitelce se poprvé představila 
značka Prácheňsko regionální produkt

regionální značky Prácheňsko“ vy-
užila jeden z  deseti stánků ve sty-
lu jihočeského baroka, které byly 
právě pro tento projekt vyrobeny. 
Prezentace činnosti všech pěti MAS 
tak probíhala trochu netradičně 
v půvabném domečku, který se těšil 
pozornosti návštěvníků výstavy. 

Na snímku paní Marie Kotašková 
s ukázkou výroby vizovického pečiva.
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Projekty 
Spolupráce

Na území bývalého Prácheňska se 
zřejmě daří nejen tradičním řemes-
lům, ale i dalším zástupcům ruko-
dělné výroby a malého podnikání. 
To dokumentuje i  počet zájemců 
o regionální značku. Druhé zasedá-
ní komise proběhlo 29. června. 

Přihlášených 23 výrobků potvr-
dilo trvající velký zájem výrobců 
o  získání značky. Komise značku 
přidělila 21 výrobkům a  opět jde 
o  průřez nejrůznějšími obory od 
potravinářských výrobků přes 
šperky, sklo, košíky, keramiku až 
po výrobu včelích úlů. 
Spolu s předcházejícími 37 certifi-
kovanými výrobky z  prvního kola 
tak značka reprezentuje celkem 
58 výrobků a  produktů, což je na 
tak mladou značku skutečně úcty-
hodné číslo. Dalším krokem, který 
značku čeká již tento podzim, je 
certifikace služeb.

MAS Brána Písecka
1. Eglichová Věra 
– Šperky ze skla a skleněných korá-
lů a polodrahokamů
2. Eglichová Věra – Mísy ze skla
3. Plisková Markéta – Jarotické vý-
robky z kozího a kravského mléka
4. Šípová Gabriela – Věnce, dekora-
ce a aranžmá v přírodním stylu

MAS LAG Strakonicko
5. Čížek František 
– Prácheňské prase
6. EKOCHOV s. r. o. 
– Hovězí z Hoslovic
7. Koloušková Jana – Vinuté perle 
a šperky z vinutých perlí
8. Kotálová Hana 
– Smaltované šperky

MAS Střední Povltaví
9. Bardová Vlasta – Kraslice
10. Kolář Jaroslav 
– Kovářovské pouťové koláčky

Regionální značka Prácheňsko má za sebou 2. kolo certifikace

11. Pich Josef 
– Keramika užitková i dekorační
12. Pich Josef 
– Drátenické výrobky
13. Jan Smrt 
– Košíkářství Vášův mlýn
14. Pavel Smrt 
– Výrobky z kravského mléka

MAS Svazku obcí Blatenska
15. Adamcová Lenka – Patchwork
16. Froňková Diana 
– Ručně vyráběné šperky
17. Hejduk Ondřej – Včelí med
18. Jiřincová Anna 
– Drátkované ozdoby
19. LARIX-TOZ spol. s r. o. 
– Včelí úly
20. Stejskal Pavel 
– Farmářská vejce

MAS Vodňanská ryba 
21. Kodádek Milan 
– Vodňanský kapr

– dokončení ze strany 1

Seznam oceněných výrobců PRÁCHEŇSKO 
regionální produkt z 2. kola certifikace:
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Rozhovor Karel Skalický, vedoucí Městského muzea ve Volyni

– dokončení ze strany 1

Tato výstava potrvá až do září příští-
ho roku a  na jejím základě by měl 
být vydán rozsáhlý katalog modro-
tiskových forem z  naší oblasti. Ná-
vštěvníky můžeme dále až do sklon-
ku letošního roku pozvat na výstavu 
Helfenburk jako cíl, která přibližuje 
vlastně život po životě jednoho hra-
du, zaměřený hlavně na výletnictví 
19. věku a pozdější turismus. V pří-
zemí tvrze má aktuálně svou výsta-
vu kreseb a  akvarelů Julie Režná, 
manželka nestora českých dudáků 
a  etnomuzikologa Josefa Režného. 
Ve hřbitovní Galerii Na shledanou 
bude v  příštím týdnu zahájena vý-
stava konceptualisty a  performera 
Tomáše Vaňka, který všechny zve, 
aby spolu s ním zakreslili čas, který 
tu stráví.
4. Vypadá to, že Prácheňsko je vel-
mi důležitou součástí Vašeho pra-
covního i osobního života. Můžete 
nám říci proč?
Více méně bych se snad klidně mohl 
nazvat přímo prácheňským separa-
tistou, který si uvědomuje stále trva-
jící duchovní, kulturní i  jiné vazby 
a svébytnost někdejšího Prácheňské-
ho kraje, dnes úředně již po desítky 
let neexistujícího, a který by jej rád 
opět viděl v  plné síle na vlastních 
úředních nohách. Nicméně zůstaň-
me poklidně jen někde v kulturních 
a duchovních oblastech a nevrhejme 
se politicky po bývalých částech prá-
cheňského území, připojeného ke 
třem současným krajům – Jihočes-
kému, Plzeňskému a  Středočeské-
mu. Myšlenka obnovy Prácheňského 
kraje, ať už v oblasti politické či pou-
ze kulturně-duchovní, je poměrně 
starého data, už jí je hodně přes sto 
let, a jsou s ní spojena jména výraz-
ných regionalistů Jaromíra Malého, 
Ivo Beneše a jeho Praplánu a dalších.
5. Díky své odbornosti, ale i kvů-
li vztahu k Prácheňsku, jste byl 
delegován do certifikační komise, 
která vybírá produkty do značky 
PRÁCHEŇSKO regionální produkt. 
Ví se o Vás, že jste velmi přísný člen 
komise, který předkládané výrob-
ky zodpovědně posuzuje především 
z hlediska znalosti tradic na území 
bývalého Prácheňska. Jak svoji 
účast v komisi vidíte Vy?
Myslím si, že můj přístup k předklá-

daným výrobkům je v  současnosti 
hodně umírněný, spíše bych se při-
mlouval posunout pomyslnou lať-
ku výběru ještě o  něco výše, ale to 
bych teprve byl vnímán za přísného 
a zlého. Je pravda, že vůči některým 
certifikovaným výrobkům jsem se 
v  komisi vyjadřoval hodně jadrně 
a  nechtěl jim dát možnost nosit 
značku.
6. Jak hodnotíte naši regionální 
značku, má smysl a skutečně může 
výrobcům pomoci?
Značku hodnotím rozhodně kladně. 
Smysl má jakákoliv regionální identi-
fikace výrobků, která je dělána syste-
maticky a vkusně, což PRÁCHEŇSKO 
regionální produkt bezesporu splňu-
je. Regionální značení navíc prochází 
alespoň zběžným předvýběrem a ná-
sledně právě přísnějším komisním 
sítem, takže řada nedobrého je od-
stavena na vedlejší kolej. Některým 
výrobcům může značka skutečně 
dobře posloužit při odbytu produk-
tů, ale u většiny z nich se jedná pouze 
o jakousi osobní prestiž a hlavně sou-
náležitost s místem původu.
7. Koupil jste si již některý z certifi-
kovaných výrobků? Který a proč?
Ano, koupil, a to opakovaně jak v ča-
sech předcertifikačních, tak i  po-
certifikačních. Uzeniny z  Čížové, 
zlivický chléb, perníky Julie Chadi-
mové a snad i něco dalšího. O kvalitě 
v  těchto případech jsem naprosto 
přesvědčen.
8. Zapomněli jsme zdůraznit, že 
práce v komisi je práce čestná 
a zároveň velmi zodpovědná. Česky 
to znamená, že ji děláte zadarmo, 
ale zároveň odpovídáte za Vaše 
hodnocení. Svým způsobem nesete 
i Vy zodpovědnost za úroveň kva-
lity značky Prácheňsko regionální 
produkt. Co si o kvalitě certifikova-
ných výrobků myslíte? 
Celou řadu certifikovaných výrobků 
považuji za vysoce kvalitní, u jiných 
mám nějakou drobnou pochybnost, 
pár jednotlivostí mi do oka nepadlo 
vůbec. Viděno pochopitelně vyhro-
cenou subjektivní optikou.
9. Mluvíme o rukodělných výrob-
cích, o kvalitě, o místních surovi-
nách a dalších aspektech, které 
jsou pro výrobky regionální značky 
nejen typické, ale i dané pravidly 
Asociace regionálních značek. Jaký 

Vy vidíte smysl v certifikaci regio-
nálních výrobků?
Certifikaci vnímám pozitivně. Je 
dobré vědět, že ten a  ten výrobek 
vznikl v tom a tom konkrétním čes-
kém regionu a ne někde v tramtárii. 
Navíc přesné regionální ukotvení 
chápu jako článek obecné identifi-
kace, zasazení do kvalitativního ce-
lozemského systému.
10. V současné době je certifiková-
no celkem 57 výrobků. Jak se na 
toto číslo z hlediska Vaší znalosti 
řemeslné a rukodělné výroby v re-
gionu díváte Vy? Je to číslo vysoké 
nebo nízké?
Je to číslo nízké i  vysoké zároveň, 
záleží na úhlu pohledu. Navíc nemů-
žeme všechny výrobky spolu míchat 
v jednom hrnci, protože jsou hodně 
nesourodé – některé opravdu snesou 
slovíčko tradiční nebo řemeslný, dal-
ší spíše rukodělný, jiné pouze deko-
rační a zase některé nezařadíte prak-
ticky nikam – byla by z  toho divná 
polévka. Nemá smysl rovnat do řady 
řezníky s truhláři, cukráře s hrnčíři, 
soukromě hospodařící zemědělce se 
šperkářkami na mateřské atd.
11. Co byste Vy jako člověk, který se 
vyzná nejen v historii řemesel, ale 
i Prácheňska jako takového, dopo-
ručil, abychom zachovali kvalitu 
rukodělných i jiných výrobků a zá-
roveň podpořili propagaci všech 
certifikovaných výrobců?
Úpadek řemesel, jak by se mohlo na 
první pohled zdát, neřeší až teprve 
dnešní doba, k  výraznému zlomu 
došlo již v  19. století v  souvislosti 
s  rozmachem masové tovární výro-
by a devalvací cechovních společen-
stev. Dalším výrazným negativem 
byla likvidace veškerých drobných 
živnostníků po roce 1948, ale tehdy 
již řemesla více méně živořila. Dneš-
ní časy jsou dobou individuálních 
řemeslníků a  rukodělných tvůrců, 
kteří se snaží v tradičních řemeslech 
nějakým způsobem pokračovat, ale 
zpravidla pouze v  duchu tradice, 
někdy třeba jen použitím tradiční-
ho materiálu, ale vlastní zpracování 
i náplň je naprosto někde jinde.
Kvalitu může uchovat pouze důsled-
né předávání zkušeností a  poctivá 
práce. Cílená propagace může vý-
robcům pomoci na jejich cestě. Přeji 
jim dostatek sil.
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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.

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

www.strakonicko.net

Obec Drážov

Seriál – obce a města 
na území MAS LAG Strakonicko

V našem seriálu postupně předsta-
vujeme obce území MAS LAG Stra-
konicko. Nyní jsme u  těch, jejichž 
jméno (název) začíná písmenem D. 
Dnes vám chceme přiblížit půvab-
ný Drážov. Drážov se nachází 15 km 
západně od Volyně a 20 km jihozá-
padně od Strakonic. Obec je vzdá-
lena pouhých 15 km od CHKO Šu-
mava, od toho se odvíjí i charakter 
krajiny, která je velmi členitá a po-
měrně zalesněná. Zvláštností Drážo-
va je počet katastrálních území – ty 
můžeme napočítat čtyři a  celkem 
představují území o  celkové rozlo-
ze 1 230 ha. Je to samotný Drážov, 
dále Dobrš, Kváskovice a  Zálesí. 
Dochovaná vesnická zástavba sídel 
dnes představuje těžko vyčíslitel-
nou kulturní hodnotu. Obdivujeme 
jejich charakteristický výraz, soulad 
s krajinou a ani si neuvědomujeme, 
jak samozřejmá byla tato harmonie 
pro naše předky. 
Pokud podnikneme malý exkurz do 
historie obce, dostaneme se až do roku 
1318. Z té doby pochází první písem-
ná zmínka o Drážovu. Ves tehdy pa-
třila ke statkům strakonického řádu 
johanitů. V průběhu staletí vznikala 
na území všech čtyř jmenovaných 
katastrálních území řada památek, 
jejichž hod-
nota přispívá 
k historickému 
bohatství regi-
onu. Pojďme si 
některé z  nich 
ukázat:
Drážov 
Kaple na návsi 
je nejvýznam-
nější stavbou 
v  obci, pochá-

zí zroku 1862 a dnes je památkově 
chráněným objektem. Zaujme šesti-
bokým půdorysem a vysokou šinde-
lovou střechou s bání. 
Dobrš
I  tato část obce má bohatou histo-
rii. První doložená písemná zmínka 
o  Dobrši pochází z  roku 1352, ale 
fakta předchází pověst o knížeti Ol-
dřichovi. Podle této pověsti kníže již 
na samém počátku 11. století lovil 
ve zdejších lesích a při lovu byl na-
paden divokým kancem. Život mu 
zachránil mlynářský chasník Ko-
cík, kterému kníže z  vděčnosti po-
tom daroval tvrz na Dobrši. Kocové 
zde potom vládli až do roku 1616. 
Z  těchto dob můžeme dnes obdivo-
vat tvrz, ale i  později přistavěnou 

zámeckou budovu nebo kostel Zvěs-
tování P. Marie. Pokud se vydáte ke 
Kapli sv. Jana a Pavla, můžete kromě 
historické stavby s  obrovským zvo-
nem obdivovat i  překrásný výhled 
na zvlněný kraj směrem k  Volyni 
a ke Strakonicím.
Kváskovice 
Pokud se týká doložené historie, 
jsme v  roce 1544 a  historie obce 
přináší i  několik dochovaných sta-
vebních památek – kapli P. Marie na 
návsi nebo několik zachovalých ze-
mědělských usedlostí. A samozřejmě 
nesmíme zapomenout na roubenou 
chalupu č. p. 25. 

Zálesí 
Ačkoliv písemné zmínky pocházejí 
již z  roku 1544, v  obci se bohužel 
nezachovaly žádné památkově chrá-
něné objekty. Návštěvníky tak lze 
pozvat k návštěvě místního hostin-
ce U  pasáků, kde si mohou zahrát 
třeba kulečník nebo stolní fotbal. 
Ale ani to nemusí být špatná volba.
Na návštěvu Drážova si určitě na-
jděte čas. Dýchne na vás poklidná 
atmosféra jihočeské vesnice. Další 
informace o  historii a  současnosti 
obce naleznete na webových strán-
kách http://obecdrazov.cz 
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