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Vážení přátelé, 

 dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje 
obecně prospěšné společnosti - Místní akční 
skupiny Blanský les – Netolicko o. p. s., která  
byla založena v roce 2004. Na konci letošního 
roku tedy oslavíme již šestý rok své úspěšné 
existence. Impulsem pro vznik naší MAS byla 
potřeba aktivního partnerství měst a obcí, 
neziskových organizací, podnikatelských 
subjektů a občanů v otázkách všestranného 
rozvoje našeho ryze venkovského regionu.  

Již od samého počátku se MAS podařilo 
podpořit díky dotačnímu programu LEADER 
celou řadu zajímavých rozvojových projektů jak 
obcí, zemědělců, tak i soukromých podnikatelů, 
ale také zrealizovat vlastní zajímavé aktivity.  Ze 
zajímavých projektů je to například právě 
probíhající projekt spolupráce mezi 3 místními 
akčními skupinami „Rehabilitace drobných 
sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“, díky 
kterému se mimo jiné podařilo vrátit po více než 
padesáti letech na své místo ztracenou sochu 
sv. Jana Nepomuckého v Netolicích.  

MAS má i další aktivity, jako je zpracovávání 
žádostí o dotace z jiných dotačních titulů (mimo 
Program rozvoje venkova), nově MAS poskytuje 
i bezplatné poradenství k programu Zelená 
úsporám a také zastřešuje cestovní ruch 
v regionu prostřednictvím webových stránek 
www.blanet.cz, kde lze nalézt místní turistické 
zajímavosti, tipy na výlety a podobně. Populární 
se již stal i její turistický maskot čertík Peklík.  

LEADER není ale jen program EU pro 
financování rozvoje venkova, ale je to i metoda. 
Metoda spolupráce všech subjektů veřejného a 
podnikatelského sektoru v regionu na bázi 
rovnoprávného partnerství při realizaci 
společného cíle. To přispívá k větší 
sounáležitosti všech subjektů a občanů ke 
svému regionu a odpovědnosti za jeho rozvoj. 

Slogan našeho regionu a název rozvojové 
strategie zní MAS Blanský les - Netolicko, 

čertovsky hezké místo. Pomozte nám i Vy 
svou aktivitou, nápady a projekty k jeho 
naplňování. 

Oldřich Petrášek 

předseda správní rady 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 5 výzev k předkládání 
projektových žádostí. Krátké shrnutí proběhnuvších výzev (dle 

místa realizace, dle fichí) je uvedeno v následujících tabulkách.  

Přehled projektů dle místa realizace a čerpání v rámci Fichí 

Mikroregion 
Počet obcí v 
mikroregionu 

Počet projektů 

Blanský les – podhůří 21 17 

Netolicko 9 16 

Podkletí 6 15 

             CELKEM             36            48 

Z tabulky vyplývá, že rozdělení projektů v rámci jednotlivých 
mikroregionů je prakticky rovnoměrné. 

Dosavadní čerpání finančních prostředků dle Fichí  

Název Fiche 
Počet vybraných 

projektů 
Přiznáno (v Kč) 

1 Zemědělství 7 3 117 357,- 

2 Diverzifikace 2 861 359,- 

3 Cestovní ruch 1 274 400,- 

4 Zázemí 12 7 515 224,- 

5 Rozvoj 12 5 979 240,- 

6 Dědictví 5 1 298 630,- 

7 Vzdělávání 2 350 000,- 

8 Řemesla a služby 7 957 230,- 

CELKEM 48 projektů 20 353 440,- 

 



                                                        
 

Ukázky z již realizovaných projektů v rámci SPL

Výzva: 2 
Žadatel: Městys Křemže 
Název projektu: Dívčí Kámen – záchrana vstupu do paláce 
Dotace: 393 120 Kč 
Termín realizace projektu:  duben 2010 – říjen 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                Výzva: 2 
                                                Žadatel: Obec Dubné 

                                         Název projektu:  Dubné – stavební  úprava návsi 

             Dotace: 996 600 Kč 
       Termín realizace projektu:  září 2009 – červenec 2010 
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Výzva: 2 
Žadatel: Obec Brloh 
Název projektu: Obnova a restaurování kapličky Panny Marie Kájovské na Rohách 
Dotace:.  92 500 Kč 
Termín realizace projektu:  duben 2010 – květen 2010 
  

 

 

 

 

 

„Naše obec se skládá ze čtyř místních částí a v současné době máme 1390 
obyvatel. Část Dubné, kde se projekt „Dubné - stavební úprava návsi“ uskutečnil, 
je největší a je zde centrum obce. Náves byla již celkově zanedbaná a bylo třeba 
provést nějakou radikální proměnu. Proto, když se naskytla možnost požádat o 
finanční prostředky, neváhali jsme a žádost podali. I když celkově nás tato 
proměna stála 2.200.000,- Kč a dotace byla 999.600,-Kč, nelitujeme našeho 
rozhodnutí. Náves dostala novou tvář a myslíme si, že se líbí nejen našim 
občanům, ale i turistům, kteří k nám přijíždějí. Stavba se skládala z výměny 
chodníčků, opravy části komunikace, výsadby nové zeleně, nového parkového 
mobiliáře atd. Co říci na závěr? Jen kdybychom mohli pokračovat i v dalších 
částech naší krásné obce. Děkujeme,“ zhodnotila projekt starostka obce Dubné 
Božena Kudláčková. 

 

 

„Oprava kapličky Panny Marie 
Kájovské znamenala opravu poslední 
zděné kapličky v katastru obce Brloh. 
Ostatní se podařilo opravit v uplynulých 
dvanácti letech. Tato oprava byla oproti 
ostatním zajímavá tím, že se prováděla 
v úzké spolupráci s památkovým 
ústavem a nejednalo se pouze o 
opravu stavební části, ale i o 
restaurování původních fresek z první 
poloviny devatenáctého století. 
Zednické práce provedl místní zedník, 
znalý starých postupů. O restaurování 
dochovaných fresek má obec 
podrobnou dokumentaci. Práce byly 
prováděny ve spolupráci s obyvateli 
okolních domů, kteří poskytli i starší 
dochované fotografie,“ uvedl 
místostarosta Brloha Libor Lev. 
 

„Městys Křemže, který je majitelem zříceniny hradu Dívčí Kámen, mohl letos díky 
projektu MAS Blanský les - Netolicko uskutečnit další krok plánu konzervace 
hradu. V roce 2010 jsme pokračovali v konzervaci vstupu do východního paláce, 
jehož cenná část jižní zdi držela pohromadě doslova již jen silou vůle. Díky 
projektu realizovanému pod záštitou MAS byla tato zeď staticky stabilizována 
dozděním chybějící klenby, byla zpevněna zeď pod touto klenbou a byly 
vyspraveny nestabilní části povrchu zdi,“ shrnula Zdeňka Tučková, správce hradu. 



                                                        
 

 

Další aktivity MAS 

Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu spolupráce na území MAS 

Na území naší MAS je v současné době realizován projekt „Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském 
pohraničí“, podpořený z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. - Realizace projektů spolupráce. Společně jej 
realizují MAS Sdružení Růže, o. s., MAS Pomalší o. p. s. a MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. V rámci tohoto projektu 
byl na území všech členských obcí MAS proveden monitoring kaplí, kapliček, křížků, božích muk, zvoniček apod., na 
který navázal vznik internetových stránek www.jihoceskekaplicky.cz, kde se nachází databáze této drobné sakrální 
architektury. V rámci projektu byla také v Netolicích restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Na začátku listopadu se 
uskutečnil v netolickém muzeu seminář „Sakrální architektura v regionu a její obnova“ a na začátku roku 2011 budou 
ještě  zhotoveny propagační materiály. 

 

 

Zelená úsporám 

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. poskytuje od června 2010 do konce června 2011 poradenství k programu Zelená 
úsporám (úspory energie, obnovitelné zdroje energie). Úřední dny pro poradenství jsou stanoveny na čtvrtek (12 - 16)  
a pátek (8 – 12). Doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 388 325 356 nebo 
777 836 790. Poradenství lze poskytnout i prostřednictvím e-mailu, a to na adrese mas@netolice.cz nebo 
leader@netolice.cz.         

 

 

Aktualizace SPL 

V roce 2010 byly zpracovány v pořadí třetí a čtvrtá Aktualizace Strategického plánu Leader: „MAS Blanský les – 
Netolicko, čertovsky hezké místo“. Třetí aktualizace se týkala počtu členských obcí – prostřednictvím Svazku obcí 
Podkletí přistoupila do MAS obec Mojné. Čtvrtý dokument se zabývá mimo jiné plněním cílů SPL – dílčích aktivit 
prostřednictvím vypsaných výzev, plněním finančního rozpočtu výzev a obsahuje například také stanovení 
monitorovacích indikátorů na rok 2011.                                                                                                                              

     
     Hodnocení MAS 
 

V létě 2010 se uskutečnilo hodnocení místních akčních skupin 2010, které provedlo Ministerstvo zemědělství, společně 
se SZIF a NS MAS ČR o.s.. Naše MAS obdržela hodnocení „B“ – což znamená dobře fungující MAS. Výsledky 
hodnocení byly použity také pro stanovení alokací pro jednotlivé MAS pro rok 2011. 

V červnu letošního roku skončila realizace projektu „Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji 
rád“. Ekovýchovný vzdělávací program se uskutečnil ve školním roce 2009/2010 a zapojeny 
do něj byly čtyři mateřské školy na území MAS (Netolice, Křemže, Nové Homole, Malovice). 
Na projekt čerpala MAS dotaci od Nadace Via z programu „Fond T-Mobile pro 
zaměstnance“.  

Děti se hravou formou seznámily, jak se pozitivně chovat k přírodě. Do každého z programů 
byly aktivně zapojeny (prostřednictvím pohybových aktivit, her, soutěží, rukodělné činnosti). 
Velice kladně hodnotily program i ředitelky a učitelky jednotlivých mateřských škol. Celkem 
se projektu zúčastnilo cca 100 osob. Jednalo se o pilotní projekt tohoto typu na území MAS 
Blanský les – Netolicko. I nadále se bude MAS snažit podporovat podobné aktivity, a proto 
v letošním roce zažádala o dotaci z Ministerstva životního prostředí na projekt „Kamarádíme 
s přírodou“. Pokud se podaří získat finanční prostředky, bude  ekovýchovné vzdělávání 
zaměřeno opět na předškoláky a nově také na děti z prvních a druhých tříd základních škol. 
Výsledek výběru projektů bude znám na začátku roku 2011.     

 

 

 



                                                        
 

 

         Výzvy MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. v roce 2011 

 
Fiche Výzva, termín Kdo může žádat…. Na co lze žádat 

Fiche 1 – Zemědělství 
6. výzva, březen - 
duben 2011 

Zemědělský podnikatel 
 

 
Investice v oblasti rostlinné a 
živočišné výroby 

Fiche 5 – Rozvoj 
6. výzva, březen - 
duben 2011 

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

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

Fiche 7 - Vzdělávání 
6. výzva, březen - 
duben 2011 

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

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

Fiche 3 – Venkovská 
turistika 

7. výzva, srpen - 
září 2011 

Zemědělský podnikatel, 
nezemědělské podnik.  
subjekty podnikající 
v cestovním ruchu  

 
Ubytování, stravování, doprovodná 
infrastruktura, služby 

Fiche 4 – Zázemí 
7. výzva, srpen - 
září 2011 

Obce (předpoklad i o. s., 
o.p.s., z. s. p. o., církve) 

Tvorba územních plánů obcí, 
kanalizace, vodovody, ČOV, místní 
komunikace, technická infrastruktura  

Fiche 6 – Dědictví 
7. výzva, srpen - 
září 2011 

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

Stavební obnova kulturních památek a 
objektů  

 

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

 

KONTAKTY: 

Kancelář MAS: 
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (budova městského úřadu) 
Tel.: 388 325 356, 773 660 983 
E-mail: leader@netolice.cz , 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 3>. 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 leader@netolice.cz nebo volat 388 325 356. 

 

Facilitátor (poradce) MAS – kontakt: 
Tel.: 386 460 983, e-mail: info@besiconsult.cz 

www.besiconsult.cz 


