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MVDr. Josef Daněk
z firmy Ekochov
V dnešním čísle chceme dát prostor
jednomu z certifikovaných výrobců, kteří od června letošního roku
užívají naši značku PRÁCHEŇSKO
regionální produkt. Je jím firma
EKOCHOV a produktem, který
značku získal, je hovězí maso z Hoslovic. Možná si řeknete, co může
být tak zajímavého na obyčejném
kusu masa. A přece. Dobrá hospodyňka, a nemusí ani přes plot pro
pírko skákat, ví, že kvalitní surovina je základem pro přípravu skutečně chutných pokrmů. A nechť
nám vegetariáni odpustí, my ostatní zase víme, že chuti a vůni pěkného steaku, řízečku nebo svíčkové
se hned tak něco nevyrovná. Jak
to tedy přijde, že hovězí maso zakoupené v Hoslovicích se kvalitou

Úvodní slovo
Milí čtenáři, také máte pocit, že
léto sotva začalo a už končí? Zatímco si příroda navléká elegantní
barvy podzimu, my se s trochou
lítosti loučíme s teplým létem. Jako
každým rokem, ani letos se nám
nechce zaměnit slunečná rána za
podzimní mlhu, odložit sandále a připravovat šálu a rukavice.
Ještěže se k nám září zachovalo tak
laskavě, jako by také nechtělo zapomenout na prázdninové měsíce.
Ten pravý příchod zimy je teprve
před námi. My se nyní můžeme
trochu poohlédnout za uplynulými
měsíci a připomenout si, co nám
letošní podzim přinesl:

opravdu vymyká nabídce běžných
obchodů? Z jakých kusů hovězího
dobytka toto maso pochází, jak se
s masem musí zacházet, aby zpracováním neutrpěla jeho kvalita, atd.,
atd. Na tyto otázky nám odpoví člověk nejpovolanější. Ten, který si to
celé vymyslel a celé i úspěšně zrealizoval, pan MVDr. Josef Daněk z firmy Ekochov
1. Možná bychom měli našim čtenářům stručně vysvětlit, jaký je

Den D pro nás tento rok představovalo 1. září – to byl termín, ve
kterém byla v rámci Hodnocení MAS
2011 hodnocena naše místní akční
skupina. Krátkou informaci o našem
umístění najdete na straně 4. A musíme přiznat, že jsme nejen spokojení, ale možná i trošičku pyšní.
Také regionální značka si toto období mimořádně užila. 11. září byl
strakonický hrad již podruhé svědkem slavnostního předání certifikátů oceněným výrobcům. Listopad
byl zase ve znamení první certifikace
služeb. Seznam provozoven stravovacích a ubytovacích služeb, které
získaly značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt, najdete na straně 5.
Vaší pozornosti doporučujeme

rozdíl mezi stále ještě zažitou představou o chovu hovězího dobytka
v kravínech JZD. Kde chováte skot
Vy a jak se s ním zachází? A čím ho
vlastně krmíte?
Skot chovaný u nás je celoročně
venku na pastvinách, v zimě na zimovištích, kde je pouze přístřešek,
kam je možné se schovat, ale především, kde je potrava v suchu. V létě
se dobytek pase na pastvinách,
dokončení na str. 3

i reportáž o jednom z mimořádně
úspěšných certifikovaných výrobků – hovězí z Hoslovic si na Strakonicku získává stále větší počet
spokojených zákazníků. Není divu,
většinu z nás již omrzela nabídka
supermarketů a začínáme se ohlížet
po kvalitnějším zboží.
S dalším, zimním číslem se přihlásíme až v novém roce. Proto Vám
již nyní přejeme hezké prožití
vánočních svátků. Zapomeňte na
shon současné doby a užijte si tento
vzácný čas v klidu a lásce s rodinou
a přáteli. Nashledanou v roce 2012
se těší redakce HLAS MAS.
Redakce HLAS MAS
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Realizace SPL

Výsledky 5. výzvy MAS LAG Strakonicko, o. s.
Svoji pátou výzvu vyhlásila Místní
akční skupina LAG Strakonicko,
o. s. v srpnu 2011. V listopadu se
konalo závěrečné zasedání Výběrové komise MAS, Programového
výboru MAS a zasedání valné hromady. Výsledkem je 13 plně podpořených projektů, jejich seznam
naleznete na této stránce. V současné době probíhá kontrola těchto žádostí na Regionálním odboru SZIF
v Českých Budějovicích.
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V následujícím grafu je znázorněna finanční alokace na pátou výzvu
rozdělena dle jednotlivých Fichí.
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Nejvíce
finančních
prostředků
v 5. výzvě bylo alokováno na Fichi
č. 8 (konkrétně 1 760 475 Kč, což
činí 50 % veškeré alokace na pátou
výzvu), v této Fichi bylo plně podpořeno 7 projektů.

300 000

Přehled podpořených projektů:
Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor MAS k realizaci v rámci páté výzvy MAS LAG Strakonicko, o. s.
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Výběr projektů:
Celková finanční alokace na pátou
výzvu MAS činila cca 3 600 000 Kč.
K realizaci bylo nakonec vybráno
13 projektů – finanční alokace na
13 plně podpořených projektů činí
3 519 177 Kč.
Fiche číslo

18

Žadatel

Název projektu

4

Vladislav Uhlík

Nákup míchačky za traktor

127 200

53 000

4

Jiří Lenc

Zlepšení podmínek prodeje

494 000

247 000

8

Městys Katovice

Rozšíření veřejného rozhlasu
v Katovicích

131 192

101 394

8

Obec Dřešín

Stavební obnova umělé vodní plochy
na veřejném prostranství ve Chvalšovicích

284 811

214 838

8

Obec Vacovice

Veřejný bezdrátový rozhlas pro obec
Vacovice

153 600

115 200

8

Obec Strašice

Rekonstrukce obecního rozhlasu
– obec Strašice

352 368

264 276

8

Obec Řepice

Rekonstrukce bezdrátového obecního
rozhlasu v Řepici

262 045

196 533

8

Obec Chrášťovice

Technika pro údržbu veřejných
prostranství obce

90 000

67 500

8

Obec Drážov

Obnova místní komunikace Dobrš,
Pod Zvonicí – sil. III/17019

1 065 846

800 734

Obec Třešovice

Oprava kaple Jana Křtitele, Třešovice

134 400

100 800

10

Obec Přešťovice

Stavební záchrana návesní kaple Panny
Marie Sněžné – Přešťovice – III. etapa

167 400

125 550

10

Česká provincie
Congregatio Jesu

Zpřístupnění prohlídkové trasy
pro návštěvníky zámku Štěkeň

1 485 950

1 133 352

10

Město Volyně

Oprava kapličky Sv. Vojtěcha
v k. ú. Černětice

132 000

99 000

4 880 812

3 519 177

10

CELKEM

Celkové náklady

Dotace

Územní rozložení žadatelů a finančních prostředků:
Území Místní akční skupiny LAG Strakonicko se skládá ze 4 dobrovolných
svazků obcí: Svazek obcí Dolního Pootaví, Svazek obcí středního Pootaví, Svazek obcí šumavského Podlesí, Svazek obcí Strakonicka.
V následující tabulce je znázorněna územní příslušnost jednotlivých žadatelů, včetně finančních prostředků, které směřovaly do jednotlivých částí území MAS LAG Strakonicko.
Území

Podané
projekty

Vybrané
projekty

Požadovaná dotace

Dotace za vybrané
projekty

Svazek obcí Dolního Pootaví

5

4

1 855 110

Svazek obcí středního Pootaví

3

3

433 170

433 170

Svazek obcí šumavského Podlesí

7

5

3 451 375

1 476 772

Svazek obcí Strakonicka
Celkem

1 556 235

3

1

477 448

53 000

18

13

6 217 103

3 519 177

Rozhovor MVDr. Josef Daněk

dokončení ze str. 1

jí. Mladá dobytčata krmíme senem,
senáží a šrotem a rostou a rostou
a rostou …
3. V poslední době se hodně mluví
o tom, jak stresující je pro jatečné
zvíře cesta na porážku. Odhlédnuto od emocí, prý se to promítá i na
kvalitě masa. Jak postupujete Vy?
Zákon nám neumožňuje zabíjet zvířata na farmě. Tolik vychvalované
schválení domácí porážky jsou jen
pro vlastní potřebu a já opravdu celou jalovici nesním. Takže zvíře odvezeme na nejbližší jatka a hned po
porážce si ho ve čtvrtích odvezeme
domů.
4. A co se s masem děje po porážce?
Jak se liší Váš zpracovatelský postup od výroby masa pro markety?
Náš postup se liší zcela zásadně.
Maso zchladíme a necháme zrát.
Žádné převozy, žádná manipulace
s nevyzrálým masem, žádný spěch.
Kvalita chce svůj čas. Až teprve ve
chvíli, kdy je maso zralé, tak je rozporcujeme a zavakuujeme. Pokud se
maso rozporcuje dřív, tak v těch malých kusech už neproběhnou všechny procesy zrání a maso ztuhne.

jednou za čtrnáct dní až měsíc přeháníme stáda na nové pastviny, aby
tráva byla čerstvá a aby sluníčko vypálilo parazity na pastvinách, kde
se předtím páslo. V zimě dostávají
seno a senáž, opět z naší farmy, mladé jalovičky k tomu dostávají šrot,
aby z nich vyrostly pořádné krávy.
V létě i v zimě mají k dispozici dostatek soli a dalších minerálií.
2. Jaký je průběh života hovězího
dobytka konkrétně na Vaší farmě?
Co takové malé telátko zažije než se
stane, řečeno spotřebitelsky a musím přiznat, že mi to zní ošklivě,
zdrojem masa pro nás zákazníky?
Tedy lépe – můžeme stručně zmapovat cestu od původu zvířete až
po okamžik porážky?
Vezmeme to hezky od počátku. Na
pastvině se pase stádo krav a s nimi
statný býk. Nikdo tudíž nemusí hlídat, kdy je kráva v říji, býk si to ohlí-

dá sám. Kráva se pak dále pase na
pastvinách a devět měsíců je březí
– čeká telátko. Většina telátek se narodí zcela bez pomoci člověka. Jen
se přijedeme podívat a na pastvině
uvidíme další flíček v trávě. Stádo
dvakrát denně kontrolujeme (samozřejmě i o víkendech a svátcích),
takže když potřebuje nějaké telátko
pomoct na svět, tak jsme připraveni. Telátko je na světě. Zákon nám
ukládá dát telátku do uší značku,
takže mu ji dáme, pokud ho chytneme a maminka kráva nám to dovolí. To je veškerý dotyk člověka. Pak
už telátko v klidu roste u maminky
a hraje si s ostatními telaty. Idylka
jak z barvotiskového obrázku, klidně se přijeďte podívat. Na podzim
telátka oddělíme od matek. Je to
zhruba v době, kdy i v přírodě srny
a další mámy odstavují mláďata, aby
měly sílu živit potomky, které čeka-

5. Máte nějaké doporučení pro
hospodyňky, které se rozhodnou
hovězí z Hoslovic vyzkoušet? Liší se
něčím zpracování vašeho výrobku
od masa zakoupeného v některém
z marketů?
Zpracování našeho masa je o něco
rychlejší, právě proto, že není tuhé.
A nepřeháněl bych to s kořením.
Není třeba přebíjet chuť prácheňské krajiny.
6. A nakonec Vaše osobní doporučení – co je z hovězího masa z Hoslovic
nejlepší, co si z něj máme uvařit?
Já mám rád tatarský biftek, kdy si
syrové maso uchová i svou divokost.
Mám rád i prudce osmažený biftek,
ale ze všeho nejraději si z našeho
masa vychutnám guláše a omáčky.
Snad v každém z nás je zážitek ze
školní jídelny a kus tuhého hovězího
v rajské. Zkuste tenhle zážitek vymazat nebo přebít. Uvařte guláš jen se
spoustou cibule nebo svíčkovou a vychutnejte ten rozdíl. Nabídněte dětem a vnoučatům něco tak zdravého
a dobrého jako je maso z nejzdravějšího koutu Čech.
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Z činnosti MAS

dácká muzika a Kankán z Čížové.
Samotné předání certifikátů obstarali zástupci partnerských MAS
a předsedkyně Regionálních značek
ČR paní Kateřina Čadilová.

Hodnocení
místních akčních
skupin 2011
Obdobně jako v loňském roce
proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin
podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období
2007–2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou
veřejných prezentací v budově
Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy.
Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle
počtu získaných bodů. Členy
Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě
Místních akčních skupin ČR
a zástupci hodnotitele za IV. osu
Programu rozvoje venkova ČR.
Zástupci MAS představili svou
činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace
a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.
Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech: Strategické dokumenty
MAS; Personální zajištění činnosti MAS; Administrace výzev
a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER; Integrace a rozvoj MAS; Monitoring
a evaluace MAS; Propagace MAS;
Nadstavba aktivit MAS.
Jako podklad pro hodnocení
sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od
července 2010 do června 2011.
Maximální počet bodů byl stanoven na 200. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny
do 4 skupin (A až D) dle získaného počtu bodů.
Místní akční skupina LAG
Strakonicko získala 177 bodů
a umístila se na pátém místě
v celkovém pořadí celorepublikového hodnocení místních
akčních skupin. Stejně jako loni
byla naše MAS zařazena do kategorie A (nejlépe fungující MAS).
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Kampský krajáč
Prácheňská neděle
Pod názvem Prácheňská neděle
proběhlo 11. září 2011 v pořadí již
druhé předání certifikátů značky
PRÁCHEŇSKO regionální produkt.
Počasí pořadatelům přálo a krásné
slunečné odpoledne přímo zvalo
návštěvníky k návštěvě hradu ve
Strakonicích, kde se akce konala. Na
II. nádvoří byl připraven neobvyklý
jarmark – v krásných malovaných
stáncích ve stylu prácheňských
chaloupek nabízeli svoje výrobky
někteří z certifikovaných výrobců
I. i II. kola. Byly připraveny nejen
Štěkeňské koláčky, Kovářovské podkůvky a Čížovské klobásky, ale i řada

rukodělných výrobků např. dřevěné
hračky pana Jana Frömla, ručně vyráběné šperky Diany Froňkové, kraslice od paní Vlasty Bardové nebo vinuté perle Jany Kolouškové.
K slavnostní atmosféře odpoledne
přispěl i kulturní program, ve kterém vystoupilo několik regionálních souborů: Řepické babči, Mladá dudácká muzika, Babský sbor
z Horního Poříčí, Pošumavská du-

Ve dnech 17. a 18. září se mohli návštěvníci pražské Kampy na vlastní
oči i uši přesvědčit, jak pestrou směsici řemeslných výrobků pro praktické použití i jen tak pro radost,
slaných i sladkých pochoutek a více
či méně omamných nápojů nabízejí regiony, které svým producentům
udělují vlastní regionální značky.
Na Kampě jich bylo zastoupeno deset - Beskydy, Českosaské Švýcarsko,
Górolsko Swoboda, Haná, Jeseníky,
Krkonoše, Moravský kras, Polabí,
Prácheňsko a Šumava. Dvoudenní
jarmark v kouzelném prostředí náměstí na Kampě hostil 20 stánků,
v nichž se představily výrobky od
více než 30 producentů. Prodej za-

jišťovali sami výrobci, kteří v rámci
možností svá řemesla i předváděli.
O občerstvení se postarala pražská
kavárna Na Šumavě, která vedle lhenických přírodních šťáv a šumavského a strakonického piva nabídla
také vyhlášené tyčinky a placky ze
Šumavy a koláčky z Hané.
Domácí i zahraniční návštěvníky
potěšil i hudební program. V sobotu
se představil Babský soubor Horní
Poříčí z Prácheňska a dětský soubor Kosáček z Kostelce nad Černými
Lesy. Ten patří pod značku Polabí,
a proto nechybělo ani vystoupení
nejmenších mažoretek na Kmochovu dechovku. V neděli se zajímavě
doplnila Pošumavská dudácká muzika ze Strakonic se dvěma kapelami z podhůří Jeseníků – klasickou
dechovku i slavné skladby taneční
hudby bravurně interpretovala Dechová hudba KMČ Dolní Studénky

Značka

a suverénním výkonem ve stylu new
country strhla skupina Bonneville
se světovým i vlastním repertoárem.
Nejen nejmenší návštěvníci se bavili u dvou divadelních představení
- Princezny na hrášku v podání Dřevěného divadla Honzy Hrubce a novinky od Divadelní společnosti ELF
jménem JEZINKY BEZINKY. O tom,
jak příjemná atmosféra na Kampě
vládla, svědčí i fotografie, které je
možné si prohlédnout na adrese
www.regionalni-znacky.cz/kampsky-krajac. Všichni účastníci se už
teď těší na další ročník a doufají,
že se s příznivci místních výrobků
potkají i na dalších akcích v Praze
i v jednotlivých regionech.
Asociace regionálních značek, o. s.,
která sdružuje již osmnáct regionů,
jež podporují místní výrobky a produkty udělováním vlastní značky
(vedle již fungujících patnácti značek se značení připravuje v Kraji
blanických rytířů, v Železných horách a v Moravské bráně, probíhají
jednání i o značení na Znojemsku).
Regionální značka symbolizuje jedinečnost či význam produktu ve
vztahu k danému regionu a zároveň
region začleňuje do systému značení s jednotnými pravidly a charakteristickým vizuálním stylem. Více
informací najdete na www.regionalni-znacky.cz

Značka PRÁCHEŇSKO
regionální produkt se
zúčastnila natáčení
nového TV pořadu
17. říjen byl hezký podzimní den,
plný posledních slunečních paprsků. Z toho měli radost i pracovníci štábu TV Prima, kteří přijeli do
Cehnic natáčet jeden z dílů nového
televizního pořadu o vaření. Soutěžní cyklus, který diváka provede
kuchyní v jednotlivých regionech
Čech, v divácké soutěži představí
například i tradiční místní recepty. Pořadem bude provázet krásná
herečka Daniela Šinkorová, vařit
bude mistr kuchař pan Jaroslav Sapík. A protože tento díl se natáčel
v Cehnicích, nemohla za plotnou
chybět ani místní celebrita – všemi
oblíbená herečka a královna dabingu paní Valérie Zawadská. Ta má
v Cehnicích chalupu, která vytvo-

Značka PRÁCHEŇSKO
regionální
produkt má první
certifikované služby

řila originální scénu pro první část
natáčení. Druhou část pořadu režie
umístila do společenského areálu
Devět králů a právě tam dostala svoji roli i naše regionální značka.
Co by to také bylo za představení regionální kuchyně a místních potravin,
kdyby chyběli naši certifikovaní výrobci. V projektovém stánku ve stylu
jihočeského baroka tak mohli hosté
z Prahy, ale i místní účastníci natáčení vidět několik certifikovaných
výrobků: Zlivický chléb firmy PEKAR
Zlivice, Čížovskou uzeninu z Řeznictví a uzenářství Josefa Součka, Štěkeňské koláče, mléčné výrobky z Kozí
farmy Březí, ale i cukrářský výrobek,
který pod názvem Vodňanský kapr
vyrábí Cukrárna ve Vodňanech.
Aby byla iluze jihočeské vesničky dokonalá, na všechny kolem se
usmívalo krásné děvče v prácheňském kroji. A na přání paní Šinkorové i zanotovalo: „Já jsem ze Strakonic, dudáček Švandovic…“ Filmaři
odjížděli spokojeni, a i když nám
nemohli zaručit, že se podaří prácheňskou značku kvůli pravidlům
TV zveřejnit, byli jsme rádi, že jsme
se natáčení mohli zúčastnit. Byla to
zajímavá zkušenost a pro značku
příležitost představit se řadě nových lidí i mimo region.

O přípravě prvního kola certifikace služeb jsme vás již informovali.
Nyní můžeme zprávu doplnit o informace ze zasedání certifikační komise, které proběhlo 30. 11. 2011
ve Strakonicích.
Komise má 11 členů zastupujících
místní akční skupiny zapojené do
projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“, odborníky z oblasti cestovního ruchu a provozování
stravovacích služeb, ale i představitele veřejné správy z regionu.
V prvním kole komise posuzovala
8 přihlášených provozovatelů stravovacích a ubytovacích služeb, kteří
se rozhodli značku získat.
Jednotlivá zařízení představují naprosto rozdílné zaměření poskytovaných služeb od ubytování v soukromí, rekreační zařízení až po velkou
restauraci spojenou s penzionem.
Pro všechny ale platí, že svojí nabídkou dokáží uspokojit zvolený typ
klientely a kvalitou služeb přesvědčit zákazníky, aby se vraceli. Kvalitu
služeb nyní potvrzuje i udělení regionální značky. Ta pro provozovatele
znamená především prestižní ocenění s důrazem na příslušnost k danému regionu. Zákazníci pak mohou
očekávat, že se v oceněném zařízení
budou cítit dobře a že budou s úrovní poskytovaných služeb spokojeni.
Další kolo certifikace služeb je naplánováno na 26. 1. 2012 a zájemci
se již nyní mohou hlásit u hlavního
koordinátora projektu:
MAS LAG Strakonicko, o. s.,
Iva Chládková, tel. 722 546 374,
email: prachensko.st@seznam.cz
Přehled oceněných zařízení:
Apartmán U Čarků, Čížová
Bufet Miláček, Albrechtice
nad Vltavou
Penzion Mlýn Kostřata, Myštice
Penzion U starýho kance,
Hoslovice
Penzion U sv. Anny, Protivín
Rekreační zařízení Nová Louka,
Albrechtice nad Vltavou
Restaurace Lovecká bašta,
Strakonice
Ubytování B&B Na Drtině, Kožlí
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Svazek obcí Dolního Pootaví

Svazek obcí Dolního Pootaví je vymezen územím mikroregionu Dolního Pootaví o ploše více než 130
km2 a tvoří jej celkem 17 obcí. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách svazku.
Geograficky tvoří největší část území Bavorovská vrchovina se svým
podcelkem Miloňovickou pahorkatinou s izolovanými vrchy přesahujícími 500 m, z nichž nejvyšší je Kuřimanský (586 m) a Ostrý (579 m).
Velmi zajímavá je historie území.
Pro mnohé je velkým překvapením, jak bohatá a významná může
být minulost obcí, z nichž má dnes
jenom několik více než 500 obyvatel. A jde o minulost sahající do
doby skutečně dávno minulé. Počátky osídlení můžeme dosledovat až do 14. století před n. l. V té
době přicházely z horního Podunají přes Šumavu skupiny osídlenců
s vyspělou mohylovou kulturou.
Mohylová kultura byla po dlouhou
dobu typickým znakem této oblasti, i když se obyvatelstvo v průběhu
doby měnilo – jmenujme bronzový
jihočeský mohylový lid, lid kultu-
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ry milavečské, knovízské, halštatské a později laténské. To už jsme
u Keltů, kteří se rovněž významně
podíleli na historickém vývoji území. Po jejich odchodu byla oblast
považována za neobydlenou až do
příchodu Slovanů. Ti sem
postupně pronikali až
do 10. století. Je zajímavé, že hustota osídlení v 10.
století se blížila
hustotě
současné. Asi nejdůležitějším
faktorem, který
předznamenal zájem
našich předků
o toto území
a jeho hospodářský rozvoj, bylo rýžování zlata na Otavě
a život při obchodních
stezkách. To vedlo k postupnému budování a rozvoji zdejších
sídel.
Obce Svazku jsou poměrně malé
a tomu odpovídá i velikost jejich

rozpočtů. A není nutné zdůrazňovat, jak limitující dokáže dnes být
omezená výše finančních prostředků. Představitelé obcí se snaží získávat finance podáváním projektů
do Programu rozvoje venkova,
Programu obnovy venkova, Operačního programu Životní prostředí, do grantů
vyhlášených Jihočeským krajem a obce nad
500 obyvatel
také do Regionálního operačního programu. Svazek
jim dokáže být
velmi účinným
pomocníkem při
získávání financí
ze společně podaných projektů. Tyto integrované projekty jsou chápány jako hlavní nástroj pro rozvoj
celého území Svazku.
Dříve realizované projekty se týkaly hlavně technické infrastruk-
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tury, protipovodňových opatření,
údržby zeleně nebo rekonstrukcí
sportovních zařízení. Ty v současné
době podávané se dále zaměřují na
zkvalitňování života na venkově, na
udržení tradičních hodnot vesnice.
Velmi významná je v tomto směru
např. záchrana místních památek
a drobných sakrálních staveb, vybavení pro pořádání kulturních
a společenských akcí v regionu,
ale i vzdělávání představitelů obcí.
Svazku se rovněž podařilo navázat
kontakty pro rozvoj spolupráce na
nadregionální a mezinárodní úrovni, které slouží k přenosu zkušeností v rámci partnerských regionů.
Vedení Svazku, v jehož čele stojí od
roku 2006 starostka obce Cehnice,
paní Helena Sosnová, si uvědomuje, jak je využití zkušeností z jiných
regionů důležité pro rozvoj celého
území Svazku.

Jednání představitelů členských
obcí svazku

Přehled projektů:
Rok realizace

Název projektu

Garant dotačního titulu

Výše projektu v Kč

2008

www.pootavi cz - modernizace webových stránek SoDP

Jihočeský kraj

70 000

2008

Poradenský a informační systém mikroregionu

Jihočeský kraj

120 000

2008

IS–údržby zeleně, malých vodních ploch a veřejných prostranství

Jihočeský kraj

1 450 000

2009

Poradenský a informační systém mikroregionu 2009

Jihočeský kraj

120 000

2009

Živá náves – nový vzhled a lepší životní podmínky pro všechny

MZE (z PRV)

7 000 000

2009

IS-revitalizace vodních ploch a zdrojů

Jihočeský kraj

1 450 000

2010

Vybavení pro pořádání společenských akcí v mikroregionu

MZE (z PRV přes MAS)

450 000

2010

Poradenský a informační systém mikroregionu 2010

Jihočeský kraj

120 000

2010

IS–značení, pasportizace a zajištění bezpečnosti na místních komunikacích

Jihočeský kraj

1 250 000

2010

Vzděláváním k prosperitě a rozvoji mikroregionu

MMR ČR

280 000

2011

Poradenský a informační systém mikroregionu 2011

Jihočeský kraj

120 000

2011

Integrovaný systém obnovy a údržby veřejných prostranství

Jihočeský kraj

1 450 000

2012

Záchrana místních památek v obcích Svazku Dolního Pootaví

MZE (z PRV)

2 160 000

2012

Minibus pro SODP

MZE (z PRV přes MAS)

2 000 000
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Seriál – obce a města
na území MAS LAG Strakonicko

Obec Droužetice
Obec Droužetice se nachází dva kilometry severně od města Strakonice,
název obce vznikl z osobního jména
Drůžata, který je odvozen od osobního zájmena Bezdruh stejně jako
u podobných názvů obcí jako jsou:
Droužkovice, Družec, Bezdružice,
Druhanov. Krajina v okolí Droužetic byla osídlena od nejstarších dob,
první archeologický nález pochází
z doby halštatské, svědčí o tom tři
mohyly západně ode vsi,
v nichž byly nalezeny
střepy z těžkých nádob.
První písemný doklad
o Droužeticích z roku
1204 vypovídá, že vesnice byla majetkem královským. Pozdější listiny
z roku 1345 a 1398 prozrazují, že se staly majetkem Bavorů ze Strakonic.
Od roku 1398 je obec zemanským sídlem v držení
zemanů z Miloňovic – a to
až do roku 1467, kdy byla
zemanská tvrz i Droužetice vypáleny. Poté přecházejí Droužetice do majetku
Řepických ze Sudoměře
a Hodějovských z Hodějova až do roku 1620. V dalších staletích se vystřídaly
v držení Droužetic město

MAS LAG Strakonicko, o. s.
Palackého náměstí 1090
386 01 Strakonice

Strakonice, rod Kolovratů a od roku
1649 Losy z Losinthalu. Posledními
majiteli (od konce 18. století) byli
Windischgratzové.
Rok 1848 přinesl zrušení roboty a poddaných povinností
a do vesnice určitou svobodu.
Kolem roku 1900 bylo v obci
několik sedláků, několik zedníků a tesařů pracovalo ve
Vídni a ostatní nacházeli práci v místě nebo ve
Strakonicích. Hospodářská krize i obě dvě světové války měly za následek
značný odliv obyvatel
z 349 v roce 1880 jsme
dnes na 109.
K obci Droužetice patří
osada Černíkov, prvně
zmíněna v roce 1398, jejíž zakladatelé byli Bavorové ze Strakonic, proto
má obec ve znaku střelu,
kterou Bavorové v erbu
nosili. V Černíkově je několik selských usedlostí,
dva malé rybníčky, kaple,
což dohromady tvoří klasickou jihočeskou venkovskou zástavbu.
Zaručeně
nejznámějším
symbolem obce je Droužetická Madona. Jde o významnou památku vysoké umělecké hodnoty
od neznámého autora
z doby předhusitské, která byla zhotovena kolem
roku 1420. Cenná polychromovaná
socha Marie s dítětem je vysoká 147
cm, jedná se o dřevořezbu z lipového
dřeva. Socha pravděpodobně pochází z dominikánského kostela v Plzni,
což je pouze spekulace, neboť názorů
na původ je několik. V kapli P. Marie z roku 1880 byla umístěna až do
roku 1978, poté byla péčí strakonického muzea nákladně restaurována

a byly vytvořeny dvě kopie. Jedna je
umístěna v kapitulní síni na hradě ve
Strakonicích a druhou má v držení
obec Droužetice. Originál zdobí každou významnější výstavu gotického
umění u nás i v zahraničí. O její velikosti svědčí i to, že byla též jedním
z exponátů na celosvětové výstavě
EXPO 2000 v Hannoveru.
Oba dva katastry obcí jsou převážně
zemědělskými pozemky lemovány
lesy – Tisovník, Březový a městský les,
ve kterém se nachází přírodní památka Ryšovi. Krajina okolo obce je často
navštěvována obyvateli města díky
své dostupnosti a klidu.
Obec Droužetice má zpracovaný
územní plán, který počítá s rozvojem
obce – plánován je vznik nových stavebních parcel, kanalizace, vodovod;
to vše obci doposud chybělo. Zastupitelstvo obce se v příštích letech chce
věnovat údržbě a rozvoji zeleně, opravě a tvorbě obecních cest a spolupráci s ostatními majiteli pozemků na
tvorbě stavebních parcel.
V tomto roce obec ve spolupráci se
Svazkem obcí středního Pootaví zrekonstruovala fasádu kaple P. Marie,
její interiér a okolí bude upraveno
v letních měsících příštího roku. Půjde o úpravu zeleně, umístění laviček,
úpravy vnitřních omítek a zhotovení obrazu Droužetické Madony. Další rozsáhlejší investicí bude úprava
místních komunikací, která bude
částečně financována z POV Jihočeského kraje.
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