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V Dřešíně již dlouhou dobu vládnou
ženy, proto se patrně obec Dřešín
dlouhodobě věnuje dětem a ženám.
V letech 2002–2010 byla starostkou Ing. Zdeňka Šašková, od voleb
v roce 2010 dosud je to Eva Broulimová. Vyzpovídali jsme si obě.
Paní Šašková, co bylo Vaší prioritou jako starostky obce?
Byla jsem v této funkci od roku
2002. V té době již venkov stárnul,
díky všemožným optimalizacím docházelo k zániku některých služeb,
omezení dopravní obslužnosti apod.
A tak jsme se především snažili
o příliv obyvatel v produktivním
věku. Obec měla velkou výhodu, že
zde byly postaveny bytovky, které
byly poté obydleny mladými rodinami a tak jsou v Dřešíně i děti. Pak
jsme se snažili obyvatele udržet.
V malých obcích, kde už zanikly školy, není většinou dostatek příležitostí k trávení volného času dětí. Tím
jsme začali. Pomocí projektu „Tady
jsme doma“ podpořeného z MMR
jsme vybudovali v podkroví obecního úřadu klubovnu, kterou jsme
následující rok prostřednictvím navazujícího projektu „Děti Dřešínu,
Dřešín dětem“ vybavili. Tím byly vytvořeny podmínky pro práci s dětmi
a mládeží. V klubovně je vybavení

pro cvičení, loutkové divadlo, počítač a samozřejmě stoly a židle – vše
z přírodního materiálu.
V následujících letech se podařilo
vybudovat ještě dětské hřiště.
Snažili jsme se zlepšit i občanskou
vybavenost. V roce 2005 jsme prostřednictvím LEADER ČR opravili
a zprovoznili návesní kaple v Dřešíně
a v Dřešínku. Každoročně tu pořádáme vánoční zpívání, začínáme pravidelně 23. 12. v 15 hodin v Dřešíně,
pak pěšky putujeme s lucerničkami
a lampiony do Dřešínka, kde nás
také čeká zpívání a občerstvení. Jsem
ráda, že se tak ujala a že ji i nové vedení obce stále podporuje. V roce 2009
jsme ještě získali dotaci ze SPL – Osa
IV LEADER na zřízení bezdrátového
rozhlasu, který zajistil informovanost
i v dalších místních částech, kterými
jsou Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice. Prostřednictvím dotace ze Svazku
měst a obcí okresu Strakonice jsme
obec vybavili velkou turistickou mapou a posezením.
V roce 2010 jste již na funkci starostky nekandidovala.
Funkci jsem přenechala mladším,
chci se věnovat rodině, kterou jsem
trochu díky povinnostem v obci zanedbávala.
Nestýská se Vám po veřejném
životě?
Ne, mám dostatečné množství aktivit. Jsem stále předsedkyní MO ČSŽ,
máme z našich obcí celkem 52 členek, dokonce i dost mladých. Pořádáme pravidelně karneval, oslavu
MDŽ a jiné kulturní akce. Každo– pokračování na straně 2

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
v roce 2013 budou MAS vyhlašovat své poslední výzvy k podávání projektů k naplňování Strategického plánu LEADER. Rokem
2013 totiž projektovací období
EU 2007–2013 končí. I naše
MAS pro realizaci vašich projektů nabídne poslední alokaci,
která jí bude na rok 2013 přidělena. Za uvedené období se podařilo uskutečnit hezkou řádku
projektů, které prostřednictvím
svých realizátorů (podnikatelů,
zemědělců, obcí i neziskových
organizací) přispěly ke zlepšení
podmínek života v našich obcích. Přesto si uvědomujeme, že
jsme zdaleka nemohli naplnit
všechny vaše potřeby. Specifikem
našeho LEADER regionu je totiž
velké množství malých obcí, které jsou převážně do 500 obyvatel. Z toho důvodu neměly obce
ani jejich obyvatelé kromě PRV
mnoho příležitostí využívat další EU fondy. Na druhé straně
v PRV – Osa IV LEADER nebylo
takové množství peněz, aby bylo
možné zrealizovat všechny vaše
pěkné záměry, které bychom určitě rádi podpořili. Proto jsme
pro vás do tohoto čísla připravili
základní informaci o činnosti,
která čeká místní akční skupinu
i vás v následujících měsících.
Jejím výsledkem by měla být
vyšší dotační podpora MAS pro
období 2014–2020, která přinese více finančních prostředků
do našeho regionu. K tomu potřebujeme vaši aktivní spolupráci, ke které vás tímto vybízíme.
Jiřina Karasová,
manažerka MAS

Rozhovor
Rozhovor

Ing. Zdeňka Šašková, Eva Broulimová

ročně organizujeme výlet na Šumavu s průvodcem. Od roku 2007 si
vedeme kroniku. Kromě toho mám
na starosti knihovnu. Byli jsme třetí
knihovnou v ORP Strakonice, která uspořádala Noc s Andersenem
(2008). Už tehdy se jí zúčastnilo
14 dětí, nejmladšímu účastníkovi
bylo 5 let, nejstaršímu 14 let. Teď
proběhla již pátá. V klubovně hrajeme loutkové divadlo, cvičí tu děti,
ale i ženy. Také se tu připravují mladí hasiči na soutěže.
Paní Broulimová, jste ve funkci starostky něco přes rok. Co Vy považujete pro obec za důležité.
Byla jsem členkou obecního zastupitelstva několik let, pokračujeme
v nastaveném trendu. To znamená,
že chceme, aby se dětem u nás tak
líbilo, aby neměly zájem se z Dřešína
odstěhovat a založily tu své rodiny.
Podařilo se nám zbudovat venkovní
dětské hřiště s herními prvky včetně oplocení, teď ještě potřebujeme
upravit a zkvalitnit travní povrch.

Využili jsme jak dotaci z MMR, tak
grant Jihočeského kraje. Na toto
hřiště jsem opravdu velmi hrdá.
A tak jsme se na hřiště šli s paní starostkou podívat.
Co dalšího se Vám podařilo?
V roce 2011 jsme získali prostředky
ze SPL – Osa IV LEADER na projekt
Stavební obnova umělé vodní plochy
na veřejném prostranství ve Chvalšovicích. Projekt se realizuje.
Dále se nám podařilo dobře vyúčtovat projekt „Obecní bezdrátový rozhlas Dřešín“ a peníze za projekt jsme
již obdrželi.
Jak hodnotíte spolupráci s MAS?
Od začátku velmi pozitivně. Je pro
nás velkou výhodou, že MAS spolu s námi plánuje a eviduje ve svém
katalogu projekty, které zamýšlíme
uskutečnit. Těší nás, že má o každou
i malou obec zájem a pomáhá svými
nápady na využití prostranství nebo
objektů. Navíc má malá obec větší
šanci získat dotaci v rámci svého LEADER regionu, než v národním mě-

– dokončení ze strany 1
řítku, kde naše potřeby opravdu tak
neznají. Kromě toho je pro nás cenná
bezplatná administrativní pomoc.
Velmi jste nás potěšila, my samozřejmě máme radost z každého
úspěšného projektu našich žadatelů. Ale můžete nám sdělit i negativní zkušenost.
Jedinou nevýhodou je, že pro tak
velké území má MAS málo finančních prostředků na podporu projektů. Jsem názoru, že by MAS
měly administrovat větší množství
prostředků z EU, protože dotace
jsou tak vložené do smysluplných
a skutečně pro venkovské obce potřebných projektů. Myslíte, že to po
roce 2014 bude lepší?
To už paní starostko zpovídáte
nás. A my to bohužel nevíme. Rádi
bychom Vám dali příznivou odpověď, uvidíme. V každém případě se
těšíme na další spolupráci a přejeme Vám, aby se v Dřešíně stále
dařilo a zůstal obcí, ve které jsou
občané spokojeni.

Informace o přípravě Integrované strategie rozvoje území
na období 2014–2020
Na období 2007–2013 jsme měli
připravenou Integrovanou strategii území (zkratka ISÚ) pod názvem
Vize pro venkov a vybranou část
pro realizaci prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova – OSA IV LEADER,
tzv. Strategický plán LEADER, jsme
nazvali Cesty od kořenů k vizi.
V příštím roce budeme bilancovat,
jak se nám naše a vaše záměry dařilo naplnit. Budeme rádi, když se
hodnocení uplynulého období aktivně zúčastníte.
Ale všude, kde něco končí, tak opět
něco jiného začíná. Tak to bude
i v tomto případě. Čeká nás nové
projektovací období 2014–2020,
pro které opět musíme připravit
strategii – tentokrát to bude Integrovaná strategie rozvoje území
(zkratka ISRÚ). Jak bude vypadat
záleží především na vás a vašem
aktivním zapojení do její přípravy.
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MAS má schválený harmonogram
jejích příprav a podle něj bude oslovovat obyvatele regionu prostřednictvím krátkých anket. Prosíme
vás tímto, abyste otázky, které vám
budeme pokládat nepodceňovali.
Budete dotazováni, co vám v našem regionu chybí, co byste naopak
chtěli odstranit a podobně. Ankety
budou veřejné. Místa, kde se jich
budete moci zúčastnit, vám budou
oznámena prostřednictvím vašich
obecních úřadů. Samozřejmě budou tyto informace zveřejňovány na
webu www.strakonicko.net
Vaše odpovědi pak ovlivní směr,
kterým se náš LEADER region vydá
v období 2014–2020. Stejně tak vás
budeme zvát na semináře a workshopy, kde můžeme společně diskutovat o budoucích možnostech
rozvoje regionu. Dále pro vás znovu
otevřeme diskusi na shora uvedené
webové adrese. I tady budete mít

možnost vkládat své náměty a zasílat dotazy. V současném období
jsme získali všichni řadu zkušeností, měli jsme možnost se navzájem
poznat a naučili jsme se spolupracovat. To vše můžeme zúročit v přípravě nové strategie. Je důležité,
abyste plánovali s námi a tím nám
pomohli k tomu, aby naše budoucí
Integrovaná strategie rozvoje území
odrážela realitu a po jejím zrealizování se nám všem na Strakonicku
opět o něco lépe žilo.
Na přípravu nové strategie společně
s vámi se těšíme, protože nám otevře novou šanci pro venkov. Bude
tu pro vás a proto ji nelze dělat bez
vás. Pokud se někteří chtějí více angažovat, mohou se v kanceláři MAS
hlásit do pracovních skupin podle
zaměření programových rámců,
o kterých se dozvíte v dalším čísle
tohoto zpravodaje.
Jiřina Karasová, manažerka MAS

Realizace SPL
Projekty realizované v rámci SPL
Poslední fotografické představení projektů zrealizovaných v rámci SPL vyšlo v předloňském zimním čísle zpravodaje HLAS MAS. Od té doby bylo dokončeno značné množství projektů a my si všechny alespoň ve stručnosti
připomeneme. V tomto čísle Vám představujeme dvanáct projektů, které
byly zrealizovány zejména roce 2011. Zbytek zrealizovaných projektů Vám
přiblížíme v některém z dalších čísel HLAS MAS.
Žadatel:
Římskokatolická farnost Kraselov
Název projektu: Rekonstrukce
sociálního zázemí poutního místa
u svaté Anny
Celkové náklady (v Kč): 1 477 993
Dotace (v Kč): 1 319 217

Žadatel: Obec Drážov
Název projektu: Zavedení bezdrátového veřejného rozhlasu Drážov
Celkové náklady (v Kč): 406 592
Dotace (v Kč): 307 584

Žadatel: Josef Sluka
Název projektu: Pořízení mulčovacího stroje – Josef Sluka
Celkové náklady (v Kč): 243 000
Dotace (v Kč): 100 000

Žadatel: Josef Sluka
Název projektu: Manipulační sestava a bezzámrazové napáječky pro
chov skotu
Celkové náklady (v Kč): 555 912
Dotace (v Kč): 277 956
Žadatel:
Oblastní charita Strakonice
Název projektu: Výstavba skladů
a keramické dílny v domě klidného
stáří v Sousedovicích
Celkové náklady (v Kč): 1 351 701
Dotace (v Kč): 1 216 530

Žadatel: Obec Čejetice
Název projektu: Stavební obnova
místní komunikace v obci Čejetice
Celkové náklady (v Kč): 907 730
Dotace (v Kč): 703 296

Žadatel: Obec Kalenice
Název projektu: Komunitní a vzdělávací centrum Kalenice
Celkové náklady (v Kč): 2 317 529
Dotace (v Kč): 1 738 146

Žadatel: Obec Cehnice
Název projektu: Obec bezpečnějšíinstalace obecního rozhlasu, parkové a terénní úpravy v Cehnicích
a Dunovicích
Celkové náklady (v Kč): 533 394
Dotace (v Kč): 418 815
Žadatel: Náhoří s. r. o.
Název projektu: Volné ustájení koní
Celkové náklady (v Kč): 593 310
Dotace (v Kč): 249 296

Žadatel: Obec Řepice
Název projektu: Zázemí pro sportovní aktivity
Celkové náklady (v Kč): 542 287
Dotace (v Kč): 375 748

Žadatel: Krušlovský včelín, o. s.
Název projektu: Rekonstrukce
Krušlovského včelína
Celkové náklady (v Kč): 314 468
Dotace (v Kč): 263 204

Žadatel: Obec Volenice
Název projektu: Výstavba víceúčelového hřiště v Tažovicích
Celkové náklady (v Kč): 1 190 423
Dotace (v Kč): 893 752
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Slovníček MAS

Strategie EVROPA
2020

Politika soudržnosti
2014–2020

„Evropa 2020“ je strategie EU, jejímž
cílem je v příštím desetiletí dosáhnout nového růstu.
Strategie EVROPA 2020 je velmi
silným myšlenkovým zdrojem pro
koncepci
budoucího
využívání
strukturálních fondů po roce 2013.
Tato koncepce bude řešit problém
pomoci slabším opět s využitím
principů solidarity.
Tato strategie je označována jako
Strategie pro inteligentní, udržitelný
a začleňující růst.
Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle, kterých má být dosaženo do
roku 2020, a to v pěti hlavních oblastech: Zaměstnanost; Inovace; Klimatické změny; Vzdělání; Chudoba.
Dobré výsledky strategie Evropa
2020 závisí na aktivní účasti všech
složek společnosti.
Odpovědnost za úspěch strategie Evropa 2020 nekončí u orgánů veřejné
správy. Každý může přispět k realizaci jejích cílů, a to jak podniky, odborové svazy, nevládní organizace, místní
úřady i jednotliví občané.

Nástroj pro podporu realizace
Strategie EVROPA 2020, který poskytne potřebné investiční rámce
a postupy k dosažení cílů programu Evropa 2020. Součástí této
politiky budou dotace pro realizaci záměrů v členských státech
EU, které budou opět realizovány
prostřednictvím fondů EU. Metoda LEADER se bude podle posledních informací z EK uplatňovat v každém z nich. Proto je pro
místní akční skupiny nejvyšší čas
začít připravovat strategie na projektovací období 2014–2020 (tzv.
ISRÚ), které budou mít širší uplatnění pro rozvoj venkovských regionů, než ISÚ 2007–2013.

Člen MAS

soubor písní a tanců a původně pracoval pod hlavičkou Domu pionýrů
a mládeže, později pod Domem dětí
a mládeže ve Strakonicích.
V roce 1997 se Prácheňáček stal občanským sdružením, jeho činnost
začalo podporovat i město Strakonice. Postupem času se rozšiřoval
repertoár, který čerpá z písní, tanců, her i lidových zvyků jižních a jihozápadních Čech, především Prácheňska. Narůstal počet vystoupení
a soubor byl začleněn do Folklorního sdružení ČR a do Jihočeského
folklorního sdružení.

PRÁCHEŇÁČEK

Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, pracuje
již 31 let dětský folklorní soubor
„PRÁCHEŇÁČEK“. Soubor pravidelně účinkuje v dětských pořadech
na strakonických Mezinárodních
dudáckých festivalech, ale nechybí
ani na dalších domácích folklorních
festivalech, přehlídkách, ale i na
různých oslavách či výročích a výjimkou nejsou ani zahraniční zájezdy. Ve Strakonicích soubor pořádá
každoročně vánoční koncerty. Na
letošním jubilejním 20. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve
Strakonicích, který se koná ve dnech
22. 8.–26. 8. 2012 bude Prácheňáček vystupovat v mnoha pořadech
a nebude chybět na jevišti ani jeden
den za celou dobu konání festivalu.
Prácheňáček vznikl v roce 1981 jako
přípravka dorostu pro Prácheňský
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ISRÚ – Integrovaná
strategie rozvoje
území

Jedná se o strategii místního rozvoje se závaznou osnovou, kterou
budou připravovat místní akční
skupiny na projektovací období EU
2014–2020. Na rozdíl od Integrované strategie území (ISÚ), která byla
základem pro přípravu Strategického plánu LEADER (SPL), bude tato
strategie určena pro multifondové
čerpání finančních prostředků pro
území MAS. Strategie bude obsahovat úvod, komplexní analytickou
část včetně SWOT analýzy, dále
strategickou a implementační část.
Důležité bude zpracování ISRÚ se
zapojením veřejnosti a členů místního partnerství (MAS), to znamená
komunitním způsobem.
Z ISRÚ by měly vycházet tzv. Programové rámce, které budou zaměřeny
na řešení jednotlivých problémů
území. Více o nich uvedeme v dalším čísle zpravodaje.
Jiřina Karasová, manažerka MAS

Současný Prácheňáček tvoří dvě
skupiny, děti ve věku pět až osm let
a dorost ve věku dvanáct až šestnáct
let, celkem více než 50 dětí. Hudbou jeho vystoupení doprovází skupina muzikantů, která si dala název
„Strakoňáček“.
V Prácheňáčku vystupovalo od počátků do současnosti okolo čtyř set
dětí a mnozí z původních členů mají
již dnes v souboru své potomky.
Vedoucími souboru jsou Sylva Svobodová a Jaroslav Bašta.

Z činnosti MAS

Jaro na Prácheňsku

Poslední sobotní odpoledne měsíce
března patřilo ve Strakonicích prácheňské regionální značce. Ta působí na Strakonicku, Písecku, Vodňansku, Blatensku a ve Středním
Povltaví již dva roky a za tu dobu
dokázala do své certifikované rodiny
zařadit celkem 63 výrobků a 12 zařízení ubytovacích a stravovacích
služeb. Místní akční skupiny zapojené do projektu na zavedení značky
PRÁCHEŇSKO regionální produkt©
proto vystrojily malou narozeninovou oslavu v prostorách strakonického hradu a nutno podotknout,
že to zde značce a hlavně výrobkům
a produktům, které mají právo ji
užívat, velmi slušelo.
Odpolední program zahájil jarmark
– 1. nádvoří zaplnily půvabné stánky
ve stylu selského baroka a certifikovaní výrobci předvedli, že se značkou
PRÁCHEŇSKO regionální produkt©
pyšní právem. Navzdory nepřízni
počasí měl jarmark výbornou návštěvnost a strakoničtí tak potvrdili
svůj zájem o regionální výrobky.
Druhá část programu se odehrávala
v Rytířském sále. I té se kromě nově
oceněných výrobců a provozovatelů
služeb zúčastnila strakonická veřejnost. Prácheňskou značku přišla
pozdravit řada hostů. Úvodní slovo
pronesla místostarostka města Strakonic PhDr. Ivana Říhová. Ocenila
význam regionálního značení pro
rozvoj drobného podnikání v regionu a přislíbila značce podporu města do dalších let.
Certifikáty značky dalším 8 výrobcům a 12 provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení pře-

dal další vzácný host, paní Valérie
Zawadská. Přítomnost populární
herečky, která má ke Strakonicku
osobní vztah, oceněné velmi potěšila a všichni využili možnosti se
s touto krásnou dámou proslulou
sametovým hlasem vyfotografovat.
A ve výčtu hostů nesmíme zapomenout na starostu rakouského
Hirschbachu. I ten spolu s dalšími
krajany přijel pozdravit prácheňskou značku, protože toto rakouské
městečko s jejími držiteli již delší
dobu spolupracuje.
Příjemnou neformální atmosféru
programu hudebně dokreslila Pošumavská dudácká muzika. I bez jarního sluníčka, které tentokrát trucovalo, se odpolední oslava vydařila.
Přejme prácheňské značce ještě
mnoho podobně úspěšných prezentací a hlavně zajímavých držitelů a spokojených příznivců!

Cehnice
19. května 2012

Obec Cehnice ke svému 670. výročí
uspořádala 19. května Setkání rodáků a přátel Cehnic. Rodáků a přátel
se sešla celá řada a nechyběla mezi
nimi ani MAS LAG Strakonicko. Na
cehnické návsi vznikla ze stánků
projektu spolupráce „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ půvabná jihočeská vesnička, ve které
si návštěvníci akce mohli zakoupit
certifikované výrobky. Nutno podotknout, že zájem byl veliký, ale
největší úspěch již opakovaně sklidil chléb ze Zlivic, Čížovská uzenina
a koláčky ze Štěkně.

LeaderFEST LEVOČA

Manažerky MAS Bc. J. Karasová
a Ing. V. Dědíková se 29. 5.–31. 5.
2012 zúčastnily mezinárodního
LeaderFESTu ve Slovenské Levoči.
Jednalo se o setkání zástupců MAS
a jiných aktérů rozvoje venkova, kteří pracují a nebo podporují metodu
LEADER. Historické město Levoča
se koncem května stalo hostitelem
250 účastníků z 10 zemí Evropské
unie. Druhý den byl na historickém
náměstí pro účastníky připraven
bohatý kulturní program a jarmark
řemeslných výrobků a regionálních
produktů ze Slovenska i zahraničí.
Během dne se v místním divadle
konaly čtyři tématicky zaměřené
workshopy, na kterých se představili domácí i zahraniční přednášející. Účastníci se podle svého zájmu
mohli věnovat těmto tématům: Perspektivy ekologického hospodaření,
Místní a regionální produkty a služby, Venkovský cestovní ruch, Mládež
a místní obyvatelé – aktivní prvky
veřejně-soukromého
partnerství.
Workshop na téma Vaše obec – naše
obec se konal v prostorách městské
radnice. Pro účastníky byly během
dne připraveny fakultativní výlety
do území působnosti MAS LEV.
Poslední den se účastníci LeaderFESTu setkali na společné mezinárodní
konferenci v Městském divadle, která byla zaměřena na budoucnost
metody Leader po roce 2013. Tečkou za celou mezinárodní konferencí byla deklarace přijatá účastníky
konference z 10 zemí Evropské unie
– Slovenska, Česka, Polska, Finska,
Španělska, Estonska, Lotyšska, Srbska, Velké Británie a Francie.
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Z činnosti MAS

Prácheň
25. května 2012

MAS LAG Strakonicko se jako partner zúčastnila akce „Odpoledne na
Práchni“, která se již tradičně koná
na historickém vrchu Prácheň nedaleko města Horažďovice. Pro naši
místní akční skupinu účast představovala oficiální zahájení spolupráce,
která vzniká v rámci projektu „Prácheňsko všemi smysly“. Finančně
nepodpořeným, ale velmi důležitým
partnerem je MAS LAG Pošumaví.
Právě na jejím území se Prácheň
nachází a připojením MAS LAG Pošumaví k tomuto projektu spolupráce došlo nejen k podstatnému
rozšíření působnosti projektu, ale
i k začlenění vrchu Práchně jako kolébky Prácheňska do území projektu. Strakonický region na Práchni
reprezentovali výrobci certifikovaní
značkou PRÁCHEŇSKO regionální
produkt® a Mladá dudácká muzika.

Doma na venkově

Tak se jmenuje projekt, pro který
získal podporu z ESF OTAVAN, spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání se sídlem v Katovicích, člen MAS.
Projekt je určen pro obyvatele z území mikroregionů, které jsou partnery projektu. Jedná se o DSO nejen
ze Strakonicka, ale i Písecka, Blatenska a Vodňanska. Konkrétně jsou to
Svazek obcí Dolního Pootaví, Svazek
obcí středního Pootaví, Svazek obcí
šumavského Podlesí, DSO BlanickoOtavského regionu, DSO severního Písecka, Svazek obcí Blatenska
a Svazek obcí Milevska. Projekt nabízí zajímavé informace v několika
modulech, které se bezprostředně
týkají života na venkově. Moduly
jsou sestaveny ze seminářů, work-
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shopů, interaktivních dílen a exkurzí. K jejich kvalitě jistě přispěje
spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, která
je významným partnerem projektu.
Dojde tak k propojení vzdělávání
s praxí a to přímo ve venkovských
obcích. Informace o místech a termínech konání vzdělávacích akcí
budou zveřejněny na webových
stránkách zapojených svazků i na
webu MAS. Vzdělávání začne v říjnu 2012. Seminářů se můžete zúčastnit bezplatně, školící materiály
a občerstvení v průběhu semináře
jsou zajištěny. Podrobnější informace k jednotlivým modulům můžete
získat i v kanceláři MAS.

Jednání pracovní
skupiny
Vize a rozšíření

Ve dnech 22.–23. 5 2012 se manažerky MAS Bc. Jiřina Karasová
a Ing. Věra Dědíková zúčastnily jednání pracovní skupiny Vize a rozšíření vedené Ing. Jiřím Kristem,
která se jako první zabývá tvorbou
strategií MAS pro nové plánovací období. Setkání se uskutečnilo v Ústí
nad Orlicí a jeho tématem bylo rozpracování materiálu „Národní strategický plán Leader 2014+“ podle
situace v přípravě podkladů pro
nové plánovací období. Jednotlivými tématy byla ekonomika, sociální
programy, rozvoj venkova, životní
prostředí, infrastruktura, spolupráce a síťování, bezpečnost. Cílem
dvoudenního setkání bylo dohodnout se na tématickém zaměření
programů, ve kterých se chtějí MAS
angažovat v období 2014+. Strategie každé MAS pro nové plánovací
období bude mnohem podrobnější

a složitější než dosavadní Strategický plán Leader, který MAS v současné době naplňují. Probíraly se
zkušenosti z realizace SPL a podněty pro nový strategický plán tzv. Integrovanou strategii rozvoje území
– ISRÚ, jež by měl obsahovat způsob
použití metody Leader nejen v Programu rozvoje venkova, ale i v ostatních programech zaměřených na
životní prostředí, vzdělávání, podnikání, sociální služby atp.

Marketingové
setkání na Vondrově

7. června se zástupci naší MAS zúčastnili marketingového setkání
významných podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a dalších
pozvaných hostů v historickém areálu Dvůr Vondrov. Program setkání
byl obohacen prohlídkou koňských
stájí, ukázkami z jezdeckého sportu a ochutnávkou regionálních potravin se značkou „Chutná hezky
jihočesky“. Zajímavé byly prezentace moderních zemědělských strojů
a možnost prohlídky celého areálu,
velmi citlivě zrekonstruovaného
z ROP a jiných dotačních zdrojů.
Potěšující je, že po zdařilé opravě
není areál pouhým skanzenem, ale
skutečně žije.

ENNS
– Velikonoce 2012

Naše MAS byla pozvána organizátory na Velikonoční výstavu v Ennsu.
Ta se konala 24. a 25. března v krásných prostorách zámku ve starobylém rakouském městečku Enns.
Mezi více než padesátkou vystavujících tak byly zastoupeny i dvě
malérečky z prácheňské regionální
značky. Paní Vlasta Bardová návštěvníkům představila křehké madeirové (tedy děrované vrtáním) a drátkované kraslice, Štěpánka Krýzová
zaujala barevnými kraslicemi zdobenými reliéfní malbou voskem. Obě
dámy sklidily zasloužený úspěch.
Rakušané ocenili trpělivost a zručnost paní Bardové i temperament
mladé Štěpánky Krýzové, která svým
bezprostředním přístupem dokázala zapojit zejména dětské návštěvní-

Projekty
Spolupráce
Projekt „Zavedení regionální značky
Prácheňsko“ oficiálně skončil

ky do improvizovaného workshopu.
Manažerky MAS, které se výstavy též
zúčastnily, zde našly řadu kontaktů
a hlavně si přivezly novou inspiraci
pro další činnost MAS.

Jarní zpívání
u sv. Anny

21. 4. 2012 se v odpoledních hodinách konal za účasti veřejnosti
v poutním kostele U sv. Anny u Kraselova malý koncert pod názvem
Jarní zazpívání k 330. výročí založení kostela. Akci organizovala Místní akční skupina.

Výroční koncert
ve Štěkni

21. 4. 2012 ve večerních hodinách
se konal na zámku ve Štěkni výroční
koncert Pěveckého sdružení pražských učitelek, které před 100 lety založil místní rodák, profesor, hudební
skladatel a dirigent František Spilka.
Výroční koncert finančně podpořila a spoluorganizovala Místní akční
skupina.

Pondělí 30. dubna 2012 bylo v kalendáři MAS LAG Strakonicko poznamenáno jako datum ukončení
projektu spolupráce „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. S veřejností se projekt rozloučil již
31. března na strakonickém hradě.
Pod názvem Jaro na Prácheňsku
zde proběhl jarmark certifikované
produkce, ale i slavnostní předání
posledních certifikátů udělených
v rámci projektu.
V průběhu dvou let, kdy projekt
zavedení regionální značky na

Strakonicku, Blatensku, Písecku
a Vodňansku probíhal, byla značka přidělena celkem 63 výrobkům
a 12 zařízením ubytovacích a stravovacích služeb. A toto číslo rozhodně není konečné. Ukončení projektu samozřejmě neznamená konec
existence značky. Práce koordinátorů na regionálním značení rozhodně bude pokračovat – již dnes se
hlásí noví zájemci o značku a další
kolo certifikace se plánuje na druhou polovinu tohoto roku.

Nový projekt spolupráce zahájen
Od května startuje nový projekt spolupráce „Prácheňsko všemi smysly“.
Opět jde o projekt podpořený z PRV
(OSA IV, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce) a opět jde
o spolupráci 5 místních akčních
skupin, které se v předchozích dvou
letech podílely na zavedení prácheňské regionální značky. Tentokrát se
ke zmíněné pětici připojil i finančně
nepodpořený, ale svým územím velmi důležitý partner – MAS Pošumaví. Právě na jeho území leží starobylá Prácheň, která dala historickému
Prácheňsku jméno. Navíc připojením MAS Pošumaví došlo k podstatnému rozšíření působnosti projektu
na téměř 3500 km2. Rovněž zásah
podle počtu obyvatel vykazuje úctyhodné číslo převyšující 183 tisíc.
Hlavním cílem projektu je vytvoření
turistické destinace na historickém
území Prácheňského kraje. V rám-

ci jihočeského kraje je sever jižních
Čech dosud turisticky málo využívaný a je třeba upozornit na to, že
i tato oblast má turistovi co nabídnout. Posílení marketingu území
souvisí s rozvojem CR a tím i s podporou venkovské ekonomiky.
Projekt poběží do června roku 2013
a celkové náklady na jeho realizaci
činí 2 714 000 Kč. Projekt přináší
celou řadu výstupů, o kterých vás
budeme průběžně informovat.

Koordinátoři projektu spolupráce „Prácheňsko všemi smysly“
si Vás dovolují pozvat na

ODBORNÝ SEMINÁŘ

na téma
„Význam turistické destinace pro rozvoj venkovského regionu“
18. 6. 2012, Zasedací síň AZV, Palackého náměstí 1090, Strakonice
Přijměte naše pozvání a přijďte se zapojit do projektu „Prácheňsko všemi
smysly“, jehož cílem je příprava nové turistické destinace Prácheňsko.
Přihlášky zasílejte na e-mail prachensko.st@seznam.cz.
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Seriál – obce a města
na území MAS LAG Strakonicko

Obec Dřešín
Obec Dřešín leží v krásné kopcovité
krajině Šumavského podhůří, kterému se v těchto místech říká „Podlesí“,
na rozhraní Vimperské a Prachatické vrchoviny, 12 km severozápadně
od města Volyně a 18 km západně
od města Strakonice. Jméno Dřešín
dříve nesly hned tři vesnice. Nynějšímu Dřešínu se říkalo Velký, Dřešínku Prostřední a Hořejšicím Hořejší
Dřešín. Dnes patří pod správu obce
Dřešín, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice, které se rozkládají v nadmořské výšce od 575 m (Dřešín) až po
655 m (Hořejšice). Celková katastrální výměra je 892 ha První písemná
zmínka o místních částech Dřešín,
Dřešínek a Hořejšice pochází z roku
1407, o místní části Chvalšovice pak
z roku 1359.
Dřešín – původně Velký Dřešín, hlavní památkou v obci je kaple P. Marie
Matky Dobré Rady na návsi pravděpodobně z roku 1898. Vyobrazení
světice bylo motivováno ztvárněním
ikony Elcúzy, Matky Boží Soustrastné, Slitovné. V r. 2005 byla provedena rekonstrukce kaple za pomoci
programu LEADER ČR. V okolí Dřešína rostou 100 let staré památné
stromy zvané ořešáci. Plody tohoto
stromu se staly znakem obce společně s listy památné lípy malolisté, staré přes 90. let, jež je se svými 30 m
výšky dominantou obce.
Dřešínek – původně Prostřední Dřešín, ve kterém byla tvrz zmíněná
v r. 1407. Ta byla o několik století
později přebudována na malý zámeček, který se stal v polovině 20. století sídlem JZD. V místní kapličce se
nachází zvon z roku 1829 s nápisem,
že zvon věnoval do Dřešínka Vavřinec
Pilný a jeho manželka Magdaléna.
Zvon váží 38,5 kg. Ve 2. svět. válce byl
odevzdán na sbírku kovů, dostal se až
do Prahy, kde byl uskladněn. Po válce, v červnu 1945 byl přivezen zpět

a opět zavěšen a používán. V roce
2005 byla za pomoci programu LEADER ČR kaple zrekonstruována.
Hořejšice – původně Hořejší Dřešín, jako osada patřily od poloviny
19. století k Dobrši, pak k Dřešínku.
Zajímavá je kaplička u silnice na Drážov. Neví se kdy, kým a proč byla postavena. Kolem roku 1792 se v kraji
pohybovala francouzská armáda
a poblíž kapličky má být hrob mrtvých vojáků, padlých za války o dědictví rakouské.
Chvalšovice – první písemná zmínka
je z r. 1359, kdy je jako spolupatron
kostela ve Vacově uváděn Kochan
z Chvalšovic. V blízkosti obce se nachází Přírodní památka Chvalšovické
pastviny. Jedná se o mokřadní prameništní lokalitu s výskytem mnoha
ohrožených druhů rostlin. Hnízdí tu
především ptačí druhy s vazbou na
rozvolněné porosty křovin a stromů.
V roce 2002 se stala obec Dřešín jednou z devíti zakladatelských obcí mikroregionu – Svazku obcí šumavského Podlesí, prostřednictvím něhož
je obec Dřešín zapojena do členství
v Místní akční skupině LAG Strakonicko, o. s. Obec je dále členem Svazku měst a obcí Jihočeského kraje,
potažmo Svazku měst a obcí okresu
Strakonice.
Společenský život je – vzhledem k velikosti obce – na velmi dobré úrovni.
Úzce to souvisí především s faktem, že
se vždy dařilo a nadále daří udržovat
místní tradice, ke kterým patří masopustní průvody, velikonoční řehtání,
stavění májek spojené s pálením čarodějnic, vatry na památku upálení
Mistra Jana Husa, poutě a posvícení,
mikulášské nadílky. K posvícení ve
všech místních částech neodmyslitelně patří speciální pečivo, tzv. hnětynky. Na původní tradice po roce 2000
úspěšně navázaly tradice nové, jako
např. prvomájový průvod alegoric-

kých vozů ve Dřešínku a Hořejšicích
(od roku 2003), předvánoční zpívání
u kapliček ve Dřešíně a Dřešínku (od
roku 2004), předvánoční setkání seniorů (od roku 2001), předpouťový
turnaj ve fotbale ve Dřešíně (od roku
2007), setkání harmonikářů (od
roku 2009), turnaj v mariáši (od roku
2005) a v neposlední řadě i Noc s Andersenem v knihovně ve Dřešíně (od
roku 2008). S velkým úspěchem se
setkaly i tři ročníky Putování po krásách obce a okolím jehož další ročník
se připravuje v letošním roce. Obec
přitom byla iniciátorem pouze předvánočního zpívání u kapliček a „Putování“, s nápady na všechny ostatní akce včetně jejich realizace přišli
sami občané (spolky i jednotlivci).
Hlavní podíl na organizaci společenského života v obci mají jednoznačně
jednotlivé spolky. Ve správním obvodu obce Dřešín jich funguje celkem 5,
konkrétně Sbor dobrovolných hasičů
Dřešín, Sbor dobrovolných hasičů
Dřešínek, Sbor dobrovolných hasičů
Chvalšovice, Český svaz žen Dřešín
a Myslivecké sdružení Vrchy Dřešín.
Děti a mládež tvoří téměř třetinu celkového počtu obyvatel obce a jejich
počet k naší radosti rok od roku neustále stoupá. Protože nemáme vlastní
školu, děti ze Dřešína, Dřešínka a Hořejšic dojíždějí do Základní a mateřské školy v Česticích, děti z Chvalšovic
do Základní a mateřské školy Vacov.
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