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Rozhovor 
Vesnice roku 2012 v Jihočeském kraji
Na dojmy ze soutěže Vesnice roku 2012 v Jihočeském kraji se redakce ze-
ptala všech starostů zúčastněných obcí z území MAS Strakonicko vyjma 
Martina Vysokého, starosty vítězné obce. S ním uvedeme rozhovor v příš-
tím čísle zpravodaje. Za jednotlivé obce nám odpovídali:
Helena Sosnová – starostka obce Cehnice
Milan Žejdl – starosta městyse Čestice
Miroslav Krčal – starosta obce Drachkov
Eva Broulimová – starostka obce Dřešín

1) Můžete nám sdělit Váš dojem 
z návštěvy hodnotitelské komise ve 
vaší obci?
Sosnová: Byli jsme poslední, tou 31. 
obcí v Jihočeském kraji, kterou hod-
notitelská komise navštívila, a i když 
její členky a členové museli třídit ve 
svých hlavách již velkou spoustu in-
formací, velmi nás potěšil jejich zá-
jem o dění v naší obci a  spontánní 
reakce na námi připravený dvouho-
dinový program. 
Žejdl: Dojem z  návštěvy komise je 
velmi kladný, byla v pohodě, zajíma-
la se o obec a chtěla co nejvíce vidět 
na vlastní oči, bohužel 2 hodiny jsou 
málo pro obec naší velikosti s devíti 
místními částmi.
Krčal: Měl jsem dobrý pocit z příjez-
du komise, zahájení nám trochu po-
kazil déšť, ale členové komise i toto 
zvládli s úsměvem. Po zahájení pro-
bíhala prezentace spolků a sdružení 

v  kulturním domě, nejvíce zaujalo 
vystoupení našich dětí, které díky 
vlídnému chování komise úplně 
ztratily trému a  předvedly pěkné 
kulturní vystoupení.
Broulimová: Nejprve jsme měli oba-
vy, protože jsme netušili, co nás 
čeká. Byli jsme mile překvapeni, 
komisi se u nás viditelně líbilo, zají-
mala se o naše aktivity a potěšilo nás 
i ocenění, které jsme získali. 

2) Přinesla účast v soutěži něco 
pozitivního vaší obci i přesto, že se 
neumístila na prvních postech?
Sosnová: Do soutěže jsme se přihlá-
sili poprvé, spíše na zkušenou, tak-
že jsme s  umístěním na předních 
postech ani nepočítali. O to více nás 
potěšila cena, kterou jsme obdrželi, 
tj. „Cena naděje pro živý venkov“ – za 
místní spolkový život a  občanskou 
společnost v obcích, kterou vypisuje 
SMS ČR. 
Žejdl: Určitě ano. Je to především vel-
ká prezentace obce, protože Vesnice 
roku je prestižní a známá soutěž pro 
venkovské obce. Určitě účast zvýšila 
i hrdost občanů na obec a přinesla 
zkušenost do dalších let.
Krčal: Při prezentaci došlo k  vý-
znamnému setkání velkého množ-
ství občanů, řada z nich se podílela 
na přípravě prezentace, což upevni-
lo mezilidské vztahy v obci a podpo-

– pokračování na straně 3

řilo hrdost občanů. To považuji za 
veliký přínos účasti v soutěži.
Broulimová: Lidé přivítali, že se obec 
přihlásila jako jedna z mála na Stra-
konicku, že děláme něco navíc než 
musíme. Určitě narostlo sebevědomí 
občanů, když pocítili, že komise je 
spokojená. 

3) Co přinesla účast v soutěži Vám 
osobně?
Sosnová: Osobně jsem se přesvěd-
čila o  tom, že dlouholetá podpora 
aktivit místních spolků, organizací 
i  jednotlivců měla smysl a  věřím, 
že se díky tomu takto „probuzený“ 
společenský život v  obci, se všemi 
obnovenými a  nově vzniklými tra-
dicemi, postupně stane její přiroze-
nou součástí. 
Žejdl: Zkušenost, poznání průběhu 
návštěvy hodnotící komise a  další 
motivaci.
Krčal: Přinesla mi hodně práce a sta-
rostí, ale i  významnou zkušenost 
s organizací takové akce.
Broulimová: Velké potěšení z přístu-
pu občanů. Ti když zjistili, že je obec 
do soutěže přihlášená, pustili se do 
velkého úklidu, v  den návštěvy ko-
mise bylo navíc i napečeno. Zjištění, 
že občané jsou ochotni dobrovolně 
udělat něco navíc, bylo pro mne veli-
kým přínosem.

4) Chystáte se přihlásit znovu 
v roce 2013?
Sosnová: V  nedávné době bohužel 
došlo k  názorovému rozkolu mezi 
zastupiteli obce, které vyústilo vy-
psáním nových voleb. Doufám, že 
nově zformované zastupitelstvo 
bude pokračovat s projekty a nápa-
dy, které posunou obec k možnému 
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▨ Fiche č. 1
▨ Fiche č. 2
▨ Fiche č. 5

▨ Fiche č. 1
▨ Fiche č. 2
▨ Fiche č. 5

▨ obce
▨ neziskovky
▨ podnikatelé

▨ podané projekty ▨ vybrané projekty▨ Fiche č. 7
▨ Fiche č. 8

▨ Fiche č. 7
▨ Fiche č. 8

Zaregistrované projekty dle Fichí

Finanční alokace dle Fichí

Struktura žadatelů v procentech

Podané × vybrané projekty

Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní 
akční skupina LAG Strakonicko, 
o.s. dne 16. dubna 2012, příjem 
projektů byl ukončen 11. května 
2012. Poté proběhla administrativ-
ní kontrola a kontrola přijatelnosti. 
Všechny projekty úspěšně prošly 
kontrolami. Následně byly všechny 
projekty hodnoceny Výběrovou ko-
misí MAS. 27. června 2012 se kona-
la valná hromada MAS, kde byl defi-
nitivně schválen seznam vybraných 
a nevybraných projektů. 2. červen-
ce byly všechny projekty zaregistro-
vány na RO SZIF v Českých Budějo-
vicích.
Přibližná celková alokace na čtvr-
tou výzvu činila 7 500 000 Kč, na-
konec bylo mezi úspěšné žadatele 
přerozděleno 7 501 418 Kč. 

V rámci 6. výzvy byly vyhlášeny ná-
sledující Fiche:

▪ Fiche č. 1 Moderní hospodaření–
budoucnost venkova (číslo opatření 
v PRV I.1.1.1)

▪ Fiche č. 2 Udržme si lesy (číslo opat-
ření v PRV I.1.2.1)

▪ Fiche č. 5 Nové firmy – nové příleži-
tosti (číslo opatření v PRV III.1.2)

▪ Fiche č. 7 Poznejte a  zamilujte si 
náš venkov (číslo opatření v  PRV 
III.1.3.2)

▪ Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná (čís-
lo opatření v PRV III.2.1.1)

K  administraci bylo v  kanceláři 
MAS zaregistrováno celkem 38 pro-
jektů. Nejvíce projektů z Fiche č. 8 
– konkrétně 18 projektů, z  Fiche 
č. 1 – 11 projektů. Nejméně projek-
tů bylo zaregistrováno ve Fichi č. 7 
– žádný projekt. Situaci znázorňuje 
následující graf.

Struktura žadatelů byla v  této 
výzvě následující:

V této výzvě poprvé převažovali ža-
datelé z  podnikatelského sektoru 
(20 žadatelů), z  veřejného sektoru 
podalo svůj projekt do 6. výzvy MAS 
16 žadatelů a z neziskového sekto-
ru žadatelé dva. Kompletní přehled 
rozložení všech žadatelů je uveden 
v grafu.

Celková finanční alokace na pátou 
výzvu MAS činila přibližně 7,5 mil. 
Kč. K realizaci bylo nakonec Progra-
movým výborem MAS, Výběrovou 
komisí MAS a  Valnou hromadou 
MAS vybráno 21 projektů – finanč-
ní alokace na 21 plně podpořených 
projektů činí 7 501 418 Kč.
V následujícím grafu je znázorněna 
finanční alokace na šestou výzvu 
rozdělena dle jednotlivých Fichí. 
Nejvíce finančních prostředků 
v  6.  výzvě bylo alokováno na Fichi 
č. 8 (konkrétně 3 508 618 Kč, což 
činí 47 % veškeré alokace na tuto 
výzvu), v této Fichi bylo plně podpo-
řeno 6 projektů. 

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů 
ze šesté výzvy MAS.
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Přehled podpořených projektů:
Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise 
a Programový výbor MAS k realizaci v rámci šesté výzvy MAS LAG Strako-
nicko, o. s. 

Fiche Žadatel Název projektu Celkové náklady Dotace

1 Josef Květoň Zemědělská technika  
– Josef Květoň II. etapa

1 020 000 340 000

1 Mgr. Zdeněk Filip Nákup lisu a ovíječky balíků 2 100 000 700 000

1 Vladislav Uhlík Nákup přepravníku  
hospodářských zvířat

204 000 93 500

1 Josef Sluka Pořízení lisu na biomasu 888 000 296 000

1 Edita Sluková Pořízení přepravníku na koně 240 000 110 000

1 EKOCHOV s. r. o. Rekonstrukce povrchu jízdárny 588 000 245 000

2 Stavby Uhlík s. r. o. Zlepšení hospodaření v lesích 336 000 140 000

2 Ing. Jiří Lenc Pořízení čelního nakladače s kleště-
mi na traktor

200 000 100 000

5 Jan Janout Automatický svařovací stroj na 
plastové desky

1 035 600 431 500

5 Mgr. Irena Novotná Tradice dnes – kapacity i pro zítřek 
(rozvoj internetového obchodu 
Tradice dnes)

113 600 56 800

5 PharmDr. Anna 
Zdráhalová

Lékárna u Andělů – kvalitní služby 
uzpůsobené potřebám a specifi-
kům venkovského prostředí

1 142 800 472 000

5 Roman Sosna Modernizace provozu dřevovýroby 1 200 000 500 000

5 Luboš Rychtář Pořízení formátovací pily 97 200 40 500

5 Eva Nová Modernizace cukrářské výroby 594 000 247 500

5 MVDr. Václav Vačkář Modernizace laboratorní techniky 
veterinární ordinace

528 000 220 000

8 Oblastní charita 
Strakonice

Úprava a zlepšení vzhledu veřejné-
ho prostranství v Sousedovicích

224 759 202 283

8 Obec Čejetice Obnova a údržba veřejných pro-
stranství Čejeticka

772 533 584 737

8 Obec Sousedovice Bezdrátový rozhlas v Sousedovicích 295 869 224 901

8 Město Strakonice Úprava veřejného prostranství 
u kostela svaté Markéty, Strakonice

2 868 202 1 434 936

8 Obec Radošovice Chodník Radošovice, náves  
– 1. etapa

701 892 532 419

8 Obec Nišovice Záchrana místní komunikace seve-
rozápadního příjezdu v Nišovicích

697 790 529 342

CELKEM 15 848 245 7 501 418

Slovníček MAS

Programové rámce
ISRÚ 2014–2020, o které byla infor-
mace v  minulém zpravodaji, bude 
obecně formulovanou strategií, na 
kterou by měly navazovat tzv. „Pro-
gramové rámce“ (PR). Jak ISRÚ tak 
z ní vycházející Programové rámce se 
budou u jednotlivých MAS lišit podle 
potenciálu a specifických potřeb úze-
mí. ISRÚ včetně Programových rám-
ců budou MAS připravovat na celé 
období 2014–2020.
Potřeba přípravy Programových rám-
ců souvisí s  předpokládaným mul-
tifondovým financováním MAS. To 
znamená, že podle výsledků analýzy 
může MAS ve strategické části ISRÚ 
určit, jaké další fondy EU kromě Ev-
ropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova chce k naplnění svých 
cílů a priorit využívat. Pro ty pak při-
praví tzv. Programové rámce. Ty bu-
dou konkrétně popisovat problémy 
řešitelné pomocí dotačních fondů EU, 
které budou pro dané programovací 
období EU k dispozici (EAFRD, ERDF, 
ESF, EFF, atd.) nebo i v  rámci jiných 
zdrojů včetně vnitřních. MAS tedy 
budou mít možnost využívat více fon-
dů EU než v programovacím období 
2007–2013 (v tomto období využívá-
me pouze Program rozvoje venkova – 
PRV v rámci Evropského zemědělské-
ho fondu pro rozvoj venkova). 
Programové rámce jsou obdobou 
v  současné době používaného „Stra-
tegického plánu LEADER“ (SPL). Ten 
by měl vycházet z ISÚ a je naplňován 
prostřednictvím PRV – Osa IV LEA-
DER. Programové rámce budou tedy 
vycházet z ISRÚ a budou naplňovány 
prostřednictvím jednotlivých fondů 
EU, které se budou vztahovat k pro-
blematice řešené v tom kterém PR.
Programové rámce se dále člení na:
Projektová opatření (v  rámci PRV 
jsou v současnosti Projektová opatře-
ní známá jako Fiche), 
Grantová schémata (obdoba globál-
ních grantů, fondů malých projektů 
nebo mikro-projektů)
Integrované projekty

Upozorňuji, že zde uvedené informace jsou 
návrhy NS MAS ČR, které vycházejí z  ná-
vrhů Nařízení Evropské komise pro obdo-
bí 2014–2020. Není to dosud schválený 
postup implementace, ten je stále v  jed-
nání. Výsledky projednávání a  aktuální 
informace k využití metody LEADER v  im-
plementaci fondů EU můžete sledovat na 
www.nsmascr.cz
Jiřina Karasová, manažerka MAS

Rozhovor
– dokončení ze strany 1

získání dalších ocenění v této soutě-
ži v příštím roce.
Žejdl: Ano, určitě ano.
Krčal: Ano, přípravu na další ročník 
soutěže jsme již zahájili.
Broulimová: Rozhodně ano.

▨
Vesnice roku je významná soutěž 
a myslíme si, že každá MAS by měla 
obce ve svém regionu motivovat 
k účasti a pomáhat jim s projekty, 
které zlepší nejen jejich vzhled, ale 
zajistí i  vyšší kvalitu života. Obec 
se pak lépe prosadí v  konkurenci 

ostatních jak v krajském, tak v ná-
rodním měřítku.
My jsme se dojeli na hodnocení té 
nejmenší účastnické obce komisí po-
dívat. Můžeme dosvědčit, že pan sta-
rosta z  Drachkova měl pravdu. Děti 
byly úžasné, atmosféra typicky ven-
kovská a  velmi příjemná. Obec, kte-
rá se do soutěže hlásí, má obvykle co 
ukázat. Věříme, že v  příštím roce se 
kromě těchto rozhodnutých obcí při-
hlásí ještě řada dalších. Přejeme jim 
odvahu, které pak určitě nebudou li-
tovat. I zúčastnit se je krásný zážitek.
Redakce MAS
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Z činnosti MAS

Akce člena MAS 
LAG Strakonicko, 
ŽEHNÁNÍ KONÍM
10. 6. 2012 zámecký park 
ve Štěkni
Již podruhé pořádalo občan-
ské sdružení Westernová jízda 
Štěkeň v  zámeckém parku ve 
Štěkni Žehnání koním. I  přes 
nepřízeň počasí se sešlo dvacet 
koní včetně dvou hříbat. Bylo 
k  vidění mnoho plemen a  růz-
ných jezdeckých stylů. Pozvání 
přijal i Sbor Selských jízd Jana 
Žižky z Trocnova a představil se 
v historických krojích ze 30. let 
minulého století. Po slavnost-
ním nástupu zazněla Modlitba 
koně namluvená paní Valerií 
Zawadskou. Následně pan farář 
všechny přítomné koně a  jezd-
ce obešel a  požehnal jim svě-
cenou vodou. Každý dostal na 
památku kokardu. Následovala 
ukázka práce s koněm ze země 
na ohlávce a ve volnosti, kterou 
předvedl člen Westernové jíz-
dy Štěkeň Václav Bláha se svojí 
mladou klisnou Odysseou. Bylo 
to jejich první vystoupení na 
veřejnosti a zvládli jej bravurně. 
Celou akci ukončilo slavnostní 
kolečko, ve kterém se předvedli 
všichni zúčastnění jezdci a koně 
a zároveň ustal celodenní déšť.

Konference 
Jihočeský venkov 
2012
Pracovníci a  představitelé MAS 
se účastnili 6. 6. 2012 již v  po-
řadí druhé konference Jihočes-
ký venkov, která byla tentokrát 
uspořádána ve Strunkovicích nad 
Blanicí na území Chance in Na-
ture – LAG, která byla pověřena 
realizací Krajským sdružením NS 
MAS ČR Jihočeského kraje. Hlav-
ním organizátorem byla Agen-
tura pro zemědělství a  venkov 
Prachatice v rámci činnosti CSPV 
– Jihočeský kraj. Program kon-
ference byl velmi kvalitní a  pro 
účastníky přínosný.
V  rámci konference Krajská síť 
jihočeských MAS uzavřela smlou-
vu o spolupráci s Jihočeskou uni-
verzitou v  Českých Budějovicích 
a  Spolkem pro obnovu venkova 
Jihočeského kraje.

Mezinárodní projekty MAS LAG Strakonicko
Naší místní akční skupině se podařilo získat 
dva nové projekty mezinárodní spolupráce.

První z nich je pokračováním dosa-
vadní spolupráce s  rakouskou obcí 
Hirschbach. Hirschbach se pyšní pře-
krásným muzeem lidového nábytku, 
ve kterém naše MAS v loňském roce 
spoluorganizovala adventní výstavu 
jihočeské krajky. Nutno podotknout, 
že výstava měla v  Rakousku velký 
úspěch a nám se podařilo nejen pre-
zentovat zručnost našich krajkářek, 
ale prostřednictvím doprovodného 
programu i folklór z Prácheňska. 
Projekt přeshraniční spolupráce, 
podpořený v  rámci Fondu malých 
projektů z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, navazuje na prezen-
taci lidové kultury a  řemesel obou 
regionů.

 Jde o  projekt zrcadlový, to zname-
ná, že žádost podaly obě strany a obě 
také dotaci získaly. Hirschbach svým 
projektem představí 21. července 
svoje proslulé bio-bylinkářství a další 
tradiční řemesla regionu na hradě ve 
Strakonicích. MAS LAG Strakonicko 
svoji část projektu naplní návštěvou 
Hirschbachu 9. září. Tuto zářijovou 
neděli v Hirschbachu proběhne jed-
na z  největších akcí v  regionu, tzv. 
Bylinkové posvícení. Celodenní pro-
gram vyplněný vším, co si dokážeme, 
ale i nedokážeme spojit s naší před-
stavou využití bylinek, doplníme 
i my. A vůbec nevadí, že v naší pre-

zentaci budou bylinky chybět. Bude-
me prezentovat naše řemesla a také 
dudáckou muziku, na kterou se Ra-
kušané už velmi těší. Na prostranství 
před budovou zmíněného muzea 
postavíme již dobře známou „jiho-
českou vesničku“, kterou obsadí naši 
výrobci, certifikovaní prácheňskou 
regionální značkou. Ti svoje výrob-
ky nejen nabídnou, ale i předvedou 
v rámci workshopů. O naší plánova-
né akci v  Hirschbachu vás budeme 
blíže informovat v příštím čísle zpra-
vodaje a nyní přikládáme pozvánku 
na strakonický hrad. Přijďte a užijte 
si rakouské bylinky u nás doma, ve 
Strakonicích. 

Druhý projekt je většího rozsahu a za-
slouží si samostatný článek. Ten vám 
přineseme ve třetím čísle HLAS MAS, 
zatím alespoň základní informace: 
Jde o  projekt, který jsme získa-
li v  programu Grundtvig, který je 
v rámci Programu celoživotního uče-
ní zaměřen na výukové a vzdělávací 
potřeby dospělých. Cílem partner-
ství vytvořeného v  rámci projektu 
je navázání kontaktu mezi organiza-
cemi a institucemi, které se zabývají 
vzdělávacími aktivitami zaměřený-
mi na podporu tradičních zeměděl-
ských a řemeslných oborů ve venkov-
ských oblastech. Dvouletý projekt 
startuje v  říjnu 2012 a  zajímavé je 
jeho partnerské zastoupení: Místní 
akční skupina LAG STRAKONICKO, 
o.s., Stichting Streekeigen Producten 
Nederland (Nizozemí), AGROEDUKA 
(Slovensko), Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy (Polsko).
Podařilo se nám tak zapojit místní 
akční skupinu z Polska, ale i sloven-
ský partner je s místní akční skupi-
nou ve svém regionu velmi úzce pro-
pojen. Je pro nás důležité, že se nám 
podařilo pro projekt získat subjekty, 
které bez ohledu na název chápou 
rozvoj venkovských regionů jako svo-
ji prioritu.

proslulé bylinkářství z rakouského Hirschbachu 
na hradě ve Strakonicích
v sobotu 21. 7. 2012, 10.00–17.00 hod 
K vidění,  ochutnání  a koupi řada bylinných směsí i dalších výrobků s přídavkem  
bylinek: bylinkové čaje, sirupy, kořalky, pečivo, uzenina, ale i kosmetika a léčivé masti.
Hirschbach rovněž představí svoji keramiku, řezbářské výrobky   
a malý kulturní program. 

Přijďte ochutnat bio-bylinkové Rakousko.
Vstup zdarma
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Z činnosti MAS

FAIR TRADE na území MAS

Dudákov – někomu zní tato pře-
zdívka Strakonic poněkud han-
livě, my se k  tomuto označení 
města dudáků naopak hrdě hlá-
síme. Vždyť právě tento hudeb-
ní nástroj tvoří podstatnou část 
image města a  zdaleka už nejde 
jenom o  Švandu dudáka. O  tom 
svědčí i  letošní, jubilejní 20. roč-
ník Mezinárodního dudáckého 
festivalu, který se bude konat ve 
Strakonicích 22.–26. 8. 2012. Jde 
zřejmě o  nejvýznamnější kultur-
ní akci v  regionu, o  čemž svědčí 
i  podpora významných státních 
kulturních a  politických institu-
cí. Záštitu nad festivalem tento 
rok převzal nejen hejtman Jiho-
českého kraje Mgr.  Jiří Zimola, 
ale i  předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky paní Miroslava Němcová. 
A samozřejmě starosta města Stra-
konice Mgr. Ing. Pavel Vondrys. 
Bohatý hudební program 
20.  ročníku Mezinárodního du-
dáckého festivalu jako vždy do-
provodí i řada dalších aktivit, je-
jichž výčet je uveden v programu 
festivalu. Již tradiční staročeský 
jarmark spojený s  ukázkou ře-
mesel bude jistě lákadlem pro 
spoustu návštěvníků festivalu.
K obohacení programu festivalu 
přispěje i MAS LAG Strakonicko. 
Na nově upraveném prostranství 
Tržnice U Markéty bude po dobu 
trvání festivalu fungovat „jiho-
česká vesnička“ složená ze stán-
ků projektu regionální značky. 
V těchto půvabných chaloupkách 
bude příležitost pro propagaci 
činnosti MAS LAG Strakonicko, 
ostatních partnerů tohoto pro-
jektu spolupráce, ale především 
pro propagaci certifikované pro-
dukce. Návštěvníci festivalu bu-
dou moci obdivovat, ochutnat 
i nakoupit některé z certifikova-
ných výrobků. O stánky byl mezi 
certifikovanými výrobci velký 
zájem a my jim přejeme, aby byli 
i  v  tak veliké konkurenci úspěš-
ní. Při svých toulkách festivalový-
mi Strakonicemi nemůžete tuto 
prezentaci MAS minout a my se 
těšíme na vaši návštěvu.

Místní akční skupi-
na LAG Strakonicko 
schválila na své Valné 
hromadě dne 27. 6. 
2012 podporu FAIR 
TRADE. Garantem pro 

rozvoj aktivit, podporujících FAIR 
TRADE na území MAS pověřila VH 
MAS starostu města Volyně Ing. Vác-
lava Valhodu. 

Co si představit pod pojmem FAIR 
TRADE?
Fair Trade je doslovně Spravedli-
vý obchod. Je to způsob obchodu, 
který dává znevýhodněným pěsti-
telům, řemeslníkům a  zaměstnan-
cům z  rozvojových zemí Afriky, Asie 
a  Latinské Ameriky příležitost, aby 
se uživili vlastní prací za důstojných 
podmínek.
Na podporu tohoto obchodu vzniklo 
hnutí fair trade, jehož cílem je rozví-
jení pracovních příležitostí pro země-
dělce, ženy a domorodé obyvatele v roz-
vojových zemích a  ochrana práv dětí 
před zneužíváním v procesu výroby.
Nám, spotřebitelům, pak dává fair 
trade jedinečnou možnost prostřed-
nictvím každodenního nakupování 
snadno a účinně se zapojit do snižo-
vání chudoby lidí na celém světě. Ná-
kup výrobků z ochrannou známkou 
Fair trade je otázkou společenské zod-
povědnosti. K té se může hlásit jak fir-
ma, tak jednotlivec.
FAIR TRADE podporují: Ministerstvo 
životního prostředí České republiky, 
Národní síť Zdravých měst, Ing. Zu-
zana Brzobohatá - poslankyně Evrop-
ského parlamentu, Jerzy Buzek - pre-
zident Evropského parlamentu
Fairtradové občerstvení se denně vyu-
žívá na jednáních v  Evropském parla-
mentu, který podporu fair trade vyjádřil 
například v  Usnesení Evropského parla-
mentu o  Spravedlivém obchodu a  rozvoji 
(2005/2245(INI)).
MAS se rozhodla spolupracovat na 
podpoře fair trade s organizací Fair-

trade Česká republika. Informace 
o  jednotlivých aktivitách MAS bude-
te pak postupně nacházet na www.
strakonicko.net, kde jsou již vloženy 
základní informace ke stažení.
Podrobné informace o  českém Fair 
Trade jsou k dispozici na http://www.
fairtrade-cesko.cz/

Proč MAS dala důvěru Ing. Václavu 
Valhodovi?
Jednoznačně pro zkušenost města 
Volyně s aktivitami na podporu FAIR 
TRADE.
Volyně má 1. Fairtraidovou střední 
školu v České republice!
SŠ a JŠ Volyně získala status Fairtrado-
vá škola 9. února 2012. Studenti této 
školy zaprvé dosáhli toho, že místní 
obchod a  cukrárna začaly prodávat 
fairtradové produkty a  zadruhé pře-
svědčili zástupce města, aby se ucháze-
li o titul Fairtradové město. 
*Fairtradová města jsou mezinárodní inici-
ativou označování míst, kde je podporován 
fair trade. 
Celosvětově je držitelem statusu Fairtradové 
město (Fairtrade town) již více než 1000 měst 
ve 23 zemích světa. Mezi Fairtrade towns pa-
tří například Londýn, Liverpool, Manchester, 
Dortmund, Brusel, Kodaň, Malmö, Dublin, 
Florencie nebo Řím, ale i Vancouver nebo San 
Francisco. Zdroj: www.fairtradovamesta.cz

Město Volyně se mezi taková města 
zařadilo a  stalo se 3. fairtradovým 
městem v České republice! Město na-
bízí na svých jednáních fairtradovou 
kávu a čaj, v místní cukrárně se vaří 
fairtradová káva.
Místní akční skupina již několik let 
podporuje místní produkci na svém 
území a  její propagaci i odbyt. Je to 
důležitý faktor pro rozvoj ekonomiky 
regionu. Z  toho důvodu chápe MAS 
potřebu podpory producentů v  roz-
vojových zemích tzv. spravedlivým 
obchodem, který bojem proti dis-
kriminaci výrobců umožní zlepšení 
životních podmínek a schopnosti ob-
živy místních obyvatel. Proto se MAS 
rozhodla spravedlivý obchod pod-
porovat, a  to prostřednictvím infor-
mační kampaně na svém území, poté 
akcemi v obcích a městech, které pro-
jeví zájem. Bude komunikovat i s ob-
chody o možnosti prodeje fairtrado-
vých produktů, (káva, čaj, čokoláda, 
kakao, koření, víno, ovoce, řemeslné 
výrobky).
Své náměty nebo dotazy zasílejte na 
e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Co nového u nás 
v „Dudákově“?
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Projekty 
Spolupráce

Slaník  
16. 6. 2012

Dne 18. června 2012 proběhl v pro-
storách AZV Strakonice odborný se-
minář na téma „Význam turistické 
destinace pro rozvoj venkovského 
regionu“. 

Šlo o  první výstup projektu spolu-
práce „Prácheňsko všemi smysly“, 

Malá obec Slaník uspořádala 
své první Vodnické slavnosti 
a  nutno podotknout, že dob-
ře a  na velikost obce přímo 
velkolepě. U návštěvníků akce 
pořadatelé určitě dostali jed-
ničku a  možná i  podtrženou. 
Celodenní program určený 
především dětem byl sestaven 
velmi zajímavě a ve finále zaba-
vil celé rodiny. Také MAS LAG 
Strakonicko přispěla účastí 
svých certifikovaných výrobců. 

Někteří z  nich prodávali své 
výrobky ve stále oblíbenějších 
stáncích projektu regionální 
značky, jiní zase usedli spolu 
s  dětmi a  vyráběli společně. 
Děti, ale i  jejich rodiče, si tak 
mohli vyzkoušet, jak se malu-
je na sklo, zdobení perníčků 
nebo výrobu keramiky. Slaní-
ku přejeme mnoho úspěšných 
pokračování této zdařilé akce.

Seminář projektu „Prácheňsko všemi smysly“

Čtvrtek 12. 7. 2012 byl pro koordi-
nátory projektu „Prácheňsko všemi 
smysly“ i pro další „účastníky zájez-
du“ dnem poznání. Autobus, který 
dopoledne odjížděl ze Strakonic 
směrem k Horažďovicím, měl před 
sebou několik zajímavých zastávek 

na území partnera MAS Pošumaví. 
Manažeři této místní akční skupi-
ny pro nás připravili zajímavý pro-
gram, kterým prezentovali nejen 
zajímavá a krásná místa ve svém re-
gionu, ale také svoji činnost. První 
zastávka nemohla být jinde než na 
starobylé Práchni. Většina posádky 

kterého se kromě všech pěti zapo-
jených místních akčních skupin 
zúčastnili také zástupci veřejnosti 
se zájmem o tuto problematiku. Se-
minář byl výborně zastoupen i  po 
stránce lektorské, mimo jiné před-
nášel RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. 
z Jihočeské univerzity.

Exkurze na území partnera projektu
autobusu sice tento historický vrch 
již navštívila, ale prohlídka s  od-
borným výkladem je přece jenom 
něco jiného. A potom už následoval 
sled rychlých návštěv a tak jsme do 
svých fotoalb mohli přidat fotogra-
fii sochy Jana Nepomuckého v  Če-
picích nebo třeba hradu Rabí. Pro-
hlídky realizovaných projektů MAS 
Pošumaví proběhly v  Hejné a  Hra-
dešicích. 

A  potom už rychle do provoněné 
karafiátové zahrádky v  Klatovech 
a  konečně do Švihova, sídla MAS 
Pošumaví. Zde jsme se sklonili před 
fortelem našich předků a obdivova-
li impozantní stavbu švihovského 
vodního hradu. Exkurze byla za-
končena výhledem do prácheňské-
ho kraje z vrcholu rozhledny Bolfá-
nek u Chudenic. 
Naše poděkování patří všem orga-
nizátorům exkurze, ale především 
manažerce MAS Pošumaví paní Šaš-
kové, která program zpestřila profe-
sionálně odvedeným výkladem.
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Základem tohoto souboru je du-
dácká muzika, ve které hraje ale-
spoň jeden nebo raději více du-
dáků. Dudy pak doplňují housle, 
klarinety a  basa a  máme tu du-
dáckou muziku v  celé její kráse. 
Lidové písně z Prácheňska ve dvoj- 
a  trojhlasé úpravě v  podání dívčí 
pěvecké skupiny jistě zaujmou 
každého posluchače. Kromě nich 
děvčata zařazují do svého reperto-
áru také skladby barokních mistrů 
a novodobých autorů. Jestliže pěk-
ná muzika a  zpěv lahodí uším, je 
potřeba dopřát zážitek očím. Ten 
přináší už první pohled na krásné 
lidové kroje, ve kterých celý sou-

bor účinkuje, a jejichž krása vynik-
ne zejména při vystoupení taneční 
skupiny. V  jejím provedení před 
očima diváků ožívají lidové tance, 
tradice a  zvyky. Bohatý repertoár 
písní a  tanců se vztahuje k  tradi-
cím udržovaným v průběhu celého 
roku na staročeské vesnici.
Dudácká muzika má 10–12 hu-
debníků (2–3 dudy, 2–3 klarinety, 
3 housle, viola, podle potřeby zob-
cová flétna, niněra, kytara, zvonko-
vá hra). 
Muzikou to vlastně všechno zača-
lo. Tím, že se „kdysi dávno“ dala ve 
Strakonicích dohromady dudácká 
muzika, utvořil se základ celého 
„slavného Prácheňáku“ a za ty roky 
se tu vystřídal slušný počet skvě-
lých muzikantů, někteří hráli jen 
krátce, jiní v té muzikantské partě 
strávili spoustu let a jeden dokon-

Členové MAS

ce celou dobu. S repertoárem mu-
ziky je to podobné. Jsou písničky 
a  skladby, které se tu hrají odne-
paměti, pořád se líbí a stále u po-
sluchačů zabírají, a  jsou i  mladší, 
které stvořili někteří šikovní muzi-
kanti až v průběhu let. Ne vždy je 
muzika v  plném obsazení. Někdy 
nás hraje jen pět, a  to je pak po-
třeba repertoár pořádně probrat, 
protože každý nástroj samozřejmě 
citelně chybí. 
Prácheňský soubor písní a  tanců 
Strakonice na letošním jubileiním 
20. ročníku MDF bude moci slavit 
rovněž svoji „dvacítku“, protože je 
možná jediným účastníkem festi-

valu, který se zúčastnil všech dosa-
vadních ročníků. Díky svému umě-
leckému vedoucímu, panu Josefu 
Režnému, který stál u zrodu tradi-
ce festivalu a velice aktivně se vždy 
podílel na organizaci a programo-
vém zajištění předcházejících roč-
níků, se stal Prácheňský soubor 
takříkajíc domácím souborem, 
který se vždy na programu festiva-
lu významně podílel. V  současné 
době soubor stále vychází z  tvůr-
čí umělecké práce pana Režného, 
přičemž soubor nyní svoji činnost 
rozvíjí pod vedením vedoucích jed-
notlivých souborových složek. Ve-
doucím muziky je Zdeněk Pilík, ve-
doucím skupiny zpěvaček je Marie 
Režná, vedoucím taneční složky je 
Jiří Záhorský a organizační záleži-
tosti řeší souborová rada se svým 
předsedou, Václavem Novákem.

Prácheňský soubor písní a tanců StrakoniceVernisáž výstavy  
o historii  
Prácheňska

Úspěšnou realizaci v pořadí již tře-
tího výstupu projektu si mohou 
pomyslně odškrtnout koordinátoři 
nového projektu spolupráce „Prá-
cheňsko všemi smysly“. Ve středu 
18. 6. 2012 proběhla v prostorách 

ambitu, který je součástí komen-
dy maltézských rytířů na strako-
nickém hradě, vernisáž výstavy 
Historie a současnost Prácheňska. 
Výstava mapuje dějiny tohoto his-
torického státního útvaru z  něko-
lika pohledů a stranou nenechává 
ani aktuální dění okolo tohoto stá-
le živého pojmu. Autorem libreta 

výstavy je Mgr. Ondřej Kolář, kte-
rý se problematikou Prácheňska 
dlouhodobě zabývá. O velmi zdaři-
lé výtvarné zpracování se zaslouži-
lo grafické studio Kolář & Kutálek 
z Horažďovic. 
Vernisáž zahájil starosta Strakonic 
a  předseda MAS LAG Strakonicko 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys. Příjemnou 
atmosféru dokreslil hudební a  pě-
vecký doprovod členky Pošumavské 
dudácké muziky Marie Krejčové. 
Výstava potrvá do 31. 8. 2012.
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Jihočeskou Vesnicí roku 2012 se stala Řepice 

Obec Řepice, která je od roku 2004 
zapojena do území naší místní akční 
skupiny, obstála v konkurenci 31 ji-
hočeských obcí a  stala se vítězem 
18. ročníku krajského kola Vesnice 
roku 2012. K  tomuto prestižnímu 
titulu blahopřejeme nejen předsta-
vitelům obce, kteří se skutečně vzor-
ně o obec starají a přihlásili ji do 18. 
ročníku soutěže, ale také všem řepic-
kým občanům, bez jejichž aktivního 
přístupu by nebylo možné takového 
úspěchu dosáhnout.

Obce přihlášené do soutěže o  Ves-
nici Jihočeského kraje roku 2012 
– XVIII. ročník
Nejvíce obcí (11) bylo přihlášeno 
z  okresu Písek, 6 obcí se hlásilo 
z okresu Strakonice, 5 obcí z okresu 
České Budějovice, po třech obcích 
soutěžilo z  okresů Tábor, Prachati-
ce, z okresu Český Krumlov byly do 
soutěže zapojeny dvě obce a z okresu 
Jindřichův Hradec pouze jedna.

Obce přihlášené z okresu Strakonice
Čestice, Drahonice, Drachkov, Dře-
šín, Řepice, Cehnice – kromě Dra-
honic jsou všechny jmenované obce 
z území MAS LAG Strakonicko.

Výsledky soutěže 
Hlavní ocenění:
1. místo: 
Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec Řepice, okres Strakonice
2. místo:
Obec Vrábče, okres České Budějovice
3. místo:
Obec Slabčice, okres Písek
Bílá stuha (za činnost mládeže)
Obec Tálín, okres Písek

Modrá stuha (za společenský život)
Obec Pištín, okres České Budějovice
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní 
prostředí)
Obec Kestřany, okres Písek
Oranžová stuha (za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu)
Obec Kučeř, okres Písek

Kromě toho byla udělena ještě růz-
ná další ocenění, z nichž každá obec 
z našeho území některé získala:
Obec Cehnice: Cena naděje pro živý 
venkov (za místní spolkový život 
a občanskou společnost v obcích)
Obec Čestice: Diplom za péči o  kul-
turní dědictví
Obec Drachkov: Čestné uznání za za-
chování genofondu ovocných odrůd 
stromů
Obec Dřešín: Čestné uznání za vy-
budování podmínek pro spolkovou 
činnost

Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání stuh a diplomů se usku-
teční ve vítězné Řepici dne 11. 8. 
2012.
Obec Řepice bude reprezentovat Ji-
hočeský kraj v celostátním kole sou-
těže. Výsledky celostátního kola bu-
dou zveřejněny v září tohoto roku.

Soutěž Vesnice roku volně navazu-
je na Program obnovy venkova. Po-
prvé byla vyhlášena 25. září 1995 
Spolkem pro obnovu venkova, Sva-
zem měst a  obcí ČR, ministerstvy 
zemědělství, hospodářství, životní-
ho prostředí a  kultury a  probíhala 
dvoukolově. První kolo se odehrá-
valo v  jednotlivých regionech a  do 
druhého, celostátního kola, postou-
pili vítězové kol regionálních. Ten-
to postup je stále dodržován. Prvá 
tři místa a  stuhy jsou spojeny s  fi-
nanční odměnou, která pak slouží 
opět k dalšímu zkvalitňování života 
v oceněných obcích. 
Cílem této soutěže je především 
snaha povzbudit obyvatele venko-
va k  aktivní účasti na rozvoji své-
ho domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňovaní programů 
obnovy vesnic a  upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova, ale 
také snaha vyzdvihnout aktivity 

obcí, jejich představitelů a  občanů, 
kteří se snaží nejen zvelebovat svůj 
domov, ale rozvíjejí i místní tradice 
a zapojují se do společenského živo-
ta v obci.
Předseda komise 18. ročníku sou-
těže Tomáš Korejs (starosta Čížové 
– Vesnice roku 2010) prohlásil, že 
komise nehledala nejkrásnější obec, 
ale obec, kde se nejlépe žije: „Řepi-
ce nás opravdu nadchla tím, jaký je 
tam společenský život, dlouhodobě se 
tam vedení obce s občany koncepčně 
snaží řešit prostory pro setkávání 
občanů, ale i infrastrukturu. Ta kon-
cepční práce je tam vidět a v obci se 
dobře žije“.
Hodnotící komise posuzovala přede-
vším koncepční dokumenty, spole-
čenský život v obci, občanskou vyba-
venost, úspory energií, péči o veřejné 
prostranství, přírodní prvky a zeleň 
v obci, připravované záměry a infor-
mační technologie obce.
Jihočeský kraj rozvoj obcí podporu-
je každoročně prostřednictvím Pro-
gramu obnovy venkova Jihočeského 
kraje a  řadou dalších grantů podle 
aktuálních potřeb venkova. 
Věříme, že i  naše místní akční 
skupina svou finanční podporou 
z PRV – Osa IV LEADER napomohla 
ke zkvalitnění infrastruktury obcí 
a  zlepšení vybavenosti neziskového 
sektoru a tím přispěla k větší úspěš-
nosti soutěžících obcí.
 
Doufáme, že 19. ročníku se zúčastní 
z  území naší MAS ještě větší počet 
obcí. I ti, co nevyhrají, mají ze soutěže 
přínos. Účast v soutěži aktivizuje oby-
vatele a samotné přihlášce do soutěže 
předchází velké množství příprav, je-
jichž výsledkem je obvykle zkrásnění 
prostředí a to za to určitě stojí.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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Řepické babči

Řepice – Kostel sv. Máří Magdalény


