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Vážení přátelé,  

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 

(MAS) oslaví na konci letošního roku již pátý rok své 

úspěšné existence. 

Za tuto dobu se MAS podařilo podpořit díky 

dotačnímu programu LEADER celou řadu zajímavých 

rozvojových projektů, ale také zrealizovat vlastní 

zajímavé aktivity. 

Z těch nejzajímavějších je třeba zmínit například 

projekt ekovýchovného vzdělávání, který s podporou 

Nadace T-Mobile pilotně realizujeme v letošním 

školním roce v prvních čtyřech mateřských školách 

v regionu. Dále jsme společně s našimi partnerskými 

MAS připravili pro příští rok projekt „Rehabilitace 

drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“, 

jehož cílem je zmapovat památky v regionu, 

navrhnout způsob jejich obnovy a prostřednictvím 

tématických webových stránek a letáků udělat těmto 

drobným, avšak v historii regionu významným, 

stavbám reklamu. V oblasti cestovního ruchu jsme 

také letos vydali pexesa s obrázky turistických cílů  

a také s naším turistickým logem – Peklíkem, které 

budeme na začátku příštího roku postupně 

distribuovat do obcí a infocenter na našem území.  

Za zmínku stojí také to, že se na nás často obracejí 

studenti středních a vysokých škol se žádostí  

o konzultace seminárních a závěrečných prací na 

téma MAS, LEADER, což nás o to víc těší, že 

problematika místních akčních skupin a tohoto 

způsobu fungování venkova vůbec se dostala také do 

škol a studenti na ni poměrně pozitivně reflektují  

a tato otázka je zajímá. 

Tímto zpravodajem Vám chceme i letos přiblížit naši 

celoroční činnost, představit zajímavé a inspirativní  

LEADERem podpořené projekty a seznámit Vás 

s chystanými výzvami LEADER, které mohou využít 

v dalších letech všichni ti, kteří mají zájem zvelebovat 

svou obec, zkvalitňovat své podnikání apod.,  

a samozřejmě s dalšími důležitými a zajímavými 

aktivitami naší organizace. 

Ing. Mirka Machová 

ředitelka MAS 

 

 

V současné době je hlavní činností Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o. p. s. 

realizace Strategického plánu Leader „ MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké 

místo“. V rámci této strategie vyhlásila MAS celkem již 3 výzvy k předkládání projektů.  

První výzva byla vyhlášena v roce 2008 (červenec, srpen). V rámci první výzvy byly 

podpořeny projekty v oblasti zemědělské výroby a v oblasti občanské vybavenosti v 

obcích. Druhá výzva byla vyhlášena v roce 2009 (březen, duben). V druhé výzvě byly 

podpořeny projekty v oblasti dopravní infrastruktury, technické vybavenosti obcí 

(rozhlas, veřejné osvětlení), ale také byly podpořeny projekty v oblasti regenerace 

objektů kulturního dědictví v regionu a v neposlední řadě dotaci získal projekt na 

vzdělávání v oblasti archeologie. Nejmladší třetí výzva byla vyhlášena v měsíci září 

tohoto roku a tentokrát byla zaměřena pouze na podnikatelský sektor. Podané 

žádosti v rámci této výzvy se týkaly diverzifikace činností nezemědělské povahy (pro 

zemědělské podniky), cestovního ruchu a především v největším počtu šlo o projekty 

v oblasti tradičních řemesel (stavebnictví, zámečnictví, truhlářství). 

  

Realizace projektů v rámci jednotlivých výzev 

1. Výzva: Z 12 projektů, které byly v rámci této výzvy podpořeny (ze 17 podaných), 

je v současné době již 9 zrealizováno a je podána Žádost o proplacení. 

2. Výzva: V této výzvě bylo podpořeno 11 projektů (z 12 podaných). V současné 

době jsou podepisovány Dohody o přidělení dotace. Paradoxně jsou již ale přesto 3 

projekty zrealizovány a po podepsání dohody může tedy následovat rovnou podání 

Žádosti o proplacení. Zbylé projekty v rámci této výzvy se budou realizovat v roce 

2010. 

3. Výzva: „nejmladší“ výzva je teprve na svém začátku. Hodnotitelskou komisí MAS 

bylo vybráno k realizaci všech 10 podaných projektů. V současné době probíhá 

administrativní kontrola ze strany RO SZIF. Podpis Dohod se předpokládá na jaře 

roku 2010. 

Počet žádostí předložených v letech 2008 - 2009 (v 1. - 3. 

výzvě) dle požadavků na výši dotace (v tis. Kč) CELKEM
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Ukázky z již realizovaných projektů v rámci SPL

Výzva: 1 
Žadatel: Město Netolice 
Název projektu: Město Netolice – regenerace dětského hřiště za kulturním domem 
Dotace: cca 600 tis. Kč 
Termín realizace projektu:  duben 2009 – srpen 2009 
U kulturního domu v Netolicích bylo první školní den otevřeno nové dětské hřiště. „Město  
na něj získalo dotaci z programu Leader prostřednictvím MAS Blanský les – Netolicko,  
nejdražší a pro děti asi největší atrakcí je lanová pyramida, kterou nikde v okolí  
nemají,“ uvedl starosta Netolic Oldřich Petrášek. 

 
                                                Výzva: 1 
                                                Žadatel: Obec Homole 

                                         Název projektu: Výměna oken v MŠ Nové Homole 
             Dotace: cca 210 tis. Kč 

       Termín realizace projektu:  říjen 2008 – březen 2009 
 

 
 
 
 

 

Výzva: 1 
Žadatel: Zemědělská společnost Dubné a. s. 
Název projektu: Dodávka technologie hrazení, napájení a krmení pro teletník Žabovřesky 
Dotace: cca 570 tis. Kč 
Termín realizace projektu:  říjen 2008 
 „Cílem této akce bylo soustředit odchov telat  z celého podniku na jedno 
 místo a vytvořit tak optimální podmínky pro vývoj a zdraví telat. Telata jsou napájena 
 mléčnou krmnou směsí pomocí 3 napájecích automatů. Ke každému napájecímu 
 automatu náleží 2 krmné stanice s anténou a cucákem. Napájecí automat je řízen 
 počítačem a umožňuje dávkování mléčné krmné směsi,“ uvedla Eva Návarová ze Země- 
dělské společnosti Dubné a. s.. 

 

Výzva: 2 

Žadatel: Město Netolice 

Název projektu: Letní archeologická škola Netolice 2009: Sondy do  

života a kultury nejstarších obyvatel Netolic 

Dotace: cca 142  tis. Kč 

Termín realizace projektu:  červenec 2009 - srpen 2009 

„Celkově lze shrnout, že běh Letní archeologické školy 2009 v Netolicích 
 výrazně přispěl k rozvoji vlastní archeologické a bioarcheologické 
 problematiky, jejíž studium bylo v minulých letech zahájeno, a pozitivním směrem rozvinul vztah laické veřejnosti  
k vědeckému výzkumu a péči o historické dědictví.“ poznamenal organizátor PhDr. Jaromír Beneš z Archeos o. s..   

                                  

Výzva: 2 

Žadatel: SDH Brloh 

Název projektu: Modernizace hasičské zbrojnice 

Dotace: cca 309  tis. Kč 

Termín realizace projektu:  prosinec 2008 - září 2009 

„Projekt Sboru dobrovolných hasičů Brloh je důkazem, že Leader mohou využívat 
nejen obce, ale i neziskové organizace zde působící. Díky dotaci  tak SDH 
zakoupilo pro hasičskou zbrojnici nová sekční vrata a provedlo rekonstrukci 
sociálního zařízení,“ uvedla Mirka Machová z MAS Blanský les – Netolicko. 

      

 

 

 

Z nástěnky MŠ................. 

Ozdobena hvězdičkami                          

koukají se na zahradu            

nová okna naší školky              

 pro kluky a holky.  

Nevadí jim sníh a mráz  

venku máme zimu zas 

 

„Dobrou zprávou je, že se na území MAS podařilo 
podpořit také projekt v oblasti školství.  Budova MŠ tak 
díky novým oknům poskytuje nejen dětem kvalitnější 
zázemí“, zmínil V. Kolář z MAS Blanský les – Netolicko. 



                                                        
 

 

Projekty realizované MAS 

Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád 

V říjnu 2009 začal na území MAS projekt s názvem „Příroda je náš kamarád,  
naučím se mít ji rád“. Ten je zaměřen na vzdělávání dětí předškolního věku  
v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, a to prostřednictvím pohybo- 
vých aktivit - her, soutěží a rukodělné činnosti. Účastní se ho děti v mateřských 
školách v Netolicích, Malovicích, Nových Homolích a Křemži. Vzdělávací  
program je rozdělen do celkem pěti částí (Život stromu, Země není popelnice,  
Papírování, Vycházka a Shrnující program) a potrvá až do května 2010.  
 

Na projekt byl poskytnut příspěvek Nadace Via z programu „Fond T-Mobile pro zaměstnance“. 

Pexeso pro děti i pro turisty 

   Od podzimu 2009 má MAS svá vlastní pexesa. První, určené zejména dětem, je s motivem Peklíka   
   (maskota regionu) a tvoří jej třicet obrázkových dvojic, na nichž se postava čertíka různě  
   proměňuje například ve vodníka, malíře, horolezce, houslistu, kominíka, krále, lékaře nebo také   
   strašidlo. Druhé pexeso mapuje zajímavá místa regionu Blanský les - Netolicko. Hráče tak nad  
   hracími kartami čeká třicet různých zastavení. Mimo jiné jsou mezi nimi Dívčí Kámen, Kratochvíle,  
   Kuklov, Zlatá Koruna, Holašovice i Kleť.  

Zhotovení pexesa bylo financováno z dotace Jihočeského kraje. 

 

Další aktivity MAS 

Kratochvilskou poutí se v září 2009 podařilo úspěšně navázat na předchozí ročníky této slavnosti v zahradě Státního 
zámku Kratochvíle. Akce, která podpořila nabídku produktů cestovního ruchu, byla určena zájemcům všech věkových 
skupin. Staročeský jarmark s ukázkou dobových řemesel doplňoval kulturní program určený jak dětským, tak dospělým 
účastníkům pouti. Nechyběly proto divadelní a hudební představení, vystoupení na chůdách či možnost vyzkoušet si 
lukostřelbu. Staročeský jarmark doplňovala také mše v zámeckém kostele Panny Marie.  
 
Návštěva z partnerské MAS Bystřička o. p. s., která se uskutečnila v říjnu 2009, měla za cíl bližší seznámení s podporou 
projektů metodou „LEADER“ na našem území. Zástupci moravské MAS se seznámili mimo jiné i s dalšími aktivitami  
a zajímavostmi v regionu. Součástí návštěvy byl i kulturní program na Státním zámku Kratochvíle. 

 
                    
. 

 

 

 

 

 

V rámci střednědobého hodnocení naplňování cílů strategie MAS byla zpracována Aktualizace č. 2 SPL: „ MAS Blanský les 
– Netolicko, čertovsky hezké místo“. V rámci tohoto dokumentu byla provedena zejména aktualizace monitorovacích 
indikátorů pro rok 2010, byla provedena změna složení Programového výboru MAS. Dokument je k nahlédnutí v kanceláři 
MAS. 

 

 

 

 

Naše MAS podala žádost o dotaci na projekt spolupráce „Rehabilitace drobných 
sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“ společně s partnerskými MAS Sdružení Růže  
a MAS Pomalší. Projekt je zaměřen na obnovu drobné sakrální architektury, která je ve 
špatném stavu, na vznik obecně platné metodiky obnovy této architektury, která bude 
mimo jiné také obsahovat údaje o vlastníkovi, popis umístění a stav poškození.  Cílem je 
zachování lidového rázu krajiny a historické hodnoty tohoto kulturního dědictví. 
V návaznosti s tím by vznikly také publikace, webové stránky projektu i nová stálá expozice 



                                                        
 

 

      Výzvy v roce 2010 
Fiche Výzva, termín Kdo může žádat…. Na co lze žádat Finanční 

alokace na 
fichi 

Fiche 5 – Rozvoj 
4. výzva, březen 
- duben 2010 

Obce, svazky obcí, o. s., 
o. p. s., nadace, zspo, 
církve  

Stavební výdaje- sociální 
infrastruktura, kulturní 
infrastruktury, péče o 
děti, vzdělání, sport… 

cca 2, 5 mil. 
Kč. 

Fiche 1 – Zemědělství 
4. výzva, březen 
- duben 2010 

Zemědělský podnikatel 
 

Investice v oblasti 
rostlinné a živočišné 
výroby 

cca 1, 5 mil. 
Kč. 

Fiche 6 – Dědictví 
4. výzva, březen 
- duben 2010 

Obce, svazky obcí, o. s., 
o. p. s., nadace, zspo, 
církve 

stavební obnova 
kulturních památek  

cca 0, 47 mil. 
Kč. 

Fiche 7 - Vzdělávání 
4. výzva, březen 
- duben 2010 

Obce, svazky obcí,  
o. s., o. p. s., nadace 

Vzdělávací akce, tematické 
 semináře, školení,  
praktický výcvik (exkurze) 

cca 0, 19 mil. 
Kč. 

Fiche 2 – Diverzifikace 
5. výzva, srpen - 
září 2010 

Fyzické a právnické 
osoby, které podnikají 
v zem. výrobě  

Výdaje související 
s nezemědělskou činností 
žadatele 

cca 0, 38 mil. 
Kč 

Fiche 4 – Zázemí 
5. výzva, srpen - 
září 2010 

Obce 

tvorba územních plánů 
obcí, kanalizace, 
vodovody, ČOV, místní 
komunikace  

cca 2, 5 mil. 
Kč. 

   Veškeré bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.mas-netolice.cz 

 

KONTAKTY: 

Kancelář MAS: 
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (budova radnice) 
Tel.: 388 325 356 
E-mail: mas@netolice.cz 
 
www.mas-netolice.cz - internetové stránky MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. 
www.blanet.cz - informační systém cestovního ruchu regionu Blanský les - Netolicko 
 
Hodiny pro veřejnost: 
Pondělí, Úterý, Středa 9,00 - 12,00 (v jiný termín lépe telefonicky domluvit) 

Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho 

osobních i pracovních úspěchů 

Vám přeje MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.                             

 

Zpravodaj MAS Blanský les – Netolicko. < číslo 1 – Ročník 2>. Tento informační materiál vydává Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s. jako materiál sloužící 
k zvyšování informovanosti všech zainteresovaných subjektů zapojených do rozvoje regionů, Blanský les – podhůří, Podkletí a Netolicko. Za informace uvedené v tomto 
zpravodaji nesou zodpovědnost jejich autoři (zaměstnanci MAS). Své dotazy, náměty a připomínky můžete zasílat na mail mas@netolice.cz nebo volat 388 325 356. 

 

 

Facilitátor (poradce) MAS – kontakt: 

Tel.: 386 460 983, e-mail: info@besiconsult.cz 

www.besiconsult.cz 


