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 Realizace Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje: 

Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s. 

pokračovala v realizaci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (CLLD) Strakonicko – místo pro 

život. která jí byla schválena pro období 2014 - 2020 

Zároveň MAS poskytovala a nadále poskytuje 

poradenství, konzultace a administrativní pomoc 

Základním školám, Mateřským školám a Základním 

uměleckým školám v rámci projektu "Šablony do škol 

II“ a pomoc při ukončení projektů „Šablony do škol 

I.“V roce 2020  MAS pokračuje ve vyhlašování výzev 

z jednotlivých Programových rámců, přijímat žádosti o 

finanční podporu a administrovat celý proces. Nadále 

bude poskytovat zájemcům poradenství, konzultace a 

administrativní pomoc. Harmonogram výzev a 

podrobnější informace o území, činnosti spolku, 

aktuality a kontakty lze získat na webových stránkách 

www.strakonicko.net případně na FB a emailové 

adrese: lag.strakonicko@seznam.cz.  

Programové období 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke 

konci, v roce 2020 byly vypsány výzvy z OP OPZ, 

IROP a PRV. Žadatelé mohli požádat o podporu 

svých projektů z daných operačních programů.  Od 

jara 2020 začíná MAS připravovat novou strategii 

CLLD pro období 2021 - 2027. 

Již v květnu 2020 byly osloveny obce v území 

působnosti MAS, zda souhlasí se setrváním v území 

MAS v příštím programovacím období. Souhlasy obcí 

jsou nedílnou součástí procesu STANDARDIZACE 

MAS pro období 2021 – 20207. Všechny zapojené 

města a obce, kromě obce Slaník a obce Nišovice 

vyslovily souhlas se setrváním v území. Území MAS 

Strakonicko bude mít pro následující období nově 

výměru cca 44 859 ha a 40 660 obyvatel.   

 

V období 2021 – 2027 chce MAS Strakonicko, z. s.  přinést 

do území nové dotační prostředky, proto připravuje novou 

Strategii komunitně vedeného rozvoje. Do přípravy se 

můžete zapojit i Vy.  

Na webových stránkách MAS Strakonicka, z.s. 

https://www.strakonicko.net/…asp, kde je umístěna 

záložka CLLD 2021 – 2027, si můžete stáhnout a vyplnit 

dotazníky a „Zásobník projektů“, ve kterém následně 

vyplníte plánovaný projekt, jeho výši a realizátora. MAS při 

přípravě SCLLD zohlední potřeby území, které budou 

vycházet z vyplněných dotazníkových šetření, zásobníků 

projektů, znalosti území a konzultací s relevantním aktéry a 

veřejností.  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení 

Vlády ČR, jsme nuceni zamezit osobním setkáním a proto 

Vás touto cestou žádáme o spolupráci formou vyplnění  

dotazníků a zásobníku projektu.  

Dotazníky jsou tematicky rozděleny 

Dotazník 1 je víceméně obecný (OP IROP, OP JAN 

AMOS KOMENSKÝ, OP Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost, částečně OP Životní prostředí) 

Dotazník 2 je pro OP Životní prostředí  

Dotazník 3 je pro OP Zaměstnanost + 

Forma dotazníků vychází z dostupných informací 

ke konkrétním operačním programům, které jsou                      

v současné době ještě v procesu jednání. Zásobník projektů 

slouží k vyplnění již konkrétních záměrů žadatele.  

Podpořené projekty ze současného období naleznete na 

našich webových stránkách, jedná se o podporu zemědělců, 

výstavbu a rekonstrukci chodníků, infrastrukturu a 

vybavení škol, podporu kulturních památek a muzea, 

podporu sociálního podnikání, podporu sociální péče a 

služeb, podporu dětských skupin, příměstských táborů, a 

další... 

Více informací o přípravě CLLD naleznete na uvedených 

webových stránkách a na FB MAS Strakonicka. 

 

 

 

https://www.strakonicko.net/…asp
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Vi  
 

Virtuální Univerzita třetího věku pokračuje 

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i 

duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet 

na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje 

aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů 

je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem 

pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností 

výhod každodenního života. Je chápané jako životní 

hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v 

životě, požitek ducha, který může a má být přístupný 

všem. 

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, 

zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / 

univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již 

tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. 

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na 

podporu fyzické a psychické kondice, podporují „bio-

psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se 

životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační 

dialog. 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna               

z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná 

Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské 

univerzity        v Praze. 

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům         

v rámci České republiky zájmové vysokoškolské 

studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel 

vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční 

seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů 

(vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční 

náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.         

V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí              

pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. 

V letním semestru 2019/2020 proběhla výuka na 

téma: 

 KS Katovice: Dějiny oděvní kultury II. 

 Ve druhé části historických návratů k počátkům 

oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy 

Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli 

následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka 

XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS Volyně: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční 

uomo universale 

KS Strakonice: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční 

uomo universale 

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z 

nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da 

Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho 

talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti 

videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám 

jeho života a tvorby.  

 

Zimní semestr 2020/2021 

KS Katovice: Mistři evropského barokního malířství 17. 

století 

V tomto tematickém kurzu se postupně seznámíte s šesti 

nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. 

století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo  

do světových dějin umění. 

KS Volyně: Rituály evropských královských rodů 

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako 

 jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými         

s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je 

věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se 

učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i 

našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně 

známým. 

 

KS Strakonice: Rituály evropských královských rodů 

  Kouzelná geometrie 

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků 

poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností 

a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické 

cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické 

poznatky. 

 

Bohužel nouzový stav neumožňuje společné setkávání 

studentů univerzity, kterým tato osobní setkání velmi chybí. 

Přesto studují dále a rozvíjí své znalosti a dovednosti. 
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Virtuální univerzita třetího  



 
 

 Projekt MAP II ORP Strakonice 

 
Po úspěšném zakončení projektu Místní akční plány 

vzdělávání (zkráceně MAP) navázal v září 2018 MAP II ORP 

Strakonice. Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti a inkluzivního vzdělávání dětí a 

žáků do 15 let. Realizátorem projektu zůstává MAS 

Strakonicko, z. s. 

 
Hlavní myšlenkou projektu je zvyšovat dostupnost a kvalitu 

vzdělávání mateřských škol, základních škol, organizací 

zájmového a neformálního vzdělávání. Podporovat 

vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi výše uvedenými 

aktéry, zvyšovat zájem rodičů a žáků o dění ve škole. 

Máme za sebou polovinu projektového období a spoustu 

práce, která nás baví. Z vytvořených dokumentů byla 

schválena například vize rozvoje školství na území ORP 

Strakonice nebo Strategický rámec MAP. Průběžně 

pracujeme na finálním dokumentu MAP II. Tentokráte máme 

4 tematicky zaměřené pracovní skupiny, které se pravidelně 

setkávají 4x ve školním roce. Tyto skupiny nám úžasně 

napomáhají při výběru vzdělávacích aktivit pro mateřské 

školy, základní školy, pedagogy, ale i rodiče a širokou 

veřejnost. 

 
 

 

 

 

 

 Za uplynulé dva roky jsme uspořádali 18 seminářů                     

pro pedagogy, ale i veřejnost – to hlavně v oblasti inkluze, 

matematické a čtenářské gramotnosti. Pro děti ze základních      

a mateřských škol jsme uspořádali velice pěkné akce jako 

EDUBUS – pojízdná laboratoř, divadlo Víti Marčíka, Péči         

o zuby, Povídání s knížkou a spousty dalších. Vždy jsme od dětí 

obdrželi pozitivní zpětnou vazbu.  

Letošní školní rok byl ve znamení environmentálního 

vzdělávacího programu Planeta můj domov – kde jsme 

spolupracovali s dětmi ze ZŠ a MŠ velice úzce.  Výstupem 

tohoto programu bude filmový dokument, který tvoří děti ze ZŠ 

a pro děti z MŠ EVVO stezka ve Strakonicích. Bohužel nám 

plány trochu překazila situace s pandemií COVID 19, byli jsme 

nuceni přeložit některé plánované akce na další školní rok.       

To nás čeká matematická a čtenářská gramotnost, doufáme, že 

situace dovolí v akcích pokračovat. Z projektu dále 

podporujeme činnost 5 kroužků, spolupracujeme s Jihočeskou 

hospodářskou komorou na Burze škol a plánujeme další 

aktivity, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Více 

informací o projektu MAP II ORP Strakonice najdete na 

webových stránkách https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-

projektu/orp-strakonice/ a na Facebooku 

https://www.facebook.com/Místní-akční-plán-vzdělávání-II-

pro-ORP-Strakonice-658342201205286/. Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií. 

  
 

  

 

 
Projekt MAP II ORP     

 

Strakonice 

https://www.facebook.com/Místní-akční-plán-vzdělávání-II-pro-ORP-Strakonice-658342201205286/
https://www.facebook.com/Místní-akční-plán-vzdělávání-II-pro-ORP-Strakonice-658342201205286/


 

Skalničky, dřeviny, dekorativní vazby 

S pěstováním alpinek jsme začali v roce 1996        v 

rozsahu několika málo druhů v intravilánu obce 

Zvotoky, malebné to vesničky v krásném kraji 16 km 

jihozápadně od Strakonic. Naše zahradnictví se 

rozkládá na ploše tří bývalých zemědělských 

usedlostí. Postupem let se podařilo areál uvést      do 

dnešní podoby. Naši zákazníci si mohou vybrat z 

bohaté nabídky na stolech přímo                 u vjezdu 

do zahradnictví. Na přání také umožňujeme prohlídku 

zahradnictví, kde lze naše výpěstky vidět v jejich 

přirozeném prostředí         na matečných záhonech 

nebo přímo na skalkách. Výhodou našich rostlin je 

pěstování pod širým nebem, bez rychlení ve 

sklenících, čímž je dána jejich otužilost.     

Kontakt na výrobce: 

Botanické zahradnictví Zvotoky 

Zvotoky 2 

387 16 Volenice 

tel.: 721225652 

http://zahradnictvi-zvotoky.cz 

Eva Králová 

telefon: 737356139 

Eva_Kral@centrum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pletené výrobky z proutí a drátu 

Přijďte s námi příjemně strávit váš volný čas na kurzu 

drátkování. Všechen potřebný materiál a nářadí pro vás 

zajistíme my, nebudete s tím mít žádné zbytečné starosti navíc. 

Naše kurzy jsou vhodné jak pro malé děti, tak dospělé. Z kurzu 

si navíc odnesete vlastnoručně vyrobený výrobek domů. Pokud 

vás trápí špatné sny, můžete si vyrobit lapač snů ze žíhaného 

drátu, korálků a peří. Na Velikonoce můžete vyzkoušet 

například závěsné vajíčko a na Vánoce andělský svícen nebo 

ozdoby na stromeček.  

Kontakt na výrobce: 

Marie Vodáková 

Do Růťáku 108 

387 31 Radomyšl 

tel.: 739 788994 

ja7122@seznam.cz 

 

 

 

 
Seriál  - držitelé regionální 

 

značky 

MAS Strakonicko, z. s. 

Palackého náměstí 1090 

386 01 Strakonice 

 

www. strakonicko.net 

Email: lag.strakonicko@seznam.cz 
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