
Zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o. s.

HLAS MAS
Úvodní slovo
Milí členové, partneři a všichni 
naši čtenáři přicházíme k Vám 
s dalším číslem čtvrtletníku 
o dění v Místní akční skupině 
MAS LAG Strakonicko.
Ani jsme se nenadáli a je tady 
podzim se svojí čarovnou ba-
revností zvýrazněnou paprsky 
slábnoucího slunce i nostalgií ml-
havých a deštivých dnů. Možná 
Vám zbyla trocha času se zastavit, 
ale také je možné, že jste si změny 
ročního období v celé její kráse 
ve svém pracovním nasazení ani 
nevšimli. Přesto jste určitě za-
znamenali změny, které podzim 
přinesl do našeho společenského 
a politického života. Nejvýznam-
nější událostí byly bezpochyby 
komunální volby, jejichž výsled-
ky ovlivní náš život v příštích 
čtyřech letech. Ale i jinak jsou 
podzimní měsíce časem práce, 
který posléze přejde do hektické-
ho závěru roku a předvánočního 
shonu. My Vám na několika ná-
sledujících stránkách nabízíme 
krátký přehled informací o aktu-
ální činnosti MAS LAG Strakonic-
ko a těšíme se na další setkání na 
stránkách vánočního čísla. 

Redakce HLAS MAS

Realizace SPL 
Třetí výzva MAS LAG 
Strakonicko, o. s. 
Slovníček MAS 
POV a PRV 

Podzim 
2010

Projekty 
Spolupráce 
Semináře
Modlitba za domov  
na Řípu
Festival Františka 
Spilky

Z činnosti MAS 
Hodnocení MAS
PRESSTRIP 2010
Setkání knihovníků
Členové MAS 
Společnost Dolejš s. r. o.

Seriál 
obce a města na 
území MAS LAG 
Strakonicko
ČEJETICE

2 4 6 7

Rozhovor 
Ing. Lenka Nestřebová

Do funkce starostky města Volyně 
jste byla zvolena v roce 2006 a z ti-
tulu této funkce jste se stala zástup-
cem města v Místní akční skupině 
LAG Strakonicko, o.  s. Co jste si od 
této spolupráce slibovala?
Předchozí vedení města nevěnovalo 
možnostem této spolupráce příliš 
velkou pozornost. Když jsem nastou-
pila a zjistila, jak je město zanedbané, 
tak jsem se rozhodla udělat všechno 
proto, abych ho předala v  podobě 
lepší. MAS a  její účast v  programu 
Leader je jedním z nástrojů, které mi 
pomohly toto předsevzetí realizovat. 
Přes nemalé pracovní zatížení jste 
byla od počátku aktivní členkou 
MAS a dosud pracujete v Programo-
vém výboru. Myslíte si, že Vás práce 
v MAS nějak osobně obohatila?
Poznala jsem mnoho nových přátel, 
kteří jsou velmi pracovití a  dělají 
všechno pro to, aby pomohli měs-
tům a  obcím se získáváním peněz 
na smysluplné projekty. Jsem ráda 
mezi lidmi, kteří jsou zapálení pro 
věc, myslí konstruktivně a nacházejí 
společnou řeč při řešení problémů. 
Zkušenosti z práce v MAS jste využi-
la i ve prospěch města Volyně, které 
získalo z PRV Osy IV LEADER dotaci 
na projekt Pošumavská tržnice. Mů-
žete nám přiblížit tento projekt? 
V rámci zájezdu do Rakouska pořá-
daného MAS jsem navštívila místní 
tržnici regionálních produktů a  ta 
mne velice oslovila. Díky tomuto 
projektu jsem dostala příležitost re-
alizovat totéž v  „české podobě“. Po-
dařilo se zrekonstruovat a veřejnosti 

zpřístupnit nevyužívané prostory 
pivovarských sklepů v  samotném 
centru Volyně. Autorem nápadu 
a  správcem nové tržnice je ředitel 
MěMaKC ve Volyni pan Jiří Houzim, 
kterému bych chtěla touto cestou 
poděkovat. Tento prostor bude vy-
užíván nejen pro prezentaci regio-
nálních produktů, ale díky krásným 
křížovým klenbám a skvělé akustice 
ho lze v budoucnu využít i jinak.
Jaká úskalí stojí nejvíce v  cestě 
realizaci obdobných projektů?
Jednak je to vysoká spoluúčast měs-
ta a jednak obrovské administrativ-
ní zatížení. 
Co považujete za významný úspěch 
MAS a co Vám v její činnosti uděla-
lo největší radost?
Velkým úspěchem bylo zapojení do 
Leadru, za což vděčíme dvěma úžas-
ným a  pracovitým dámám paní 
J.  Karasové a  V. Dědíkové. Největší 
radost mi dělá, že naše MAS se vel-
mi dobře prezentuje jak u nás, tak 
v zahraničí a že je to jedno z mála 
uskupení, ve kterém vidím smysl. 
MAS také získala finanční prostřed-
ky na projekt Spolupráce, který spo-

čívá v  zavedení regionální značky 
Prácheňsko a  Pošumavská tržnice 
bude prostorem, ve kterém se mo-
hou tyto výrobky prezentovat.
Do zastupitelstva města jste již le-
tos v komunálních volbách nekan-
didovala. Co myslíte, že je nejtěžší 
na práci komunálního politika 
a co Vás na ní těšilo? 
Nejtěžší je odolávat neustálým úto-
kům lidí, kteří si myslí, že starosta 
dokončení na str. 4

Ing. Lenka Nestřebová
starostka města 
Volyně
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Realizace SPL

Třetí výzva MAS LAG Strakonicko, o. s. 
Svoji třetí výzvu vyhlásila Místní 
akční skupina LAG Strakonicko, 
o. s. dne 20. 7. 2010, příjem pro-
jektů byl ukončen 10. 9. 2010. Poté 
proběhla administrativní kontrola, 
kontrola přijatelnosti a  výběr pro-
jektů. Na konci října byly všechny 
projekty předány na SZIF v Českých 
Budějovicích.

Celková finanční alokace na třetí 
výzvu byla 2 903 433 Kč (dočerpá-
ní alokace MAS na rok 2010), proto 
byly v této výzvě vyhlášeny pouze tři 
Fiche:
• Fiche č. 2 Udržme si lesy 
(číslo opatření v PRV I.1.2.1.)
• 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 zaregistrová-
no celkem 12 projektů, konkrétně 
z každé Fiche po čtyřech projektech. 
Celkové náklady na všech 12 pro-
jektů činily 7 508 284 Kč, z  toho 
suma požadované dotace činila 
4  856  240  Kč. Plánovaná alokace 
na třetí výzvu byla 2 903 433 Kč, 
což znamená přesah ve výši 
1 952 807 Kč.

Struktura žadatelů byla v této výzvě 
zatím nejrovnoměrnější, obce a  je-
jich svazky poprvé netvořily nad-
poloviční většinu všech žadatelů. 
Přesto mezi žadateli opět převláda-
ly obce (6 žadatelů), z  neziskového 
a  podnikatelského sektoru se při-
hlásilo po třech žadatelích. 

K  realizaci bylo nakonec Progra-
movým výborem a  Výběrovou 
komisí vybráno 9 projektů – alo-
kace na 8  plně podpořených pro-
jektů činí 2 802 791 Kč, zbývajících 
100 642  Kč je alokováno na první 
náhradní projekt (Městys Katovi-
ce – Rozšíření veřejného rozhlasu 
v Katovicích). V následujícím grafu 
je znázorněna finanční alokace na 
třetí výzvu rozdělena dle jednot-
livých Fichí. Nejvíce finančních 
prostředků bylo tedy alokováno na 
Fichi č. 10 (57 %).

Přehled projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor 
MAS k realizaci v rámci třetí výzvy MAS LAG Strakonicko, o.  s. 

Fiche Žadatel Název projektu Celkové náklady Dotace

2 Josef Sluka Pořízení mulčovacího stroje – Josef Sluka 240 000 100 000

2 Vladislav Uhlík Nákup vybavení pro hospodaření v lese 66 000 24 750

2 Obec Němčice Konkurenceschopné hospodaření  
v lesích obce Němčice 59 280 25 000

8 Obec Drážov Zavedení bezdrátového veřejného  
rozhlasu Drážov 406 112 307 584

8 Městys Katovice Rozšíření veřejného rozhlasu  
v Katovicích 131 192 100 642

8 Obec Čejetice Stavební obnova místní komunikace 
v obci Čejetice 932 793 703 344

10 Krušlovský včelín, o. s. Rekonstrukce Krušlovského včelína 292 449 263 204

10 Římskokatolická 
farnost Štěkeň

Rekonstrukce kostela sv. Máří  
Magdaleny v Řepici 812 000 730 800

10 Městys Čestice Obnova nemovité kulturní památky  
– poustevna na Kalvárii v Česticích 864 146 648 109

Podané / vybrané projekty

Fiche 2

3
4

3
4

3
4

9

12

Fiche 8 Fiche 10 Celkem

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných  
projektů ze třetí výzvy MAS:

Struktura žadatelů
▨ obce  50 %
▨ neziskovky 25 %
▨ podnikatelé 25 %

Alokace na jednotlivé Fiche
▨ Fiche č. 2 5 %
▨ Fiche č. 8 38 %
▨ Fiche č. 10 57 %



3

Slovníček MAS

Jedná se o  dva rozdílné programy 
na podporu rozvoje venkova. 

Zásadní rozdíl je ve způsobu finan-
cování těchto programů:

POV 
Program obnovy venkova je finan-
cován výhradně z národních zdrojů

PRV
Program rozvoje venkova České re-
publiky na období 2007–2013 je 
spolufinancován z  Evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj ven-
kova (EAFRD) a ze státního rozpoč-
tu ČR.

Oba programy se dále liší jak obsa-
hově tak způsobem realizace.

PROGRAM ObNOVy VeNkOVA 
byl vyhlášen na podporu rozvo-
je venkova a  v  roce 1991 se stal 
součástí regionální politiky ČR. 
Jeho realizace byla od roku 1994 
podporována ze státního rozpočtu 
České republiky. Cílem programu 
je formou dotace podpořit obno-
vu a  rozvoj venkovských obcí. Po 
reformě veřejné správy byly pře-
vedeny prostředky pro financo-
vání Programu obnovy venkova 
v  roce 2004 do rozpočtu krajů 
a od roku 2005 jsou potřebné pro-
středky pro realizaci programu 
zajišťovány v  rozpočtech krajů. 
Jednotlivé kraje nyní schvalují 
vlastní programy obsahově nava-
zující na platné usnesení Vlády 
České republiky ze dne 11. listo-
padu 1998 č.  730, o  Programu 
obnovy venkova. Režim podává-
ní žádostí o dotace od roku 2005 
stanovují jednotlivé kraje samo-
statně. Pro obce z území naší MAS 
se jedná o POV Jihočeského kraje:  
www.kraj-jihocesky.cz

Zároveň Ministerstvo pro místní 
rozvoj vyčlenilo v  rámci programu 
Podpora regionálního rozvoje pro-
středky na podprogram Podpora 
obnovy venkova. Administrace to-
hoto podprogramu je nadále zajiš-
ťována podle Zásad pro poskytování 
účelových dotací obcím z rozpočto-
vé kapitoly Ministerstva pro místní 
rozvoj v  rámci Programu obnovy 
venkova. Patří sem podpora akcí 
obcí, oceněných v  minulém roční-
ku soutěže Vesnice roku a další te-
matické dotační tituly podle aktuál-
ního vyhlášení: www.mmr.cz 

PROGRAM ROZVOje VeNkOVA Čes-
ké republiky na období 2007–2013 
je nástrojem pro získání podpory 
poskytované Evropskou unií z  Ev-
ropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD). PRV na 
období 2007 až 2013 byl schválen 
23. května 2007 Výborem pro roz-
voj venkova Evropské Komise.
Řídícím orgánem PRV je Minister-
stvo zemědělství ČR www.mze.cz
Zprostředkujícím subjektem PRV je 
Státní zemědělský intervenční fond 
www.szif.cz
Cílem PRV je zvýšení konkurence-
schopnosti zemědělství a lesnictví, 
modernizace zemědělských podni-
ků, investice do lesů, zlepšování 
stavu životního prostředí a  kra-
jiny, podpora biodiverzity nebo 
ochrana přírodních zdrojů. Pro-
gram je zaměřen také na zvýšení 
kvality života ve venkovských ob-
lastech a  diverzifikaci hospodář-
ství venkova (podpora cestovního 
ruchu, obnovy a  rozvoje vesnic, 
podpora zakládání podniků a  je-
jich rozvoje, vytváření nových pra-
covních míst apod.).
Podpory v  rámci rozvoje venkova 
z  EAFRD prostřednictvím „Progra-
mu rozvoje venkova ČR na období 
2007–2013“ jsou harmonizovány 

s  podporami z  dalších fondů EU 
(např. CF, ERDF, ESF) v gesci dalších 
vládních rezortů zejm. pak Minis-
terstva životního prostředí a  Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, což 
vytváří komplexní systém podpory 
rozvoje venkova v ČR. 

PRV provádí strategii rozvoje ven-
kova prostřednictvím souboru 
opatření rozdělených do skupin 
podle os I–IV

OSA I PRV
Zlepšení konkurenceschopnos-
ti zemědělství a  lesnictví s  cílem 
přispět k  vytvoření silného a  dy-
namického zemědělsko-potravi-
nářského odvětví prostřednic-
tvím přenosu znalostí a  inovací 
a investic do fyzického a lidského 
kapitálu, 

OSA II PRV
Zlepšování životního prostředí 
a  krajiny s  cílem posílit biologic-
kou rozmanitost, zachovat systé-
my zemědělství a  lesnictví s  vy-
sokou přírodní hodnotou, včetně 
zaměření na ochranu vody a zmír-
ňování negativních vlivů změn 
klimatu, 

OSA III PRV
Kvalita života ve venkovských ob-
lastech a  diverzifikace hospodář-
ství venkova s  cílem tvorby pra-
covních příležitostí, zabezpečení 
podmínek růstu a  kvality života 
a  podpory vzdělávání a  vytváření 
místních partnerství, 

OSA IV PRV
LEADER s cílem přispět k realizaci 
priorit os I, II a především osy III, 
zlepšit řízení a mobilizovat přiro-
zený vnitřní rozvojový potenciál 
venkovských oblastí s  důrazem 
na vytváření a  rozvíjení místních 
partnerství venkovských subjektů. 

POV a PRV není totéž
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obcí a aktivistům z řad občanů, ne-
ziskových organizací a  podnikatelů 
za dobrou spolupráci při realizaci 
celé Integrované strategie MAS „Vize 
pro venkov“. Dále děkujeme žadate-
lům, kteří prostřednictvím SPL „Ces-
ty od kořenů k vizi“ realizují své pro-
jekty za jejich odpovědný přístup, 
vstřícné jednání a  rychlou komu-
nikaci při administrativě, realizaci 
a monitoringu projektů.
Poděkování za tento výsledek patří 
i  zaměstnancům MAS, kteří věnu-
jí své práci pro MAS rozhodně více 
času než 8 pracovních hodin denně.
Naším cílem je v příštím roce tuto 
kvalitu práce MAS udržet, abychom 
získali bonus v podobě navýšení fi-
nančních prostředků a mohli pod-
pořit ještě více projektů svých ža-
datelů. Věříme, že to zase společně 
s vámi dokážeme.
Za MAS LAG Strakonicko

 Jiřina Karasová, manažerka MAS

Z činnosti MAS

Hodnocení MAS
V červenci a v srpnu 2010 proběhlo 
hodnocení Místních akčních skupin 
z celé České republiky, které s pod-
porou PRV realizují svůj Strategický 
plán LEADER. To znamená, že se 
týkalo 112 MAS. Základním cílem 
hodnocení bylo poskytnout přehled 
o  činnosti jednotlivých MAS, jejich 
administrativních schopnostech 
a  stavu plnění strategických plánů 
LEADER (SPL). Mimo to hodnotící 
komise kontrolovaly i  činnost MAS 
nad rámec realizace SPL, to zname-
ná existenci a naplňování Integrova-
ných strategií MAS, práci s veřejnos-
ti, propagační materiály vydávané 
MAS, zvyšování odbornosti pracov-
níků MAS, rozšiřování členské zá-
kladny MAS, zajišťování informova-
nosti regionu ze strany MAS a rozsah 
i  kvalitu dalších aktivit, které MAS 
zajišťují pro rozvoj svého zájmové-
ho území z jiných zdrojů než je PRV 
Osa IV LEADER.
Hodnocení probíhalo formou ná-
vštěv hodnotících komisí přímo 
v  MAS. Komise byly složené po 
jednom zástupci z Ministerstva ze-
mědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Národní sítě 
MAS ČR a  průvodce NS MAS ČR 
v  jednotlivých krajích. Hodnocení 
bylo prováděno podle předem sta-
novených kritérií, se kterými byly 
MAS předem seznámeny. Základ-
ním vodítkem v hodnocení byl do-
tazník, který MAS vyplňovaly před 
zahájením návštěv komisí, které 

probíhaly podle předem schvále-
ného harmonogramu. Informace 
uvedené v dotazníku pak dokládaly 
na místě požadovanými podklady. 
Bc. Jiřina Karasová se účastnila za 
NS MAS ČR jako předsedkyně hod-
notící komise hodnocení místních 
akčních skupin ve dvou krajích ČR 
– v Ústeckém a Karlovarském.
Výsledky hodnocení budou využity 
jako jedno z  kritérií pro stanovení 
bonusů na rok 2011, které se týka-
jí místních akčních skupin vybra-
ných v  prvním kole výběru. Míst-
ních akčních skupin vybraných 
v druhém kole výběru se budou tý-
kat až bonusy na rok 2012 – to platí 
i pro MAS LAG Strakonicko, o. s.
Hodnocení má ještě hlubší význam 
kromě přidělování bonusů. Na zá-
kladě analýzy výsledků hodnocení 
bude prováděna aktualizace nasta-
vení podmínek pro fungování MAS 
v rámci PRV 2007–2013 a v nepo-
slední řadě bude hodnocení sloužit 
k definování dobré praxe MAS.
Podle výsledků hodnocení byly MAS 
zařazeny do čtyř kategorií (A, B, C, 
D). Kromě toho bylo oceněno na Ve-
čeru venkova dne 27. 8. 2010 v rám-
ci výstavy Země živitelka 14 MAS za 
vynikající přístup k rozvoji venkova 
metodou LEADER. Dalších 7 MAS 
získalo čestná uznání za konkrétní 
příklady dobré praxe. Kromě toho 
byly oceněny 4 ze 32 dodatečně vy-
braných MAS za rozvoj území MAS 
za ztížených podmínek.
Kompletní výsledky hodnocení 
místních akčních skupin jsme 
zveřejnili na webových stránkách 
www.strakonicko.net
Stručně shrnuto:
Do kategorie A  bylo zařazeno cel-
kem 36 MAS, z toho 4 jihočeské
Do kategorie B bylo zařazeno cel-
kem 39 MAS z toho 5 jihočeských
Do kategorie C bylo zařazeno cel-
kem 20 MAS, z toho 2 jihočeské
Do kategorie D bylo zařazeno cel-
kem 17 MAS, z toho jedna jihočeská
Z 12 hodnocených jihočeských MAS 
jsou v kategorii A 4 MAS, paří mezi 
ně i Místní akční skupina LAG Stra-
konicko, o. s. – zařadila se tak mezi 
36 nejlépe hodnocených MAS v celé 
České republice. 
Je to jistě díky rozsáhlým aktivitám 
naší MAS, ta by ale nešla realizovat 
bez dobré spolupráce v rámci území 
MAS. Děkujeme proto všem členům 
MAS, všem starostům zapojených 

dokončení ze str. 1

může a  vyřeší naprosto všechno. 
Díky mojí profesi stavební inže-
nýrky jsem také těžko nesla pře-
dražené zakázky a nekvalitní prá-
ci některých firem. 
Na práci pro město mě těšil fakt, 
že jsem mohla vymyslet a realizo-
vat mnoho drobných projektů, 
které jsou nejen účelné ale taky 
krásné. Samozřejmě se tolik věcí 
povedlo díky týmu spolupracov-
níků Městského úřadu ve Volyni 
a díky spoustě skvělých lidí, kte-
ré jsem poznala.
A Vaše další spolupráce s MAS?
Nabídka další spolupráce mě po-
těšila a  nemám problém se na 
činnosti dále podílet. Mohu po-
moci i díky svým nově nabytým 
kontaktům a zkušenostem. 
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SeTkÁNÍ 
kNIHOVNÍkŮ 
STRAkONICkA

V  rámci 10. týdne knihovníků se 
konalo ve čtvrtek 7. října 2010 
ve společenském sále strakonické 
Šmidingerovy knihovny setkání kni-
hovníků Strakonicka. V  programu 
akce byla zařazena také prezentace 
Místní akční skupiny Strakonicko. 
Manažerka MAS J. Karasová sezná-
mila přítomné s  dosavadními vý-
sledky realizace Strategického plánu 
LEADER a  další činností MAS. Sou-
časně zástupcům knihovníků nabíd-
la členství v  Místní akční skupině 
LAG Strakonicko, která je stále ote-
vřená všem zájemcům o aktivní po-
díl na rozvoji venkova. Dále uvedla 
možnosti, jak získat pro venkovské 
knihovny prostředky, které povedou 
ke zkvalitnění nebo rozšíření služeb. 
Knihovníci si ze setkání odnesli bro-
žuru LEADER budoucnost venkova 
– Jihočeský kraj, která se stane sou-
částí jejich knihovního fondu. Tím 
bude zvýšena dostupnost informací 
o místních akčních skupinách.

Společnost Dolejš 
s. r. o.
Společnost Dolejš s. r. o. vznikla 
v roce 2009 a  její hlavní těžiště 
podnikání se nachází v  oblasti 
zemědělské výroby. V souvislosti 
se započetím a  postupném roz-
šiřování hospodaření se objevila 
potřeba rekonstrukce areálu ve 
Štěchovicích, ve  kterém společ-
nost sídlí. Kromě hospodářských 
budov je součástí statku také 
tzv. zámeček, který se pravdě-
podobně nachází na základech 
prastaré tvrze s  datací vzniku 

ve 14.  století a  představuje jed-
nu z dominant obce Štěchovice. 
V  průběhu staletí byla tvrz pře-
stavována a  do současnosti se 
dochovala v podobě trojkřídlého 
dvoupodlažního objektu v  tva-
ru U  s  ryzalitem a  se sedlovou 
střechou,  nárožími a  věžičkou. 
Dodnes jsou v  interiérech a  na 
vnějším plášti znatelné barokní, 
renesanční a  klasicistní úpravy. 
Vzhledem k  nedávné minulosti 
je současný stav nemovitosti ne-
vyhovující, a  proto se zámeček 
postupně rekonstruuje. Samotná 
obnova po dlouhé době přináší 
ojedinělou možnost nahlédnout 
po stavebněhistorické stránce 
na dispozice vnitřních prostor 
budovy zámečku. Na jižní straně 
navazuje bývalá zahrada, která 
dotvářela malebný pohled na 
celý komplex budov a  zároveň 
představovala zdroj obživy teh-
dejších obyvatel a místo relaxace. 
Bohužel to dnes již zcela neplatí, 
protože ze zahrady zůstaly pou-
ze fragmenty v podobě několika 
solitérních dřevin. Jedním z ne-
malých cílů aktivit společnosti je 
navrácení usedlosti do provozu-
schopného stavu s akcentem na 
současné potřeby dnešního ven-
kova a hospodaření.

PReSSTRIP 2010
16. 9. 2010 pořádalo město Stra-
konice ve spolupráci s  agenturou 
CzechTourism presstrip Strakoni-
ce a  okolí. Přihlášeno na něj bylo 
21 cestovních kanceláří a 6 zástup-
ců tisku. Odpoledne se konal v Mal-
tézském sále v  nově zrekonstruo-
vaných prostorách středověkého 
strakonického hradu workshop, 
kterého se za naši místní akční sku-
pinu zúčastnili Bc. Jiřina Karasová 
a Ing. Václav Ouška. Dostali zde pří-
ležitost představit zrealizované pro-
jekty pro rozvoj cestovního ruchu 
na Strakonicku a projekt Spoluprá-
ce, který bude podporovat místní 
výrobce zavedením a  udělováním 
značky Prácheňsko – regionální 
produkt. Účastníky workshopu za-
ujala malá venkovská muzea, která 
se podařilo s  přispěním MAS ote-
vřít po rekonstrukci nevyužívaných 
prostor zámku ve Střelských Hošti-
cích a v  selsko-barokním statku ve 
Volenicích. Velkou pozornost vzbu-
dila i  regionální značka. Zástupci 
cestovních kanceláří se zajímali 
o  konkrétní výrobky včetně regio-
nální produkce potravin a možnost 
exkurzí k výrobcům. Bylo vidět, že 
tento projekt přispěje k rozvoji ven-
kovské turistiky a  agroturistiky na 
Strakonicku.
Na závěr si účastníci workshopu 
prohlédli výstavní prostory zřízené 
v bývalém panském pivovaru (sály: 
U  Kata a  Rytířský sál), které byly 
nově zpřístupněny po rozsáhlé re-
konstrukci hradu.

Členové MAS

kontakty na jednotlivé  
pracovníky MAS:

bc. jiřina karasová
606 349 724
manažerka MAS
lag.strakonicko@seznam.cz

Ing. Věra Dědíková
722 291 726
manažerka SPL
lag.strakonicko@seznam.cz

Ing. Václav Ouška
722 291 729
manažer kontrol
lag.strakonicko@seznam.cz

Iva Chládková
606 225 291
manažerka projektů Spolupráce
prachensko.st@seznam.cz 
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uvedených MAS a Asociace regionál-
ních značek (ARZ) zúčastnilo více 
než 30 řemeslníků a výrobců. Pod-
le vyjádření lektorů z ARZ jde o re-
kordní účast, se kterou se v  jiných 
regionech nepotkávají. Zahájení 
procesu zavedení regionální značky 
prý nebývá jednoduché. Pokud se 
podíváme např. na velmi úspěšnou 
sousední značku „Šumava – origi-
nální produkt“ – i její koordinátoři 
se zpočátku potýkali s  malým zá-
jmem výrobců. Dnes, po několika 
letech činnosti, mají již přes 70 cer-
tifikovaných výrobků a stále se hlásí 
noví zájemci. 
Ale takový počáteční nezájem re-
gionální značce „Prácheňsko – re-
gionální produkt“ zřejmě nehrozí. 
Naopak, tak vysoká účast již při 
prvních informativních setkáních 
signalizuje, že v  našich regionech 
je mnoho šikovných lidí, kteří si 
uvědomují, že značka je dobrý 
způsob, jak získat propagaci své-
mu výrobku a navíc zviditelnit re-
gion, ve kterém působí. 
Během několikahodinového škole-
ní byli účastníci seminářů sezná-
meni s  průběhem procesu zavá-
dění regionální značky, s  tím, co 
značka přináší výrobci, co regionu, 
ve kterém působí, co musí splnit 
výrobce, aby mohl značku získat. 
Jaké jsou zkušenosti z  ostatních 
13 regionů Čech a Moravy, kde již 
regionální značení využívají, atd. 
Předmětem jednání byla i diskuze 

Projekty 
Spolupráce

Ve dnech 30. září a 1. října proběh-
ly již ohlášené semináře k projektu 
„Zavedení regionální značky Prá-
cheňsko“. Značka se bude zavádět 
na území Blatenska, Písecka, Stra-
konicka a  Vodňanska, tedy v  regi-
onech pěti spolupracujících MAS: 
MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku 
obcí Blatenska, MAS Vodňanská 
ryba, MAS Brána Písecka a  MAS 
Střední Povltaví, z  nichž poslední 
dvě operují na území Písecka. 
Ve snaze umožnit účast na semi-
nářích výrobcům z  různých částí 
tohoto rozsáhlého území, byla vy-
brána místa konání seminářů tak 
trochu napříč celým regionem. Prv-
ní se uskutečnil v  sále restaurace 
malebné vesnice Vrbno na Blaten-
sku, druhý v  atraktivních prosto-
rách konferenčního sálu lázní ve 
Vráži u Písku. 
Že je o  regionální značení zájem, 
potvrdila i  vysoká účast. Obou se-
minářů se kromě zástupců ze všech 

Semináře k zavedení regionální značky  
„Prácheňsko – regionální produkt“

Seminář ve Vráži (1. 10. 2010) 

MAS LAG Strakonicko se orga-
nizačně i  finančně podílela na 
konání další významné kulturní 
akce v regionu. Dne 23. 10. 2010 
v  Losyho sále zámku ve Štěkni 
proběhlo setkání několika pěvec-
kých souborů, milovníků hudby, 
pamětníků, ale i dalších návštěv-
níků, kteří si připomněli 50. vý-
ročí úmrtí významného štěkeň-
ského rodáka Františka Spilky. 
Pan profesor Spilka působil na 
Pražské konzervatoři, je znám 

Festival Františka Spilky 
– k 50. výročí úmrtí tohoto slavného sbormistra 

jako dirigent, hudební skladatel, 
hudební teoretik i zakladatel hu-
debních spolků. 
V rámci několikahodinového pro-
gramu vystoupil Pěvecký sbor 
jihočeských učitelek, Písecký 
pěvecký sbor SONITUS a v nepo-
slední řadě i  soubor, který pan 
profesor v roce 1908 založil – Pě-
vecké sdružení pražských učite-
lů. K  slavnostní atmosféře akce 
přispěla i přítomnost příbuzných 
Františka Spilky, kteří svými 

Modlitba za domov 
na Řípu 
28. 10. 2010 se MAS LAG Strakonic-
ko zúčastnila jako partner projektu 
Motlitba za domov. Ten je jednak 
oslavou dne státnosti, ale také příle-
žitostí, jak prezentovat spolupráci 
MAS a Ekumenické rady církví. 
Cílem této vzájemné spolupráce je 
zviditelnění MAS a  jejich činnosti 
na veřejnosti (účast celostátních 
médií – ČT a  Českého rozhlasu) 
s  poukazem na konkrétní dopa-
dy péče o  svěřené území, ale také 
představení metody LEADER v pra-
xi, konkrétně na spolupráci s  cír-
kevními obcemi.
Celodenní program zahrnoval za-
hájení výstavy Venkov 2010 – mís-
to pro naději a víru, konferenci na 

vzpomínkami doplnili výstavu 
fotografií, písemností a  filmové 
dokumenty o životě a díle tohoto 
hudebníka. 

o  podobě loga značky, které tvoří 
její nedílnou a pro region charak-
teristickou součást. 
Nyní značku čekají další nezbytné 
kroky spojené s  jejím zavedením 
v  novém regionu: dokončení loga, 
nezbytné administrativní náležitos-
ti týkající se autorských práv a tepr-
ve poté může následovat příprava 
předepsaných propagačních mate-
riálů a první kolo přihlášek. Po zase-
dání certifikační komise, které pro-
běhne buď ještě koncem letošního 
roku, ale nejpozději začátkem toho 
příštího, budou slavnostně předány 
první certifikáty k užívání regionál-
ní značky „Prácheňsko – regionální 
produkt“. 
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téma Financování venkova a spolu-
práce, vstupy o  činnosti MAS, pre-
zentaci ve stáncích s propagačními 
materiály, prodejem výrobků cha-
ritativních organizací a  výrobků 
z  regionů MAS včetně ochutnávek 
regionálních produktů.
Vyvrcholením celého dne byla 
slavnost Motlitba za domov 2010 
v  evangelickém kostele v  Krabči-
cích na téma: „Pouštěj svůj chléb 
po vodě, po mnoha dnech se s ním 
shledáš“, který přímým přenosem 
přenášela ČT2.
MAS LAG Strakonicko se na realiza-
ci projektu mimo jiné podílela pre-
zentací projektu Živá náves, který 
v rámci konference představila mís-
topředsedkyně MAS Helena Sosnová. 
Dále MAS prezentovala regionální 
produkty projektu Zavedení regio-
nální značky Prácheňsko a do insta-
lace výstavy Venkov 2010 – místo pro 
naději a víru přispěla fotografickým 
přehledem již dokončených oprav 
sakrálních staveb na svém území.

Po prvních zkušenostech z  realiza-
ce projektu Spolupráce k  zavedení 
regionální značky Prácheňsko při-
pravují tytéž místní akční skupiny 
další, návazný projekt s cílem založit 
destinační management Prácheň-
sko. Historická krajina Prácheňska 
má nemalý potenciál pro cestovní 
ruch a může se tak stát v krátké době 
přitažlivou turistickou destinací. Co 
vše může nabídnout? Významnou 
roli hrají bývalé strážní hrady, zámky 
a zámečky i v menších obcích, které 
reprezentují různé architektonické 
slohy a signalizují, že toto území bý-
valo bohaté. Přispívala k tomu zlato-
nosná a perlorodá Otava, voroplavba 
a obchodní stezky a pro jižní Čechy 
typické rybníky. Rybolov prosperuje 
dodnes a  rybářská tradice hraje do-
sud významnou roli v  ekonomice. 
O všem ostatním se svědectví docho-
vala jen v muzeích. 
Specifickým potenciálem pro ces-
tovní ruch na území Prácheňska je 
tradiční selská architektura, velké 
množství církevních památek, řada 
technických památek, ale i  lidové 
zvyky a  tradice, písně spojené s  ty-
pickými kroji pro každou oblast 
Prácheňska stejně tak jako krajové 
recepty. Zvláštností regionu jsou i do-
chovaná nebo obnovená lidová ře-
mesla. To vše stojí za to nabízet. Díky 
právě realizovanému projektu Zave-
dení regionální značky Prácehňsko 
právě o  lidových řemeslech, místní 
výrobě, ale i o dalších zajímavostech 
v  jednotlivých regionech získávají 
MAS množství informací, které mo-
hou využít pro další projekt Spolu-
práce. Ten by měl především nastar-
tovat rozvoj venkovského cestovního 
ruchu s  důrazem na agroturistiku 
a hippoturistiku a tím pomoci země-
dělcům, kteří se rozhodli pro diverzi-

Záběr na pracovní skupinu přípravné fáze nového projektu

fikaci své činnosti. Těm může rozvoj 
nového ekonomického odvětví v pro-
středí venkova významně přispět 
k  prosperitě v  nových podmínkách 
společné zemědělské politiky EU. 
Schůzka k  zahájení přípravy pro-
jektu již proběhla, zástupci všech 
zapojených MAS mají o  tento typ 
projektu Spolupráce velký zájem. 
Za Blatensko nám Tomáš Koželuh 
potvrdil, že i  malé obce mají co 
turistům nabízet. Například re-
staurace ve stylovém historickém 
zájezdním hostinci v  Myšticích je 
prostředí vhodné pro nabídku kra-
jových jídel, další prostory rozsáh-
lé budovy poskytují po celou zimu 
možnost prezentace jak regionální 
produkce, tak i místo pro společen-
ské a kulturní akce. Stejně tak úze-
mí Středního Povltaví udržuje folk-
lorní tradice, Kovářov pořádá dnes 
již známé folklorní slavnosti. Jitka 
Kotenová za Bránu Písecka považu-
je tento projektový námět za skvělý, 
pomohl by zviditelnit atraktivity re-
gionu, síť cyklotras, velké množství 
selsko-barokních staveb a  církev-
ních památek. A  MAS Vodňanská 
ryba se může chlubit samozřejmě 
místním rybářstvím.
Díky úspěšně probíhající spoluprá-
ci na právě realizovaném projektu 
všichni vítají další možnosti využití 
regionální značky, těší se na další 
přípravné schůzky a věří, že se pro-
jekt podaří dotáhnout ke schválení. 
Je vidět, že spojené úsilí MAS zapoje-
ných do projektů Spolupráce přiná-
ší nové možnosti. Neméně důležitý 
je fakt, že i MAS nevybrané k reali-
zaci SPL mohou uplatnit své náměty 
a prožívat období příprav i následné 
realizace projektů, které přinášejí 
radost ze zajímavé práce a prospěch 
celému regionu. 

Partnerské MAS již pracují na novém 
projektu pro Prácheňsko!
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MAS LAG Strakonicko, o. s.
Palackého náměstí 1090
386 01 Strakonice
Tel: +420 383 387 331

www.strakonicko.net

Čejetice

Seriál – obce a města 
na území MAS LAG Strakonicko

Dnes Vám chceme představit obec 
Čejetice, která se rozkládá na pravém 
břehu Otavy ve vzdálenosti deset ki-
lometrů od Strakonic. Nedílnou sou-
částí Čejetic jsou čtyři přilehlé obce: 
Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště 
a  Sudoměř, celkově jde o  více než 
900 obyvatel.

Obec má za sebou bohatou historii, 
nejstarší dochovaná zpráva o Čejeti-
cích pochází již z roku 1289. 
V tomto roce je uváděn Jan z Čejetic 
jako svědek na darovací listině Bavo-
ra III. Další jejich známí majitelé jsou 
spojováni s  rodem Dlauhoweských. 
Během 14. a 15. století se tu vystří-
dala řada vlastníků. Stála zde tvrz, je 
známo, že k roku 1497 jako poslední 
na ní sídlili Jan a Jindřich Strpští ze 
Strpí. Brzy poté byly Čejetice přikou-
peny ke Štěkni. K  roku 1543 jsou 
ves a  tvrz uváděny jako pusté. Raně 
feudální sídlo bylo situováno asi 400 
m severovýchodně od dnešní obce, 
v  blízkém sousedství dochovaného 
raně gotického kostelíka sv. Havla. 
Vesnicí protéká Zorkovický potok, 
který napájí kaskádu rybníků nad 
Čejeticemi. 
K nejvýznamnějším památkám v obci 
patří jednolodní kostel sv. Havla – raně 
gotická stavba z 2. poloviny 13. století, 
barokní úpravy kostela proběhly kon-
cem 17. století. Pokud budete chtít 
navštívit další místní pamětihodnos-
ti, určitě nezapomeňte na kapličku sv. 
Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. 
století na návsi a zemědělské usedlos-
ti čp. 8, 9, 11 z 18.–19. století. 
Ale Čejetice žijí i  zajímavým součas-
ným životem. Jsou známé například 

pořádáním soutěže Šumavská hasič-
ská liga. Další zajímavou aktivitou 
obce je již 16letý družební vztah se 
Švýcarskem, konkrétně s  obcí Ober-
wil. Ve dvouletých intervalech pro-
bíhají vzájemné návštěvy a  letošní 
podzim byl ve znamení návštěvy Če-
jetic v Oberwilu. Fotografie dokladují 
skutečně přátelský vztah obou dru-
žebních stran.

Ale současnost sebou přináší i změny. 
Na zasloužený odpočinek odchází do-
savadní starosta pan Pavel Zach, který 
tuto funkci zastával 17 let. Patří mu 
velké poděkování nejen za obec Čejeti-
ce, ale i za Místní akční skupinu LAG 
Strakonicko a Svazek obcí Dolního Po-
otaví. Všichni přejeme panu Zachovi 
hodně zdraví a pohody do dalších let 
a doufáme, že ho budeme moci i na-
dále vídat na akcích obce i dalších or-
ganizací, na jejichž činnosti se podílel.
A jaké jsou plány nových zastupitelů? 
Podle informací, které nám poskytla 
nová starostka obce paní Ivana Zelen-

ková, bude nově zvolené zastupitel-
stvo obce Čejetice ve volebním období 
2010–2014 pokračovat hlavně v  již 
započatých plánech, které přispějí 
k dalšímu rozvoji kvality života v obci. 
Ať už jde o napojení 52 bytových jed-
notek na čističku odpadních vod, 
dovybudování protipovodňové zdi 
u Zorkovického potoka nebo vybudo-
vání cyklotras a dalších aktivit, vždy 
jde o zájem občanů obce, a ten je i pro 
nové její vedení hlavní prioritou.
Obec se dále bude podílet na kultur-
ních, sportovních a  hasičských ak-
cích se záměrem zapojit do tohoto 
obecního života i děti a mládež. Nové 
zastupitelstvo se bude snažit o  re-
alizaci řady dalších záměrů jako je 
například vybudování nového hřiš-
tě, ale nezapomene ani na podporu 
místních tradic – výlovy obecních 
rybníků, vítání nových občánků 
ve všech příslušných obcích, kono-
pickou veselici, masopust a  mnoho 
dalších společensko-kulturních akcí. 
Všem novým zastupitelům držíme 
palce a těšíme se na další spolupráci 
s obcí Čejetice.

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

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