
Zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o. s.

HLAS MAS
Úvodní slovo
Právě otvíráte poslední letošní 
číslo občasníku HLAS MAS. 
Původní naše představa tohoto 
vydání voněla medem a skořicí, 
měla být plná receptů, zvyků 
a tradic, vůbec to mělo být číslo 
velmi klidné, plné vánoční 
pohody. 
No a potom jsme se potkali s rea-
litou. Nakonec jsme v obvyklém 
pracovním shonu blížícího se 
konce roku sotva stihli vyplnit 
jednotlivé rubriky občasníku 
– trochu vyzpovídat naši místo-
předsedkyni, sepsat něco o tom, 
co se v poslední době podařilo, 
podat krátké zpravodajství o ak-
tuálním dění, atd.
Ale i v tom všem spěchu jsme 
si uvědomovali, jak je pro nás 
důležité být s vámi v kontaktu, 
informovat vás, prostě mít mož-
nost být více s vámi. Se všemi, 
kteří mate zájem o rozvoj regio-
nu, kteří máte zájem o to, aby se 
tady u nás lidem dobře žilo.
A za ten zájem i odvedenou 
práci vám všem děkujeme 
a těšíme se s vámi nashledanou 
v příštím roce. 
Ať jste v novém roce 2011 hodně 
zdraví, spokojení a úspěšní!
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Naši úvodní stranu vždy vyplňuje 
rozhovor s osobností, která pro nás 
hodně znamená, která je přínosem 
pro region. 
Dnes zpovídáme místopředsedkyni 
naší místní akční skupiny, paní He-
lenu Sosnovou.
První otázka bude asi hodně ob-
ligátní. Ale vždycky se ptáme na 
historii spolupráce s MAS LAG Stra-
konicko. Co Vás k  této spolupráci 
přivedlo?
V roce 2002 jsem vstoupila do ko-
munální politiky se zkušenostmi 
pouze ze soukromého podnikání, 
a i když bylo po povodních a řešila se 
promptně obnova obecního majet-
ku postiženého touto katastrofou, 
měla jsem pocit, že jsem se ocitla ve 
stojatých vodách. Hledala jsem dal-
ší možnosti pro rozvoj obce, který 
jsem chápala v kontextu s rozvojem 
jejího okolí. To mě přivedlo k práci 
na přípravě podkladů pro strategii 
Svazku obcí Dolního Pootaví. Další 
vývoj posunul tento mikroregion 
tak, že se stal jedním ze čtyř zakla-
datelských subjektů MAS. O  práci 
v Místní akční skupině LAG Strako-
nicko jsem projevila zájem poté, co 
jsem se seznámila s  hlavním prin-
cipem metody LEADER, přístupem 
„zdola nahoru“. Také mě oslovil zce-
la nový typ trojstranné vzájemné 
spolupráce veřejné správy, podnika-
telské sféry a neziskového sektoru. 
Se současnými manažerkami paní 
Karasovou a  paní Dědíkovou jsme 
tehdy pracovaly na tvorbě SPL „Ces-
ty od kořenů k vizi“. Byla to práce 

po večerech, vlastně i po nocích, ale 
náročná příprava dokumentu byla 
zúročena v  roce 2009, kdy jsme 
byli vybráni k  jeho realizaci. Od té 
doby se činnost MAS zprofesionali-
zovala, vyhlásila již 3 výzvy, mnoho 
projektů je již ukončeno a otevírají 
se další možnosti hlavně u projektů 
Spolupráce. 
Jaká byla očekávání a hlavně, spl-
nila se?
Doufala jsem, že o finanční podpo-
ru projeví větší zájem drobní pod-
nikatelé a  soukromě hospodařící 
zemědělci, protože právě jejich ak-
tivity, jako modernizování výroby 
a  rozšiřování provozoven, by měly 
tvořit základnu pro trvalý a  udrži-
telný rozvoj území.
Kromě „starostování“ v  Cehnicích 
máte ještě spoustu další práce, kte-
rou děláte na úkor svého volného 
času a hlavně zcela zdarma. To je 
v dnešní době, kdy jsou peníze „až 
na prvním místě“, hodně neobvyk-
lé. Mohu jmenovat nejen již zmíně-
nou funkci místopředsedkyně MAS 
LAG Strakonicko, ale i pozici před-
sedkyně Svazku obcí Dolního Po-

otaví. Svazek má za sebou několik 
úspěšných projektů, které se díky 
Vám podařilo zrealizovat. Můžete 
zmínit alespoň něco z výsledků této 
Vaší činnosti?
Jak jsem již předeslala, propojová-
ní území investiční činností, pro-
línání společenských aktivit a  ko-
munikace mezi různými subjekty 

dokončení na str. 6

místopředsedkyně naší 
místní akční skupiny,
starostka Cehnic



2

Realizace SPL

V rámci první výzvy MAS bylo vybráno k realizaci 14 projektů. V současné době je již zrealizováno (nebo je těsně 
před ukončením realizace) 12 projektů. Podívejte se na jejich fotografický přehled:

Svazek obcí Dolního Pootaví / Vyba-
vení pro pořádání společenských 
akcí v mikroregionu / 
591 617 Kč / 447 645 Kč

ŽADATEL / NÁZEV PROJEKTU / CELKOVÉ NÁKLADY (v Kč) / DOTACE (v Kč)

Obec Pracejovice /
Rekonstrukce veřejného osvětlení /
534 124 Kč / 400 592 Kč

Obec Střelské Hoštice / Úprava veřej-
ného prostranství před ZŠ Střelské 
Hoštice / 615 090 Kč / 435 177 Kč

Obec Chrášťovice / 
Rekonstrukce obecního rozhlasu / 
357 900 Kč / 268 425 Kč

Obec Novosedly / Školka v novém ka-
bátě – modernizace objektu mateř-
ské školy Novosedly / 
1 770 891 Kč / 1 323 776 Kč

Římskokatolická farnost Čestice / 
Rekonstrukce poutních kaplí na 
vrchu Kalvárie v Česticích / 
529 960 Kč / 476 964 Kč

Městys Katovice / Pohádková pro-
měna MŠ v Katovicích–stavební 
úpravy a nové vybavení tříd a pro-
stor / 469 234 Kč / 318 217 Kč

Město Volyně / Pošumavská tržnice 
(tradice, kvalita, zručnost, nápady) /
2 250 751 Kč / 1 702 248 Kč

Obec Zvotoky / Rekonstrukce stře-
chy víceúčelového zařízení v obci 
Zvotoky / 837 900 Kč / 394 960 Kč

Obec Strunkovice n. Volyňkou / 
Zkvalitnění sportoviště v obci 
Strunkovice nad Volyňkou / 
736 274 Kč / 551 070 Kč

Obec Dřešín / Obecní bezdrátový roz-
hlas Dřešín / 676 513 Kč / 514 134 Kč

Město Strakonice / Rekonstrukce 
venkovního areálu Mateřské školy 
Stavbařů / 1 834 461 Kč /  
1 375 846 Kč
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Slovníček MAS

1) Místní rozvojová strategie 
(ISÚ a SPL)
2) přístup zdola (BOTTOM UP) 
3) místní partnerství veřejných 
a soukromých subjektů 
(Místní akční skupiny – MAS)
4) morální principy, mezilidské 
vztahy, komplexní prosociálnost
5) výchova, vzdělávání, informace
6) inovativnost
7) integrované a vícesektorové 
aktivity
8) živý venkov (neinvestiční drobné 
projekty oživující život na venkově)
9) síťování
10) národní a mezinárodní spolu-
práce

Integrovaná strategie 
území (ISÚ)
je základním rozvojovým dokumen-
tem, který by měla připravit každá 
místní akční skupina (MAS) pro plá-
novaný rozvoj regionu ve své působ-
nosti. Integrovaná strategie je uce-
leným, komplexním, rozvojovým 
dokumentem vztahujícím se na celé 
území MAS. Řeší rozvoj tohoto úze-
mí ze všech úhlů pohledu. Vychází 
z podrobné analýzy území a věnuje 
se všem oblastem života na venkově 
a  způsobům, jak zajistit jeho zkva-
litnění. Cílem je zpracovat návrh 
opatření, jejichž realizací chce při-
spívat MAS k udržitelnému rozvoji 
venkova. Integrovaná strategie má 
být připravována nejen expertním, 
ale i  komunitním způsobem, to 
znamená se zapojením veřejnosti ze 
zájmového území MAS. Strategie by 
měla být v  souladu s  regionálními 
i celostátními strategiemi.
Integrovaná strategie území Míst-
ní akční skupiny LAG Strakonicko, 
o. s. byla připravována na období 
2007–2013 s podporou evropského 
fondu EAGGF v roce 2006, kdy byla 
též schválena. Nese název VIZE PRO 
VENKOV 2007–2013.

Strategický plán LEADER 
(SPL)
Integrovaná strategie zahrnuje růz-
ná opatření k rozvoji území včetně 
využívání krajských, národních 
i  evropských dotací všeho druhu. 
Strategický plán LEADER (SPL) z in-
tegrované strategie vychází nebo je 
přímo její součástí a váže se pouze 

k  jednomu opatření a  to je rozvoj 
území prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova ČR (PRV ČR). Jedná 
se o programový dokument zpraco-
vaný pro čerpání prostředků z  Ev-
ropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova na období 2007–
2013, tedy z  fondu, který je v ges-
ci Ministerstva zemědělství. Tento 
fond známe buď pod zkratkou jeho 
českého názvu, to je EZFRV, nebo 
ještě více pod zkratkou anglického 
názvu European Agricultural Fund 
for Rural Development, to je EAFRD.
PRV ČR umožňuje čerpání evrop-
ských dotací prostřednictvím Os I, 
II, III, IV. Právě čtvrtá Osa nese název 
LEADER a  je určena Místním akč-
ním skupinám. Čerpání z této Osy je 
podmíněno existencí Strategického 
plánu LEADER jednotlivých míst-
ních akčních skupin, které se s tím-
to plánem ucházejí o  podporu rea-
lizace své strategie. Při přípravě SPL 
místní akční skupina respektuje ISÚ 
a  vybírá z  ní to nejpodstatnější, co 
lze řešit prostřednictvím Programu 
LEADER z  Programu rozvoje ven-
kova ČR. Podle kvality SPL mohou 
a nemusejí být MAS k podpoře rea-
lizace vybrány. Výběr SPL místních 
akčních skupin probíhal ve dvou 
kolech a celkem bylo v ČR vybráno 
112 MAS k podpoře realizace SPL.
Místní akční skupina LAG Strako-
nicko, o. s. se ve druhém kole výběru 
umístila se svým SPL s názvem CES-
TY OD KOŘENŮ K VIZI na pěkném 
6. místě, a  tak finanční podporu 
pro jeho realizaci získala. Od roku 
2009 mohou žadatelé z území naší 
MAS předkládat své projekty za pře-
dem stanovených podmínek přímo 
v kanceláři MAS a získat zde dotaci 
pro jejich realizaci.
Každá strategie by měla být živým 
dokumentem, tedy odrážet změ-
ny v území a reagovat na ně. Není 
proto nikdy uzavřenou kapitolou 
a  podle potřeby území může být 
v určitých intervalech aktualizová-
na. Aktualizaci těchto dokumentů 
právě nyní MAS plánuje. Podněty 
k  aktualizaci očekává od veřejnos-
ti – a  to jak od komunální tak od 
podnikatelské i  neziskové sféry. 
Oslovit nás můžete osobně v  kan-
celáři MAS, e-mailem na adrese 

lag.strakonicko@seznam.cz nebo 
prostřednictvím otevřené disku-
ze na webových stránkách MAS  
www.strakonicko.net

Přístup zdola (BOTTOM UP)
je základním principem metody 
LEADER. Tato metoda je realizována 
výhradně místními akčními skupi-
nami a neobejde se bez důkladné in-
formovanosti obyvatel území a jejich 
aktivního zapojení. To nelze zajistit 
bez komunitního plánování, proto 
je komunitní způsob práce jednou 
z  důležitých činností MAS. Jak už 
z názvu vyplývá, jedná se o práci s ko-
munitou – to je s veřejností z daného 
území. Bez zapojování veřejnosti ne-
lze mluvit o práci metodou LEADER. 
Komunitní práce je rozdělena u MAS 
na dvě hlavní oblasti:
a) Projednávání projektů, které 
mají být pro rozvoj území v urči-
tém časovém období realizovány 
b) Zapojování veřejnosti při řízení 
a vlastních aktivitách obcí 
Tím je umožněno, že aktéři z dané-
ho území pak dávají podněty k  re-
alizaci takových aktivit, které jsou 
pro vybrané území důležité, často 
i  nezbytné. To se od potřeb jiných 
území obvykle podstatně liší. Proto 
je metoda LEADER jednou z  nejú-
činnějších metod rozvoje venkova. 
Jednotlivé MAS připravují rozvojo-
vé plány šité na míru území, které 
dobře znají a mohou tak podchytit 
problémy pro území typické. Tím je 
pak podpora ať už z národních nebo 
evropských zdrojů účelně zacílena. 
Pomocí metody LEADER lze proto 
dosáhnout toho, že i malé množství 
finančních prostředků může vý-
znamně přispět k rozvoji území.
Také při výběru podaných projektů 
se MAS řídí potřebami svého úze-
mí. Realizace takových rozvojových 
projektů vytváří často nebývale vy-
sokou nadhodnotu k  prospěchu 
celého regionu. Není výjimkou, že 
jednotlivé projekty na sebe navazu-
jí, propojují své aktivity a tím vytvá-
řejí synergický efekt dopadu reali-
zace. Žadatelé z území se navzájem 
poznávají a učí se spolupracovat jak 
s MAS, tak mezi sebou navzájem. To 
vše vede k cílenému rozvoji regionu 
způsobem bottom up.

V našem slovníčku si dále probereme:

10 principů metody LEADER aneb Desatero pro práci MAS

Slovníček připravuje Bc. Jiřina Karasová, manažerka MAS
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Z činnosti MAS

V sobotu 4. prosince proběhla Kon-
ference Svazku obcí středního Po-
otaví (SOSP) pod názvem „Rozvoj 
venkovského mikroregionu v praxi“ 
za velké účasti zástupců obcí svazku 
i veřejnosti.
Organizací byla pověřena MAS LAG 
Strakonicko, o. s. Celá akce se konala 
v  krásných zámeckých prostorách 
řádu Congregatio Jesu ve Štěkni. 
Konference byla zaměřena na jed-
né straně na rekapitulaci desetile-
té činnosti SOSP a na straně druhé 
měla motivační charakter pro další 
práci svazku. Po této prezentaci vy-
slechli přítomní přednášku Heleny 
Sosnové, předsedkyně sousedního 
Svazku obcí Dolního Pootaví (SODP). 
Představila projekt Živá náves zpra-
covaný pro celé území SODP a jeho 
výsledky. Poté se podělila o všechny 
zkušenosti, které během realizace 
tohoto velkého projektu, podpo-
řeného z  PRV ČR, získala. Zájem 
vzbudila i  velmi pěkně zpracovaná 
prezentace projektu Zavedení regi-
onální značky Prácheňsko, který se 
realizuje jako projekt Spolupráce 
pěti MAS s  podporou PRV ČR. Iva 
Chládková, manažerka projektu, je-
jím prostřednictvím navázala další 
kontakty a požádala místní aktivisty 
o  spolupráci při postupné realizaci 
projektu.
Součástí konference byla přednáška 
Univ.-Prof. Dr. Helmuta Röneckla 
z Lince, která měla mimořádně pozi-
tivní ohlas. V závěru se pan profesor 
pochvalně vyjádřil k výsledkům čin-
nosti svazku a posunu celého regio-
nu v oblasti rozvoje území dopředu. 
Ve Štěkni přednášel již podruhé, 
poprvé se s námi podělil o zkušenos-
ti z  rozvoje regionů v  Horních Ra-
kousích během semináře, který zde 
uspořádala Vysoká škola evropských 
a regionálních studií se sídlem v Čes-
kých Budějovicích v roce 2006. Teh-
dy se také seznámil s  většinou sta-
rostů obcí na Strakonicku a  věděl, 
jaké se chystají řešit problémy. S po-
těšením nyní zkonstatoval, co vše se 
za několik následujících let podaři-
lo uskutečnit. Věříme, že v  příštím 
roce využijí přestavitelé obcí velmi 
srdečné pozvání pana profesora na 
výjezdní seminář do Horních Ra-
kous, které závěrem zaznělo.
S kulturní tradicí regionu nás poté 
seznámila Mgr. Marie Krejčová. Své 

vystoupení provázela praktickými 
živými ukázkami z  hudebního po-
kladu Strakonicka a  speciálně při-
blížila adventní období, ve kterém 
byla konference uspořádána. V této 
oblasti nabídla další spolupráci.
Na závěr byla účastníkům konfe-
rence umožněna prohlídka zámku 
včetně Pamětní síně Karla Kloster-
manna. Tady představil kronikář 
František Sáček zájemcům osobnost 
Karla Klostermanna a  jeho spojení 
se zámkem ve Štěkni včetně pro-
jektu Klostermannův odkaz Evro-
pě, který byl finančně podpořen již 
z předvstupního Evropského fondu 
PHARE – Fond malých projektů.
Za perfektní tlumočení celé konfe-
rence patří dík Mgr. Martě Rynešo-
vé z Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Za vytvoření příjemné 
atmosféry, přípravu vynikajícího 
občerstvení pro účastníky seminá-
ře a  zapůjčení veškerého vybavení 
pro uspořádání konference děkuje-
me tímto sestrám řádu Congregatio 
Jesu. Neméně však děkujeme všem 
účastníkům konference, kteří přije-
li do Štěkně navzdory extrémnímu 
počasí, protože bez jejichž účasti by 
byla veškerá práce organizátorů bez-
předmětná. 

Konference ve Štěkni

Spolupráci partnerských MAS ne-
zastavila ani tuhá zima. Realizace 
projektu Zavedení regionální znač-
ky Prácheňsko rozvinula spoluprá-
ci i do aktivit, které patří do dobro-
volné práce koordinátorů značky. 
Jsou nad rámec projektu, ale záro-
veň umožňují prezentovat společ-
nou práci MAS při nejrůznějších 
příležitostech. Stále totiž platí, že 
o  práci místních akčních skupin, 
dokonce i o jejich samotné existen-
ci je třeba veřejnost informovat. 
Příjemné je zjištění, že pracovníci 
MAS nevěnují svůj volný čas tako-
výmto „kampaním“ zbytečně. Po-
vědomost o činnosti místních akč-
ních skupin roste a  tím narůstají 
i  možnosti další spolupráce s  nej-
různějšími subjekty. 

Jednou z  nich byla i  prezentace 
činnosti MAS v  Rakousku. Všech 
pět místních akčních skupin za-
pojených do projektu na zavede-
ní regionální značky ve dnech  
27.–28. 11. 2010 využilo možnost 
prezentovat MAS i  možnosti pro-
jektů Spolupráce v  městečku Gra-
mastetten nedaleko Lince.

Prezentace činnosti 
MAS v Rakousku
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Projekty 
Spolupráce

Projekty Spolupráce 
se prezentují doma 
i v zahraničí
4. 11. 2010 proběhla prezentace 
„Zavedení regionální značky Prá-
cheňsko“ v Hoslovicích v rámci se-
mináře „Možnosti využití vlastních 
produktů, příklady dobré praxe 
z  PRV“. Ten MAS LAG Strakonicko 
organizačně zajišťovala pro hlavní 
pořadatele akce – Celostátní síť pro 
venkov a Krajské sdružení národní 
sítě MAS ČR v Jihočeském kraji.

11. 11. 2010 se s  regionální znač-
kou seznámili starostové a  obecní 
zastupitelé na valné hromadě Svaz-
ku obcí Dolního Pootaví v Řepici.

27. – 28. 11. 2010 proběhlo v rakous-
kém městečku Gramastetten v rámci 
prezentace činnosti MAS i  předsta-
vení projektu regionální značky. 

(viz článek na straně 4)

4. 12. 2010 byl projekt na zavedení 
značky odprezentován i  na konfe-
renci Svazku obcí středního Poota-
ví, která se konala v  reprezentativ-
ních prostorách zámku ve Štěkni. 

(viz článek na straně 4)

4. listopadu 2010 se uskutečnil 
v  sále pohostinství farmy v  Hoslo-
vicích seminář „Možnosti využití 
vlastních produktů, příklady dobré 
praxe z PRV“ v rámci Celostátní sítě 
pro rozvoj venkova (CSPV). 
Námět na uspořádání tohoto semi-
náře do plánu aktivit CSPV podalo 
Krajské sdružení Místních akčních 
skupin – Jihočeský kraj. Pro zajiš-
tění celého semináře byla vybrána 
Místní akční skupina LAG Strako-
nicko, o.s. Program byl připraven 
společně s Agenturou pro zeměděl-
ství a venkov Strakonice. 
Ukázalo se, že o toto téma je velký zá-
jem. Sešlo se 51 účastníků semináře, 
kteří byli nejen zaujatými poslucha-
či, ale i aktivními účastníky diskuse. 
MAS pro všechny připravila tištěné 
prezentace k  jednotlivým přednáš-
kám a další potřebné informace. 
Velmi kvalitní přednášku na téma 
Prodej vlastních živočišných pro-
duktů ze dvora si přítomní vyslech-
li od MVDr. Evy Cipínové z Krajské 
veterinární správy pro Jihočeský 
kraj. Byli seznámeni s podmínkami 
prodeje malých množství vlastních 
produktů z  prvovýroby přímo ko-
nečnému spotřebiteli, přednášející 
také zodpověděla řadu otázek polo-
žených z řad účastníků k této pro-
blematice, která byla nosným téma-
tem celého semináře. 
Zajímavé informace přinesl vstup 
Ing. Jany Bačkovské z ÚZEI na téma 
Zahraniční zkušenosti s  prodejem 
ze dvora v rámci agroturistiky. Před-
náška byla velmi motivační. 

K dalšímu programu přispěla i MAS 
Strakonicko prezentací Ivy Chlád-
kové, manažerky projektu Spolu-
práce pěti místních akčních skupin 
„Zavedení regionální značky Prá-
cheňsko“. Tento projekt je speciálně 
zaměřen na podporu a  propagaci 
místní produkce a tak vhodně dopl-
nil předchozí vystoupení. 
Poslední lektorkou byla majitelka 
farmy Terezie Součková, která se 
podělila o vlastní zkušenosti s pro-
vozováním farmy a  prodejem ze 
dvora. Na závěr byla představena 
činnost farmy na DVD. Občerstvení 
i oběd byly stylově připraveny z re-
gionálních produktů. Po obědě ješ-
tě následovala prohlídka projektů, 
které farma realizovava z PRV.
Těší nás, že celá akce byla úspěšná, 
o  čemž svědčí i  to, že seminář na 
stejné téma je opakovaně požado-
ván v  plánu činnosti CSPV – Jiho-
český kraj na rok 2011.

Seminář v Hoslovicích
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Svazek obcí středního Pootaví
Příprava založení Svazku obcí střed-
ního Pootaví se váže k  roku 1997, 
kdy byla podána první žádost o do-
taci. Svazek byl zaregistrován v roce 
1999, podle tehdejší legislativy jako 
Sdružení obcí středního Pootaví. 
Zakladatelskou smlouvu podepsalo 
7 obcí. Od roku 2002 se sdružení sta-
lo svazkem pod názvem Svazek obcí 
středního Pootaví, zkráceně SOSP. 
V  současné době má 18 členských 
obcí a  jejich úplný seznam najdete 
na internetových stránkách svazku 
www.pootavi.cz. Všechny obce spolu 
aktivně spolupracují, realizují regio-
nální projekty a využívají celé řady 
dotačních titulů ke svému rozvoji. 
V roce 2004 se SOSP stal zakládají-
cím členem místní akční skupiny 
MAS LAG Strakonicko, o.  s. 

Dlouholetým předsedou svazku je 
Ing. Petr Janoch, který též zastu-
puje svazek na valných hromadách 
místní akční skupiny a  je členem 
Monitorovacího výboru MAS. Bohu-
žel se nyní, po mnoha letech práce 
pro svazek i pro MAS, rozhodl pře-
dat vedení svazku svému nástupci. 
Děkujeme mu za jeho aktivní pří-
stup k  rozvoji území a  věříme, že 
se s ním budeme na dalších akcích 
stále setkávat. Svazek pod vedením 
Ing.  Petra Janocha uvedl do provo-
zu cyklostezku z  Katovic do Střel-
ských Hoštic, která položila základ 
Otavské cyklostezce. Ta se postupně 
buduje ve spolupráci dalších měst 
a  obcí v  povodí Otavy. V  regionu 
SOSP vznikla z  iniciativy svazku za 
pomoci národních dotací dvě malá 

Členové MAS

dokončení ze str. 1

venkovská muzea, Muzeum selského 
statku ve Volenicích a Muzeum řeky 
Otavy a  voroplavby ve Střelských 
Hošticích. V poslední době se svazek 
věnoval opravě kulturních památek 
církevního charakteru. Do součas-
né doby bylo opraveno a  vráceno 
zpět k  užívání 15 kaplí a  kapliček 
a 27 křížků. Za léta působení svazku 
bylo získáno 6 616 200  Kč dotací 
a  tak včetně vlastního podílu obcí 
bylo využito celkem 9 451 714  Kč 
pro rozvoj území. Věříme, že se bude 
svazku dále dařit a zůstane aktivním 
členem naší místní akční skupiny.

jsou náplní mé práce ve svazku. Je 
to nadstavba práce starostky, která 
mi skutečně vyplní mnoho večerů 
i nocí, kdy připravuji žádosti o do-
tace. Odměnou potom jsou zreali-
zované projekty jako v  roce 2009 
„Živá náves“, kterého se zúčastnilo 
10 členských obcí a  uskutečnil se 
na 19-ti katastrálních územích. 
Nebo letošní obcemi hojně využí-
vaný projekt, který jsme realizova-
li prostřednictvím MAS „Vybavení 
pro pořádání společenských akcí 
v mikroregionu“. Každoročně podá-
váme žádost o dotaci do Programu 
obnovy venkova JK na „Integrované 
systémy“, náplň dotací vždy aktua-
lizujeme podle potřeb obcí svazku. 
V letošním roce jsme poprvé zorga-
nizovali vzdělávací projekt, který 
byl ze strany statutárních zástupců 
velice kladně hodnocen. 
Této otázky bych využila k poděko-
vání všem starostkám a  starostům 
za to, že způsob mé práce ve vedení 
svazku přijali a  že jsou ochotni se 
mnou nadále spolupracovat. Fun-
gování svazku je ve velké míře zá-
vislé i na kvalitní práci účetní paní 
Kohelové, která má na starosti ne-
jen běžné účtování, ale i částečnou 
administraci projektů hlavně po 
finanční stránce, kdy dochází k pře-
rozdělování peněz jednotlivým ob-
cím klíčem dle počtu obyvatel. I té 
patří moje poděkování.
Takových lidí, kteří jsou ochotni 
dělat pro region víc, než jim přede-
pisuje jejich pracovní náplň, jistě 
nemáme mnoho. Co je Vaším nejsil-
nějším hnacím motorem, kde bere-
te energii?
Tím hnacím motorem je možnost 
realizovat konkrétní projekty, kdy 
za sebou vidíte okamžitě výsledky 
své práce. To je i trochu dvousečné, 
protože pokud se něco nevydaří, re-
akce občanů je okamžitá. A o zálibě 
nás Čechů v kritice se snad ani ne-
musím zmiňovat. 
Moje rada a  útěcha pro všechny, 
kteří se snažíme udělat něco pro 
ostatní a jsme někdy vystaveni kriti-
ce tohoto druhu, je jednoduchá. Je 
to fakt, že většina takovýchto kriti-
ků nedělá pro druhé vůbec nic.
Ví se o  Vás, že jste jednou z  nejú-
spěšnějších starostek v rámci regi-
onu. Projektů, které byly díky Vám 
v  obci realizovány, je celá řada. 
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Čestice za sebou mají velmi boha-
tou historii. První písemná zmínka 
o Česticích pochází již z roku 1243. 
Čestice během staletí vystřídaly 
řadu majitelů. Šlechtické rody, kte-
ré zámek a obec vlastnily, se zaslou-
žily o vznik řady dnes obdivovaných 
památek. V roce 1908 byly Čestice 
císařem Františkem Josefem I. po-
výšeny na městečko. Ve druhé polo-
vině 20. století byl tento statut zru-
šen a navrácen byl až na žádost obce 
v roce 2006.
V  současnosti má městys Čestice 
kolem 930 obyvatel. Do jeho správ-
ního území patří několik místních 
částí a  osad. Jsou to Čestice, Rade-
šov, Střídka, Doubravice u  Volyně, 
Počátky, Prkošín, Nuzín, Krušlov, 
Nahořany, Dobrá voda, Konopice 
a Na Kobylce.
Návštěvníci Čestic a okolí mají mož-
nost obdivovat několik památek, 
které zaujmou svou krásou i histo-
rickým významem pro tuto lokali-
tu. Patří k nim především Kalvárie, 
ale i  barokní zámek v  Česticích. 
Dále můžeme jmenovat renesanční 
kašnu před zámkem, farní kostel 
sv.  Jana Křtitele či sochu sv. Jana 
Nepomuckého přímo na čestické 
návsi.
KALVÁRIE 
Skutečnou perlou mezi památ-
kami Česticka je komplex staveb 
ukrytý na zalesněném návrší zva-

ném Kalvárie. Michal Hýzrle zde 
nechal postavit roku 1626 dře-
věné kaple. Ty však brzo sešly 
a  rozpadly se. V  roce 1820 zde 
nechala hraběnka Dorota Reyová 
z  vděčnosti za své uzdravení po-
stavit soubor šesti staveb. Hlavní 
svatyní je kaple Povýšení sv. Kří-
že. Je postavena ve slohu vlašské 
renesance. Předsíň spočívá na 12 
dórských sloupech. Okolo byly po-
staveny 4 menší kaple, instalovány 
byly také malé varhany. Stavba tr-
vala 1 rok. Na západní straně ná-
vrší byla v  roce 1821 postavena 
poustevna – dřevěná, šindelem po-
krytá chaloupka s věžičkou.Uvnitř 
je zachovalá fresková malba staré-
ho poustevníka.
ZÁMEK ČESTICE 
Barokní zámek v Česticích byl údaj-
ně postavený naproti bývalé tvrzi 
asi ve třetí čtvrtině 17. století. Je to 
jednopatrová, dvoukřídlá budova 
o půdorysu do písmene „L“ se šesti-
bokou věží v levém nároží. Průčelí je 
zdobeno deskou se znakem někdej-
šího majitele tvrze Přecha z  Čestic 
z roku 1546. Poslední velkou opra-
vu zámek zaznamenal v 1. polovině 
20. století. I  v  současnosti je stále 
upravován. 
RENESANČNÍ KAŠNA 
Za povšimnutí stojí také stará re-
nesanční kamenná kašna před 
zámkem a přilehlý zámecký park, 

Čestice

Seriál – obce a města 
na území MAS LAG Strakonicko

Můžete vyjmenovat alespoň ty z Va-
šeho pohledu nejdůležitější?
Byla jsem zvolena jako popovodňo-
vá starostka s  programem, který 
na prvním místě sliboval realizaci 
opatření na ochranu před povod-
němi. V  letošním roce se zúročila 
práce na přípravách a  za přispění 
Státního fondu životního prostře-
dí jsme vybudovali na osmi hekta-
rech poldr – záchytnou akumulační 
nádrž umístěnou proti vodnímu 
toku Cehnického potoka před obcí. 
V  předchozím roce proběhla re-
gulace potoka v  obci a  také byla 
odstraněna stará ekologická zátěž 
nad rybníkem Třtí. Nyní už zbývá 
„pouze“ tento 2 ha rybník odbahnit 
a  budou všechna protipovodňová 
opatření ukončena.
Další takovou velkou investicí bylo 
zateplení Základní školy a  změna 
způsobu jejího vytápění. Pro naši 
obec je škola prioritou a  tyto její 
úpravy všechny potěšily. 
Jako obec se snažíme zajistit si kom-
plexní dotační servis sami, pouze 
u  stavebně náročných projektů vy-
užíváme odborného poradenství. 
Máme tak přehled o  průběhu celé-
ho procesu, protože při nedodržení 
podmínek hrozí vrácení financí, což 
by bylo pro rozpočet obce likvidační.
A co byste na závěr popřála do no-
vého roku všem obyvatelům naše-
ho regionu? 
Přeji mnoho spokojenosti, klidu 
o Vánocích v rodinném kruhu a do 
nového roku hlavně hodně zdraví, 
pracovních úspěchů v  zaměstná-
ní i  ve veřejných funkcích, prostě 
úspěšný nový rok 2011.
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kde se nachází jeskyně. Kašnu ne-
chal postavit hrabě Rey v  letech 
1815–1827 z tesaných kvádrů.
FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Tato dominanta Čestic se řadí mezi 
nejstarší románské stavby v  jižních 
Čechách. Byl postaven mezi r. 1220–
1240 v románském slohu. Později byl 
několikrát přestavován a nese znaky 
několika různých dobových stylů. 
SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
Socha pochází z  druhé poloviny 
18.  století. Je postavena na kamen-
ném sloupu přímo na čestické návsi 
a představuje světce v životní velikosti. 

Představení Čestic současných se ujal 
starosta pan Milan Žejdl: 
Do práce v Česticích a jejich místních 
částech je zapojeno několik dobrovol-
ných spolků a občanských sdružení. 
Patří mezi ně pět sborů dobrovolných 
hasičů (Čestice, Nuzín, Krušlov, Na-
hořany a  Doubravice u  Volyně), ČSŽ 
Čestice, ČČK Čestice, TJ Čestice, MS 
Čestice a  Nahořany, Kulturní spolek 
Čestice, OS Krušlovský včelín a OS Na-
hořany. Každý z těchto spolků má vý-
znamný podíl na společenském, kul-
turním a sportovním životě v obci.
Sbory dobrovolných hasičů neprová-
dí jen protipožární prevenci, ale sami 
pořádají různé kulturní společenské 
akce, věnují se mládeži a požárnímu 
sportu.
ČSŽ pořádá hlavně akce pro děti (dět-
ský den, zvonkování, dětský karneval, 

lampiónový průvod).
TJ Čestice sdružuje dva sportovní od-
díly a to oddíl fotbalu a oddíl nohej-
balu.
Členové kulturního spolku pořádají 
kulturní akce pro široké spektrum 
publika (od koncertů vážné hudby, 
diskotéky, rockové koncerty, di-
vadelní představení až po vlastní 
ochotnickou divadelní činnost). 
Ochotníci v  Česticích mají dlou-
hodobou tradici, založenou v  pa-
desátých letech minulého stole-
tí. V  70.  a  80. letech téhož století 
ochotnické divadlo nefungovalo až 
do doby, kdy jeho činnost vzkřísil 
dnes již zesnulý básník, spisovatel 
a scénárista Josef Křešnička.
Občanské sdružení Krušlovský včelín 
si vzalo na svá bedra nelehký úkol, 
jakým je zachování unikátního včelí-
na, který je dílem Krušlovského rodá-
ka, lidového umělce a  řezbáře pana 
Josefa Macha.
Občanské sdružení Nahořany pořá-
dá převážně kulturní akce s různoro-
dou tematikou v Hospodě pod kaplič-
kou v Nahořanech.
Čestice mohou nabídnout občanům 
velmi širokou občanskou vybave-
nost. Je zde základní a mateřská ško-
la, zdravotní středisko s  obvodním 
praktickým lékařem, dvakrát v  týd-
nu navštěvováno i  stomatologem. 
Dále je zde nákupní středisko se širo-
kým sortimentem zboží, restaurace 
s možností ubytování, bar, dva pen-
ziony, kadeřnictví, čalounictví, au-
toopravna, truhlářství, zámečnictví 
a  pedikúra. V  nedalekém Radešově 
sídlí soukromá hudební škola pana 
Hartla, která se věnuje výuce na růz-
né hudební nástroje.
Úřad městyse má sídlo v prostorách 
čestického zámku ze 17. století, ve 

kterém je i obřadní síň pro pořádá-
ní různých významných událostí. 
V  zámku je umístěno i  malé regio-
nální muzeum, úzce spjaté s historií 
blízkého okolí.
V  současnosti má městys několik 
hlavních priorit, které souvisejí 
s jeho dalším rozvojem. 
Před dokončením je plán ZTV, který 
má zajistit další rozrůstání Čestic. 
Jedná se o rozšíření prostor pro vy-
budování nových rodinných domů 
a občanské vybavenosti, kde by mělo 
stát přibližně 70 domů.
Zpracováván je i nový územní plán, 
který předpokládá i  s  rozšířením 
místních částí, jak o  bytovou, tak 
i průmyslovou zástavbu.
Další prioritou obce je i  komplexní 
rekonstrukce základní školy.
Toto jsou jen ty nejdůležitější pro-
jekty, samozřejmě jsou připraveny 
i další, které bude městys v budouc-
nu řešit v  závislosti na finančních 
možnostech.

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