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Místní akční skupina Strakonicko, 

zapsaný spolek 
 

 

 

 

 

Právní forma:             zapsaný spolek, vedený u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, složka L 3869 

 

IČ:                               266 60 121 

  

 

Sídlo:                           Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice                

                                     tel: 383 387 331, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz 

 

 

Webové stránky:           www.strakonicko.net 

  

 

Bankovní spojení:        644952349/0800 

 

 

Předsedkyně MAS:            PhDr. Ivana Říhová 

     

 

Místopředsedové:       Ing. Václav Martan, Mgr. Irena Novotná 

 

 

Personální obsazení:    Ing. Věra Dědíková    ředitelka MAS, vedoucí  

                                                                                       zaměstnanec pro SCLLD 

                                                                            manažerka SCLLD 

                                                                                        Venkovská tržnice 

    Miluše Tlapáková,    účetní 

                                       Ing. Václav 0uška,    hlavní manažer MAP 

   Ing. Iveta Švelchová  regionální značka Prácheňsko, 

     Univerzita třetího věku 

      strategický pracovník MAP 

 Ing. Věra Kubešová   analytik MAP 

 

 

Externí spolupracovníci:  Eduard Oberfalcer 

    Mgr. Eva Hlouchová 

                               František Sáček 

                                           Ing. Jaroslav Bašta 

                                            

  

mailto:lag.strakonicko@seznam.cz
http://www.strakonicko.net/
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MAS Strakonicko, z.s. 
 

 

Poslání sdružení:  přispívat ke všestrannému rozvoji regionu Strakonicko 

 

Základní směry činnosti:    realizace strategie regionu metodou LEADER 

koordinování spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry 

a NNO 

                                             spolupráce subjektů v intencích programu LEADER 

                                             naplňování společných zájmů a jejich ochrana 

 

Rozloha:                457,76 km2
 

Počet obyvatel:      41 192 (k 1. 1. 2016) 

Počet začleněných obcí:  57 (4 svazky obcí, 2 města) 

 

 

 

Mapa území MAS Strakonicko, z.s. 
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Členská základna – 41 členů (stav k 31. 12. 2017) 

 

Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

1 Muzeum středního Pootaví PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS 

2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Ing. Václav Martan Místopředseda MAS 

3 
Bezpečná a zdravá a komunita, 

o.s. 
Mgr. Irena Novotná 

Místopředsedkyně 

MAS 

4 Svazek obcí Dolního Pootaví Helena Sosnová Členka Rady MAS 

5 Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. RNDr. Ladislav Havel Člen Rady MAS 

6 Vladimír Hoštička Vladimír Hoštička Člen Rady MAS 

7 
Nadace Jihočeské cyklostezky, 

Pracovní skupina Strakonice 
Josef Štrébl Člen MAS 

8 
Římskokatolická farnost 

Katovice 
Josef Zábranský Člen Rady MAS 

9 Zdeněk Kadlec Ing. Zdeněk Kadlec Člen Rady MAS 

10 
Sdružení pro obnovu Řepice a 

okolí 
Karel Skalický 

Předseda Kontrolní 

komise 

11 Svazek obcí středního Pootaví Jiří Janus Člen Kontrolní komise 

12 Ekochov, s.r.o. Terezie Daňková 
Členka Kontrolní 

komise 

13 Petr Janoch Ing. Petr Janoch Člen Kontrolní komise 

14 
Prácheňský soubor písní a tanců 

Strakonice 
Václav Novák Člen Kontrolní komise 

15 Prácheňáček Ing. Jaroslav Bašta 
Předseda Výběrové 

komise  
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

16 Svazek obcí šumavského Podlesí Milan Žejdl Člen Výběrové komise 

17 Jana Vohryzková Bc. Jana Vohryzková 
Členka Výběrové 

komise 

18 Interiéry Tesař TTK s.r.o. Iveta Tesařová 
Členka Výběrové 

komise 

19 
Agrární komora okresu 

Strakonice 
Ing. Miroslav Pavlík Člen Výběrové komise 

20 Město Strakonice 
Mgr. Břetislav 

Hrdlička 
Člen MAS 

21 Město Volyně Ing. Václav Valhoda Člen MAS 

22 Svazek obcí Strakonicka Miroslav Krčal Člen MAS 

23 Základní škola Volenice Mgr.Luděk Cimrhanzl Člen MAS 

24 Nadační fond „Paměti národa“ Mgr. Jiřina Karasová Členka MAS 

25 
Jihočeská hospodářská komora, 

Oblastní kancelář Strakonice 
Blanka Ratajová Členka MAS 

26 TJ Osek Miloslav Kinkor Člen MAS 

27 Oblastní Charita Strakonice Olga Medlínová Členka MAS 

28 
OTAVAN - spolek pro kulturu, 

ekologii a vzdělávání 
Miluše Tlapáková Členka MAS 

29 
DUDÁK - Měšťanský pivovar 

Strakonice a.s. 
Ing. Rudolf Oberfalcer Člen MAS 

30 
Česká provincie Congregatio 

Jesu 
Helena Vasilová Členka MAS 

31 Vladimír Diviš Bc. Vladimír Diviš Člen MAS 
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

32 Westernová jízda Štěkeň Ing. Věra Dědíková Členka MAS 

33 DOLEJŠ s.r.o. Pavel Dolejš Člen MAS 

34 Lenka Nestřebová Ing. Lenka Nestřebová Členka MAS 

35 
Sbor Selských jízd Jana Žižky 

z Trocnova, o.s. 
František Sáček  Člen MAS 

36 Štěpánka Braťková Štěpánka Braťková Členka MAS 

37 Jezdecký klub Hoslovice Martina Hampejsová Členka MAS 

38 Mladá dudácká muzika Bc. Patrik Ředina ČlenMAS 

39 Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
Mgr. Ing. Pavel 

Vondrys 
Člen MAS 

40 Ing. Lucie Švecová, MSc 
Ing. Lucie Švecová, 

MSc 
Členka MAS 

41 Chana – DW s.r.o. Lukáš Dlauhoweský Člen MAS 

 

 

  



Stránka | 7  

 

Zapojení MAS: 
 
MAS Strakonicko, z.s. je:  

    

 členem Národní sítě MAS ČR    

 členem KS Národní sítě MAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAS je členem Asociace regionálních značek, o.s. 

 
 

 

 V rámci KS MAS JčK je partnerem Spolku pro obnovu venkova – Jihočeský kraj 

 

 

 

 

 
 

 

 MAS se angažuje v realizaci aktivit CSV 

 

 

 

 

 

 

 

 MAS je partnerem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

 

 

  

javascript:ShowImage('index.php?nid=2436&lid=CZ&fn=imgdetail&oid=1282419&pid=1282366&cc=UDALOST&ci=0&ei=-29',560,530,true);
http://www.ef.jcu.cz/it_services/it_documents/logo-ef-ju-format-png/image_view_fullscreen
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Základní činnost MAS v roce 2017: 

 
 

 Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Strakonicko 
 

 Příprava na realizaci SCLLD – školení, semináře, setkávání 
 

 Realizace Místních akčních plánů vzdělávání na území ORP 
Strakonice 

 

 Animační činnost pro MŠ a ZŠ 

 
 Podpora rozvoje venkova 

 
 Destinační management Prácheňsko a Pošumaví – 

podpora cestovního ruchu, aktivit na venkově, 
agroturistiky, atp. 

 
 Regionální značka Prácheňsko 

 
 Navazování partnerství mezi veřejným a soukromým 

sektorem 
 

 Udržování přeshraničních partnerství 
 

 Poradenství, semináře, workshopy 
 

 Spolupráce mezi MAS zejména v Jihočeském kraji 
 

 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
 

 Konzultační místo pro diplomové a bakalářské práce 

 
 Virtuální univerzita třetího věku se třemi středisky na 

území MAS – Strakonice, Volyně, Katovice                            
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Informační a propagační akce MAS: 
 

 Země Živitelka v Českých Budějovicích  

 Valné hromady Svazku obcí středního Pootaví 

 Valné hromady Svazku obcí šumavského Podlesí 

 Valné hromady Svazku měst a obcí okresu Strakonice 

 Valná hromada Svazku obcí Strakonicka 

 Pravidelné setkávání s místními akčními skupinami z Jihočeského kraje 

 Propagace MAS na webových stránkách 

 Regionální značky Prácheňsko 

 Certifikace regionálních produktů 

 Destinace Prácheňsko a Pošumaví 

 Adventní trhy ve Strakonicích 

 Dudácký festival ve Strakonicích 

 Virtuální univerzita třetího věku – 3 KS – Strakonice, Volyně, Katovice 

 

 
 

 

Účast na vzdělávání: 

 
 Semináře a přednášky na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích 

 Semináře k Programu rozvoje venkova 

 Semináře pro IROP 

 Semináře k Operačnímu programu Zaměstnanost 

 Semináře k Místním akčním plánům vzdělávání 

 Seminář k regionálnímu značení 

 Semináře k cestovnímu ruchu 
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Nejvýznamnější činnost MAS v roce 2017: 
 

Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: 

 

MAS Strakonicko úspěšně splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů 

a ke dni 18. 10. 2017 byla schválena žádost o podporu strategie č. CLLD_16_02_068 "Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strakonicko 2014 - 2020". MAS Strakonicko tak 

začala pracovat na výzvách, které budou přispívat k rozvoji území. Vyhlašování prvních výzev 

je plánováno na rok 2018. 

 

Strategie má název Strakonicko – místo pro život. Strategie včetně všech povinných příloh je 

zveřejněna na oficiálních stránkách MAS www.strakonicko.net. 

 

Podporované oblasti jsou rozděleny do šesti skupin, které byly zvoleny na základě široké 

diskuze v celém území MAS Strakonicko: 

 

Klíčová oblast A: Strakonicko otevřené 

Strategický cíl A: Zvýšení kvality života na venkově a podpora rodiny 

 Specifický cíl A.1: Dostupné bydlení a služby 

 Specifický cíl A.2: Kvalitní a komplexní vzdělávání 

 Specifický cíl A.3: Zkvalitnění života rodiny 

 Specifický cíl A.4: Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Klíčová oblast B: Strakonicko prosperující 

Strategický cíl B: Rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti 

podnikatelského prostředí 

 Specifický cíl B.1: Rozvoj zemědělství 

 Specifický cíl B.2: Šetrné hospodaření v lesích 

 Specifický cíl B.3: Rozvoj podnikání 

 Specifický cíl B.4: Rozvoj cestovního ruchu 

 Specifický cíl B.5: Zvýšení zaměstnanosti 

 

Klíčová oblast C: Strakonicko živé 

Strategický cíl C: Zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit včetně příležitostí pro rozvoj 

osobnosti 

 Specifický cíl C.1: Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas 

 Specifický cíl C.2: Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel 

 Specifický cíl C.3: Rozvoj zájmových aktivit 

 

Klíčová oblast D: Strakonicko tradiční 

Strategický cíl D: Udržení kulturního a přírodního dědictví a venkovského rázu území 

 Specifický cíl D.1: Zachování kulturního dědictví 

 Specifický cíl D.2: Obnova a udržení tradic 

 Specifický cíl D.3: Kvalitní životní prostředí 

http://www.strakonicko.net/
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Klíčová oblast E: Strakonicko bezpečné 

Strategický cíl E: zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a snížení patologických jevů 

 Specifický cíl E.1: Bezpečná a ekologická doprava 

 Specifický cíl E.2: Snížení patologických jevů 

 Specifický cíl E.3: Kvalitnější integrovaný záchranný systém a protipovodňová 

opatření 

 

Klíčová oblast F: Strakonicko spolupracující 

Strategický cíl F: Rozvoj partnerství a otevřenost veřejné správy 

 Specifický cíl F.1: Spolupráce mezi venkovskými aktéry včetně mezinárodní 

spolupráce 

 Specifický cíl F.2: Zvýšení otevřenosti veřejné správy 

 

 

Nové webové stránky MAS Strakonicka 

 
Na konci roku 2017 došlo k modernizaci webových stránek MAS, stránky připravila firma 

Šumavanet. 
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Místní akční plány vzdělávání – ORP Strakonice: 

 
Projekt „Místní akční plány 

vzdělávání“ zkráceně MAP 

pokračoval i v roce 2017. 

Projekt je zaměřena na rozvoj 

kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání dětí a žáků do 15 

let. Zahrnuje oblasti včasné 

péče, předškolního a 

základního vzdělávání, 

zájmového a neformální 

vzdělávání. Hlavním 

výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. 

Strategický rámec MAP do roku 2023, finální dokument MAP a dále soubor aktivit, ve kterých 

se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Jeden MAP odpovídá 

vždy jednomu území ORP, v našem případě odpovídá území ORP Strakonice. Výjimkou z 

území ORP je mateřská škola a základní škola Radomyšl, obě tyto školy budou zahrnuty do 

místního akčního plánu pro OPR Blatná.  

 

Místní akční skupina Strakonicko zahájila realizaci projektu již 1. března 2016. Projekt je 

podpořen z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Projekt je podpořen 

částkou 3 529 680 Kč, dotace je ve výši 100 procent. Ukončení projektu se předpokládá 

28. února 2018. Doba realizace tak činí 24 měsíců. 

 

V projektu působí tyto osoby z MAS Strakonicko, z.s.: 

 

Ing. Václav Ouška – hlavní manažer projektu (0,5 úvazku) 

Ing. Iveta Švelchová – odborník na strategické plánování (1,0 úvazku) 

Ing. Věra Kubešová – analytik (1,0 úvazku) 

Miluše Tlapáková – účetní projektu, finance (0,25 úvazku) 

 

Schválení finálního dokumentu MAP včetně všech povinných součástí (analytická část, 

SWOT analýza, strategická část, implementační část, akční plán 

 

Hlavním výstupem projektu je finální dokument MAS, který se skládá z povinných součástí - 

analytické části, SWOT analýzy, strategické části, implementační části a akčního plánu na rok 

2018. Dokument byl 12. 12. 2017 schválen Řídícím výborem MAP a byl zaslán ke schválení 

jednotlivým zřizovatelům škol. 

 

Dokument Strategický rámec MAP obsahuje priority a cíle v místním akčním plánu pro území 

ORP Strakonice. Součástí je taktéž přehled investičních a dalších priorit všech školských 

zařízení ve sledovaném území. Uvedení investičního záměru konkrétní školy ve Strategickém 

rámci MAP je podmínkou pro získání případné dotace na tuto akci z Integrovaného 
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regionálního operačního programu (IROP). Strategický rámec lze ve stanovených intervalech 

aktualizovat. 

 

Další významnou aktivitou projektu je organizace vzdělávacích seminářů pro aktéry působící 

ve školství. Semináře jsou většinou akreditované a jsou vedeny odbornými lektory s bohatými 

zkušenostmi. V roce 2017 se uskutečnily tyto vzdělávací aktivity: 

 

9. 1. 2017 - Pomůcky a metodické materiály vhodné k rozvoji řeči                                                                                        

31. 1. 2017 - Od skupinové práce po kooperativní učení doplněný o projektové vyučování 

9. 2. 2017 - Podpůrná opatření v základní škole 

1. 3. 2017 a 2. 3. 2017 -Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí a Tvorba 

multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů 

16. 3. 2017 - Správní řád, správní řízení v MŠ 

29. 3. 2017 -Psychická odolnost se zaměřením na prevenci syndromu vyhoření 

5. 6. 2017 - Pracovní právo a kariérní řád 

27.9.2017 - Netradiční výtvarné techniky 

9.10.2017 - Matematická pregramotnost a matematická představy v MŠ 

23.10 a 30.10.2017 - Čtenářská pregramotnost a čtení v MŠ 

          
 

V rámci projektu také probíhají různá setkání a kulaté stoly. Jsou ustanoveny tři pracovní 

skupiny, které se pravidelně scházejí. Pracovní skupiny kopírují povinná témata MAP, jsou to 

tyto tři: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; 

Čtenářská a matematická gramotnost; Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – 

kvalita. 

 

Dále probíhají různá tematická setkání – například setkání ředitelů základních a mateřských 

škol na území ORP Strakonice, setkání zřizovatelů školských zařízení, setkání se zástupci PPP, 

exkurze do speciální školy ve Strakonicích, atd. 

 

Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-

projektu/orp-strakonice/ 

 

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
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Animační činnost pro MŠ a ZŠ  

v rámci projektů zjednodušeného vykazování 

 
Po celý rok 2017 MAS poskytuje metodickou pomoc a poradenství Mateřským školám a 

Základním školám s podáním žádostí do Výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“ na základě Avíza výzvy. Po vyhlášení 

Výzvy č. 022 v červnu byly osloveny všechny Mateřské a Základní školy v regionu MAS a 

byly jim podány základní informace o možnostech účasti v projektu a poskytnutí pomoci ze 

strany MAS.  Od této doby některé Mateřské a Základní školy využívají této možnosti a MAS 

jim poskytuje konzultační a poradenskou pomoc při sestavování jednotlivých šablon do 

rozpočtu projektu, při práci se systémem MS2014+ a pomáhá školám s administrací realizace 

celého projektu včetně komunikace s Řídícím orgánem (MŠMT).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Velký úspěch obcí z území MAS Strakonicko 
 

V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: 

 Zlatá stuha za vítězství v krajském kole 

 Modrá stuha za společenský život 

 Bílá stuha za činnost mládeže 

 Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 

 Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje 2017: 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu putovala do území MAS 

Strakonicko ! 

 

1. místo: Oranžová stuha – krajský vítěz: Obec Čejetice, okres 

Strakonice  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozojidky.cz/
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Regionální značka Prácheňsko: 
 

Certifikační komice obnovila v roce 2017 certifikáty výrobkům: 

Hálová Dagmar – Dekorativní výrobky ze skla 

Aleš CZ, spol. s r.o. – Prácheňský knedlík 

Veronika Outlá – Originální kabelky 

Eva Drančáková – Frivolitková krajka 

Helena Bělohlavová – Paličkovaná krajka 

Botanické zahradnictví Zvotoky – Skalničky, keře, drobné dřeviny 

Jaroslav Muchl – Řezbářské výrobky a dřevěné šperky 

Gabriela Šípová – Věnce, dekorace a aranžmá v přírodním stylu 

Ekochov s.r.o. – Hovězí z Hoslovic 

Rokyta Josef – Cukrářské ozdoby na hnětýnky 

 

Zážitku: 

Historický vodní mlýn Hoslovice 

 

Držitelé regionální značky Prácheňsko navštěvovali farmářské trhy, jarmarky, veletrh na 

Vyšehradě, Země živitelku a další prodejní a propagační akce v regionu. 

Dále MAS Strakonicko vydalo certifikovaným výrobcům propagační DL materiály.  

V novinách „Doma v regionu“ byla celá strana věnována výrobku „Hovězí z Hoslovic.  
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Turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví 

Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, u hranic s krajem Plzeňským 

a Středočeským a zahrnuje mikroregiony Blatensko, Strakonicko a Vodňansko. Geograficky se 

téměř shoduje s povodím řeky Otavy. Pošumaví je rozlehlá oblast Klatovska, sahající přes 

Sušicko až k Horažďovicku. Celá turistická oblast se takřka prolíná s původním historickým 

územím Prácheňska, jenž bylo pojmenováno podle někdejšího hradu Prácheň 

u Horažďovic.Prácheňsko a Pošumaví je území s bohatou historií, se spoustou drobných 

památek, s tajemnými hrady a vznešeně vzhlížejícími zámky. Živý region, který má mnoho 

podob a tváří - malebné vísky s udržovanými lidovými zvyky a tradicemi, ale také zapadlé 

hájovny uprostřed šumících lesů plných borůvek a hub, či kvalitní řemeslné výrobky oceněné 

regionální značkou „Prácheňsko regionální produkt“. Krajina protkaná rybníky, lesy 

a voňavými loukami nabízí prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro trávení klidné dovolené. 

Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Otavě, jezděte na kole po značených 

cyklostezkách, jako pěší turista se procházejte ve stínu staletých dubů po poutních stezkách 

vedoucích až na Sv. Horu 

 

 

 

 
 

 

 

Prácheňsko a Pošumaví získalo certifikát kvality I. stupně ČSKS 

Turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví se takřka prolíná s původním historickým územím 

Prácheňska, jež bylo jedním z krajů Království českého a jméno neslo podle hradu Prácheň u 

Horažďovic. V současném administrativním členění propojuje dva kraje – Jihočeský a 

Plzeňský. Celým územím protéká oblíbený cíl vodáků, řeka Otava. Prácheňsko a Pošumaví je 

živý region s množstvím hradů a zámků, bohatou historií, spoustou církevních i technických 

památek a malebným venkovem s lidovými zvyky a řemeslnou tradicí 

 

 

 

http://www.strakonicko.net/mas/fr.asp?tab=masst17&id=313&burl=&pt=PMDE
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Virtuální univerzita třetího věku:                                     
Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s., ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou 

České zemědělské univerzity v Praze provozuje již čtvrtým rokem výuku Virtuální Univerzity 

třetího věku v konzultačním středisku Katovice, Strakonice a Volyně 

Zimní semestr akademického roku 2016/2017 zakončili první absolventi VU3V                                 

z konzultačního střediska Katovice, nárok na promoci měli: Ing. Karel Voldřich, Pavla 

Voldřichová a Anežka Buchtová. Slavnostní promoce se uskutečnila 16. 1. 2017 od 10 hodin 

v aule ČUZ v Praze. Studijní cyklus „Svět okolo nás“ v zimním semestru akademického roku 

2016/2017 ukončilo celkem 534 posluchačů z 98 středisek. Promoce v aule ČZU proběhla za 

přítomnosti 289 hostů, zúčastnilo se 358 posluchačů z 58 KS. 

Hlavní promoční řeč přednesl a Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých konzultačních 

středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF.  

 

Studentům z Konzultačního střediska Katovice pogratulovali i zástupci městys Katovice. 

Pamětní list a květinu předal místostarosta Bc. Jindřich Zdráhal a knihovnice paní Milena 

Novotná – zastupující tutor. 

 

. 
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Také konzultační středisko Strakonice má již své úspěšné absolventy. V letním semestru 

2016/2017 zakončili úspěšně studium Mgr. Blanka Sosnová, Ivanka Rybová, Jaroslava 

Vadroňová a Ing. Václav Karas. Slavnostní promoce se uskutečnila 17. 5. 2017 v Praze. 

 

 
 

 

Ostatní studenti z KS Strakonice, Volyně a Katovice měli možnost zúčastnit se slavnostního 

předávání diplomů, které proběhlo v Třeboni. Součástí předávání byl doprovodný kulturní 

program, například prohlídka divadla J. K. Tyla. Pamětní listy převzala paní Soňa Kolářová. 
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V zimním semestru 2016/2017 byli studenti VU3V také velmi aktivní, po ukončení přednášek 

na téma Genealogie – hledáme své předky, uspořádala MAS Strakonicko, z.s. pro studenty 

prohlídku Státního archivu v Třeboni. Bonusem byla prohlídka zámku v Třeboni. 

 

    
 

Na kurz navázala v květvu 2017 i přednáška pana Aloise Sassmanna. Přednáška přinesla 

praktické rady, jak hledat své předky a sestavovat rodokmen. Studenti byli velmi spokojení. 

 

 
 

V průběhu letního semestru 2016/2017 a zimního semestru 2017/2018 navštěvovali studenti 

následující semestrální kurzy: 

KS Katovice: České dějiny a jejich souvislosti - LS 16/17 

                      Cestování, co jste možná nevěděli - ZS 17/18 

 

KS Volyně:  Barokní architektura v Čechách - ZS 16/17 

                     Umění rané renesance v Itálii - LS 16/17 
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KS Strakonice: České dějiny a jejich souvislosti - LS 16/17 

                         Umění rané renesance v Itálii - LS 16/17 

          Dějiny oděvní kultury - ZS 17/18 

    Evropské kulturní hodnoty - ZS 17/18 

 

 

 

Spolupráce MAS Strakonicko, z.s. se svazky obcí: 

 
Pracovníci MAS pomáhají od roku 2004 s administrativou a s realizací projektů svazkům obcí 

typu DSO na svém území.  V roce 2017 se jednalo o: 

 

Projekt Turistická a občanská vybavenost obcí SMOOS:  
 

Tento projekt pokračuje již šestým rokem, jeho nositelem je Svazek měst a obcí okresu 

Strakonice (SMOOS). Projekt je podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, 

dotační titul číslo 7. V rámci tohoto projektu si mohou členské obce svazku (106, téměř celý 

okres Strakonice) pořídit drobné vybavení, které slouží turistům či místním občanům. Mezi 

nejžádanější patřily party stany, odpočinkové lavičky, tzv. pivní sety (přenosná a mobilní 

posezení na venkovní akce), odpadkové koše, vývěsní plochy, atp. MAS připravila projekt 

(konkrétně Ing. Iveta Švelchová) a podílela se na jeho organizaci, realizaci i administrativě až 

do jeho závěrečného vyúčtování. 

 
 

 

   

 

Spolupráce MAS s Jihočeskou univerzitou - Ekonomickou fakultou 

 
V MAS probíhaly během roku konzultace studentů k diplomovým a bakalářským pracím 

studentů.  
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Další činnosti MAS Strakonicko v roce 2017: 

 Práce na nové strategii MAS Strakonicko na období 2014 – 2020 

 Projekt spolupráce Prácheňsko všemi smysly – zajištění udržitelnosti 

 Venkovská tržnice II – zajištění udržitelnosti 

 Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

 Provozování Virtuální univerzity třetího věku – spolupráce s ČZU Praha 

 Organizace aktivit pro seniory 

 Spolupráce na činnosti destinační společnosti Prácheňsko a Pošumaví 

 Certifikace výrobků regionální značkou Prácheňsko 

 Propagace regionální produkce na různých akcích 

 Administrativní a organizační služby pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice 

 Celostátní síť pro venkov – Jihočeský kraj 

 Spolupráce s Jihočeskou univerzitou – bakalářské a diplomové práce – konzultace, 

oponentury 

 Práce pro KS NS MAS Jihočeského kraje  
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Hospodaření MAS Strakonicko, z. s. v roce 2017:  

MAS vede účetnictví rozdělené na střediska podle realizace jednotlivých projektů. K 31. 12. 

2017 byli tři zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek, jeden na poloviční úvazek, jeden na méně 

než poloviční a v průběhu roku byly v rámci projektu MAP uzavřeny dohody o provedení práce. 

Celkové příjmy za rok 2017 činily 2 762 449,57 Kč, celkové výdaje za rok 2017 činily 

2 505 571,15 Kč. 

 

Výkazy jsou umístěny na www.strakonicko.net. Originály výkazů jsou k dispozici v kanceláři 

MAS. 

 

 

Závěrem 
 
Velkou pomocí pro realizaci tak obsáhlé činnosti byla opět dobrovolná práce všech členů MAS 

a externích spolupracovníků -  aktivistů, kteří odvedli mnoho hodin práce bez nároku na 

odměnu, proto mohla MAS v rozvoji regionu dále uplatňovat metodu LEADER. 

 

 
 

 

  

http://www.strakonicko.net/

