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Právě vychází další číslo zpravodaje Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o. p. s., která byla založena v roce 

2004. V roce 2014 oslavíme již desátý 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. Tímto zpravodajem Vám chceme i letos přiblížit naši činnost v roce 2013. 

 

10. výzva 

V rámci realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“ vyhlásila 

MAS v březnu 2013 10.výzvu k předkládání projektů, a to ve fichích Zemědělství, Venkovská turistika, Rozvoj 

a Vzdělávání.  

Zaměření fichí v 10. výzvě: 

číslo a název fiche zaměření fiche 

Fiche 1 Zemědělství - podpora aktivit zemědělských subjektů v oblasti rostlinné a živočišné výroby 
- zvýšení efektivnosti procesů ve výrobě 
- zlepšení hospodárnosti v zemědělství 
- zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství 
- podpora ekologického zemědělství 

Fiche 3 Venkovská turistika - podpora tradiční oblasti na území MAS 
- zlepšení stavu a kvality ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu 
- zlepšení nabídky doprovodných služeb a infrastruktury v oblasti turistického  
   ruchu (půjčovny, hřiště) 
- podpora diverzifikace zemědělských aktivit směrem k rozvoji venkovské  turistiky 
- podpora agroturistiky 
- zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity v regionu v oblasti turistického    ruchu 

Fiche 5 Rozvoj - zlepšení stavu zázemí v obcích pro konání sportovních, kulturních atd. aktivit  
- další rozvoj služeb pro obyvatele v oblasti vzdělávání a informování, vč.  
   aktivního zapojení veřejnosti 
- zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky 
- podpora aktivit spolků, sdružení a dalších organizací činných v regionu, vč.  
   rozvoje spolupráce  

Fiche 7 Vzdělávání - zapojování a aktivizace komunit 
- podpora informovanosti a vzdělanosti obyvatel regionu 
- zlepšení podmínek podnikání na venkově 
- ekologická výchova 

 

Právě se Vám dostává do rukou další číslo zpravodaje obecně                                                                                 

prospěšné společnosti – Místní akční skupiny Blanský les – 

Netolicko  o. p. s.. V tomto vydání najdete informace o realizaci 

Strategického plánu Leader (např. o vyhlašovaných výzvách 

k předkládání projektů, najdete zde i ukázky zrealizovaných 

projektů).  

Tento zpravodaj Vám přiblíží i další činnost MAS v roce 2013 

(vyhlášení  10. výzvy a vítězů  fotosoutěže, ukázky 

realizovaných projektů v roce 2013) 

 



                                                        
 

 

Ve fichi  Zemědělství předložilo svůj projekt 20 žadatelů, ve fichi Venskovská turistika 3 žadatelé,ve fichi 

Rozvoj se ucházelo 23 žadatelů a ve fichi Vzdělávání 1 žadatel. Celkový požadavek na dotaci v 10. výzvě byl  

10.253.112,-Kč. Z důvodu přečerpání celkové částky alokované na tuto výzvu, Výbor pro výběr a monitorování 

projektů vybral k financování 24 projektů. Projekty, které získaly nejméně bodů, nebyly vybrány. 

Dne 19. 6. 2013 byly projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích.  Celková částka, kterou 

MAS alokuje na projekty v 10. výzvě, je tedy 5.452.325,- Kč. Seznam vybraných projektů, včetně uvedené 

výše dotace naleznete na www.mas-netolice.cz., oddíl Leader 2008-2013, 10. výzva 2013.  

 

                   
                                                              Foto z prezentace projektů podaných v 10. výzvě 

 

Vstup MAS Blanský les – Netolicko do Národní sítě zdravých měst 

V rámci přípravy dalšího rozvoje regionu MAS Blanský les – Netolicko schválila Správní rada MAS vstup do 

Národní sítě zdravých měst. Síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v 

nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Dalším pozitivem je možnost využití softwaru DATAPLAN (tvorba 

regionálních strategií obcí, mikroregionů apod.) a účast na vzdělávacích seminářích a školeních. 

Podpora meziobecní spolupráce 

Koncem roku 2013 se zapojila naše MAS prostřednictvím prakticky všech svých zaměstnanců do realizace 

projektu podpora meziobecní spolupráce v rámci území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), 

v kterých MAS od svého vzniku působí (Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov). V rámci projektu 

vzniknou v každém ORP dílčí rozvojové strategie v oblasti základního školství, sociální oblasti a odpadů, které 

budou odrazovým můstkem k dalším rozvoji na poli meziobecní spolupráce. Nositelem projektu je Svaz měst a 

obcí ČR, realizátorem tohoto projektu zajišťují MAS v tomto regionu – kromě naší MAS ještě MAS Rozkvět 

zahrady jižních Čech (Lhenice) a LAG Chance in nature (Malenice). MAS se zapojily do tohoto projektu 

hlavně z důvodu znalosti regionu, rozvojových potřeb a v neposlední řadě s ohledem na znalost místního 

komunitního a strategického plánování. 

 

Ukázky z již realizovaných projektů v rámci SPL

 

10. Výzva:  

Žadatel: Obec Lipí 

Název projektu: Vybavení nové třídy MŠ Lipí 

Celkové výdaje projektu: 281 749,-- Kč 

Dotace: 186 280,-- Kč 

Termín realizace projektu: 2013  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 
                                                                                                                  
                                                                                           

V rámci tohoto projektu došlo k otevření 

nové třídy v MŠ Lipí. Došlo k položení 

podlahové krytiny, instalaci svítidel, 

vybavení dětských šaten, vybavení třídy 

stolky a židličkami, lehátky, hracím koutkem, 

kuchyňkou, hračkami, sportovním náčiním 

apod. Otevřením další třídy se získalo zvýšení 

počtu míst v MŠ a tím se zlepší sociální 

zázemí pro mladé rodiny. 

 

http://www.mas-netolice.cz/


                                                        
 

 

                                                                        

                                                                             9. Výzva:   

                                                                             Žadatel: Obec Holubov 

                                                                        Název projektu: Pořízení malotraktoru 

                                                Celkové výdaje projektu: 455 658,-- Kč 

                                                Dotace: 341 743,00,-- Kč 

                                                Termín realizace projektu:  2013 

 
                               

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Výzva:  

Žadatel: Obec Chlumec 

Název projektu: Centrum sportu a zábavy 

Chlumec – zázemí areálu a sklad nářadí                   

Celkové výdaje projektu:  468 000,-- Kč 

Dotace:  312 000,-- Kč 

Termín realizace projektu:  2013 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                   
 

10.  Výzva:  

 Žadatel: Martin Kouba 

 Název projektu: Pořízení naháněcích a     

 manipulačních ohrad 
 Celkové výdaje projektu: 193 600,-- Kč 

 Dotace: 96 000,-- Kč 

 Termín realizace projektu: 2013   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
                                            
                                                         

 
                                                                        

Vzhledem k rozlehlosti katastru obce a k 

množství veřejných ploch, o které je obec 

povinna pečovat, se rozhodla pro pořízení 

malotraktoru v rámci tohoto projektu. Údržbu 

většího rozsahu musela zajišťovat formou 

pronájmu techniky s obsluhou, což neúměrně 

zatěžovalo finanční rozpočet obce.   

 

Pořízené vybavení bude v budoucnu obsluhovat 

pracovník obce s patřičným zaškolením. Cílem projektu 

bylo zrekonstruování zanedbané plochy uvnitř obce, 

zvýšit bezpečnost chodců vybudováním chodníku a v 

neposlední řadě zlepšení obrazu obce  

a vztahu obyvatel k danému sídlu. Velká pozornost byla 

věnována péči úprav veřejného prostranství u pomníku  

a pamětní desce padlých v I. a II. světové válce. 

 
V rámci tohoto projektu došlo k vybudování 

zázemí areálu centra sportu a zábavy 

Věncovna Chlumec. Součástí tohoto 

objektu je sklad nářadí, sociály a 

společenská místnost. Zařízení budou 

využívat občané obce Chlumec, občané 

sousedních obcí, rekreanti z chatové oblasti.    

 

 

V rámci tohoto projektu je pořízení 

naháněcích a manipulačních ohrad a 

fixační klece, které budou na farmě 

využity jako všestranný pomocník při 

práci se zvířaty. Díky mobilitě ohrad je 

možné je užívat na vícero pastvinách.  

 

 

 



                                                        
 

 

                                                                                    
                                                                                                                                                            

Další aktivity MAS 

 
 

 Vyhlášení Grantového programu na podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu 

MAS BLN v roce 2013 

V lednu 2013 probíhal příjem žádostí na konání kulturních a společenských akcí v roce 2013. Celkem 

bylo přijato 20 projektů v hodnotě 97.500,-- Kč. Celkem se uskutečnilo a bylo podpořeno 19 projektů, 

jeden žadatel odstoupil z důvodu nepořádání akce. 

 

Schválení vyhlášení Grantového programu na podporu konání kulturních a společenských akcí 

v roce 2014  

V prosince 2013 bylo schváleno vyhlášení Grantového programu na podporu konání kulturních a 

společenských akcí pořádaných v roce 2014. Příjem žádostí bude probíhat v lednu 2014.  

 

 

 

Realizace projektu Spolupráce „S Peklíkem na vandr“ 

V průběhu roku 2013 probíhala realizace projektu „S Peklíkem na vandr“.  Dne 25. 5. 2013 se konal v 

Netolicích Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce. Tohoto výročního trhu se zúčastnila MAS 

Blanský les - Netolicko o.p.s. Kromě představení projektu „S Peklíkem na vandr“ byly rozdávány drobné 

dárky pro děti. Ty také dostávaly razítka s Peklíkem a zúčastnily se soutěže „O nejlepší namalovaný 

obrázek“. Vylosovaní výherci obdrželi plyšového maskota „Peklíka“.  

Dále se konaly hvězdicové výlety a dvoudenní pěší výlet Lineckou stezkou.  

V říjnu 2013 byla dokončena instalace odpočinkových zastavení, tj. lavičky se stolem a stojanu s 

informační tabulí na některých místech našeho regionu.  

Dále bylo vydáno Pexeso.  

V říjnu byla vyhlášena fotosoutěž Fotopeklík. Fotografie poslouží pro rozšíření fotogalerie na www 

portále obou MAS. Dále budou vybrané snímky vytištěny pro potřeby putovní výstavy napříč regionů 

MAS.  

 

   
                                                 Foto ze Staročeského řemeslného jarmarku na Linecké stezce 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

 

 

 

 

   
                   Z výletu  z Plástovic dne 22. 6. 2013                          Z výletu na Dívčím Kameni dne 10. 8. 2013     

                
                            Z výletu na Kuklově dne 21. 9. 2013                                       Z výstupu na Kleť dne 31. 12. 2013 

 

Otevření venkovní tělocvičny v Netolicích 

Dne 10. 8. 2013 proběhlo slavnostní otevření venkovní tělocvičny u rybníka Podroužek v Netolicích. Tato 

tělocvična byla pořízena v rámci projektu spolupráce „Zdraví nás baví“, který byl realizován MAS 

Blanský les – Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Vodňanská ryba.  

 

     
 

 

 

 Mezinárodní projekt – Rozvoj místního partnerství a trhu práce v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost     

Naše MAS je dále zapojena (jako partner) do projektu schváleného v rámci 77. výzvy OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je vytvoření nové regionální platformy místního partnerství v 

Jihočeském kraji na základě sdílení zkušeností a dobré praxe se zahraničním partnerem z přeshraničního 

Bavorska, rozvoj partnerství a společných iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zvýšení efektivity 

politik v oblasti zaměstnanosti a prosazování rovných příležitostí. 

 

 



                                                        
 

 

 

 

 

Česko-bavorský dějepis v ZŠ v Netolicích 

Dne 22. 10. 2013 se uskutečnil v Základní škole v Netolicích workshop pro žáky 7. třídy na téma „Česko-

bavorský dějepis“. Iniciátorem a organizátorem projektu byl česko-německý tým Univerzity Pasov a 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit žákům z 

českobavorského příhraničí historii, kulturu a jazyk obyvatel sousední země. Znalost česko-bavorských 

vztahů má mladým lidem umožnit, aby se považovali za součást jednoho regionu a své sousedy vnímali 

jako potenciální partnery a přátele. Tato výuka probíhala prostřednictvím moderních vyučovacích metod, 

jazykové animace, informace o dějinách a kultuře regionu od středověku po současnost. 

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie Interreg IV A za spoluúčasti obou univerzit. 

 

       

       

 

Účast MAS Blanský les – Netolicko na  Jihočeském kompasu v Českých Budějovicích 

Ve dnech 5. -6. 4. 2013 se konal v Českých Budějovicích „Jihočeský kompas“, veletrh cestovního ruchu 

za velké účasti vystavovatelů i návštěvníků. Do šestého ročníku vstoupil veletrh s novou koncepcí a 

jarním termínem přehlídky. Chtěl tak veřejnosti ještě před zahájením turistické sezóny nabídnout 

prezentaci zážitků a emocí z nových turistických příležitostí z regionů, měst a obcí. Jedním z mnoha 

vystavovatelů byla i naše MAS BLN, která prezentovala oblast Netolicka, Blanského lesa a Podkletí. 

 

Účast na Země živitelce v Českých Budějovicích 

MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. se zúčastnila prezentace na Země živitelce v Českých Budějovicích v 

pavilonu Z od 29. 8. do 3. 9. 2013. MAS zde propagovala nejen činnost v dotační oblasti, ale hlavně své 

aktivity v oblasti cestovního ruchu a destinačního managementu. V tomto pavilonu byla po dobu konání 

výstavy pořádána prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, 

Spolku pro obnovu venkova ČR místních akčních skupin z ČR a dalších partnerů. 

 

 

       

 

 



                                                        
 

 

 

 

 Schválené projekty spolupráce   

Linecká stezka 

Impulzů pro vznik tohoto projektu bylo několik; především historická skutečnost, že regionem mezi 

Netolicemi a Lincem vedla ve středověku významná "nadregionální" obchodní cesta (odtud také název " 

Linecká stezka" nebo také " Stará cesta do Čech"). Právě poznání historických souvislostí může být 

významným lákadlem pro návštěvníky. Je důležité zaměřit se na území v lokalitě mezi Netolicemi a 

Vyšším Brodem (trasa Netolice - Lhenice – Ktiš – Chvalšiny - Malšín - Vyšší Brod a okolí), které není 

doposud z hlediska cestovního ruchu zpracováno. Účelem projektu je využití potenciálu, který regionu 

ukázala Zemská výstava 2013 (posílení motivace k návštěvě regionu), přiblížení turistické nabídky 

hornorakouského a jihočeského příhraničí potenciálním návštěvníkům a využití moderní technologické 

aplikace (mobilní průvodce). 

 

     

S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou  

Projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady 

jižních Čech. Tento projekt je zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek 

spolupracujícího zájmové území MAS BLN a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro návštěvníky – 

turisty. V rámci tohoto projektu bude vytvoření webového mobilního průvodce s interaktivním mapovým 

portálem a dalšími doplňkovými službami, dále budou instalovány turistická zastavení pro odpočinek 

turistů a uspořádány cyklovýlety – okolo Lipna a do vojenského újezdu Boletice.  

 

 

Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov 

Projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady 

jižních Čech.Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením mobilních 

učeben pro potřeby komunitního vzdělávání, vybavení techniky, budou pořízeny výukové sady pro 

technické vzdělávání školní mládeže a sady výukových prostředků na kurzy Záchrana lidského života. 

 

 

Zvyky a tradice na obou stranách hranice 

Projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netoliko, MAS Vodňanská ryba, MAS Rozkvět zahrady jižních 

Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada, MAS Vršatec. Účelem tohoto projektu je seznámení 

s regionálními zvyky, tradicemi, tradičními řemesly a využít je pro rozvoj venkovského cestovního ruchu 

jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky. Budou probíhat přednášky, semináře, workshopy 

pro děti a mládež na téma lidové zvyky a tradice, ukázky řemesel, v červnu se bude konat v Netolicích 

festival amatérských uměleckých sdružení – přehlídka amatérských ochotnických divadel. 

 

 

 

 

Přípravy a realizace v rámci komunitního plánování tvorby strategie ISRÚ 2014 – 2020 

V průběhu června se konala tři veřejná projednání k připravované integrované strategii rozvoje území 

MAS BLN, na nichž mohli všichni (jak v regionu hospodařící a podnikající subjekty, tak obyvatelé, 

neziskové organizace) vyjádřit své představy a přání v oblasti rozvoje své obce: 

dne 6. 6. 2013 v Křemži, 13. 6. 2013 v Netolicích a 20. 6. 2013 na Včelné. 

Dále se mohli všichni účastníci vyjádřit pomocí dotazníků. 

Cílem zpracování integrované strategie rozvoje území/místní rozvojové strategie MAS Blanský les – 

Netolicko na období 2014 – 2020 je vytvoření společného rozvojového dokumentu, který slučuje 

rozvojové záměry v území do jedné společné strategie tak, aby realizace projektů probíhala na 

rozsáhlejším území ve vzájemné koordinaci a spolupráci. 

 

 

 

 



                                                        
 

 

 

 

Dne 6. 11. 2013 se uskutečnilo losování odevzdaných dotazníků k nové Integrované strategii rozvoje 

území (2014 – 2020) MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Tři vylosovaní výherci obdrželi peněžní 

poukázky. 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   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 
www.jihoceskekaplicky.cz – databáze drobné sakrální architektury 

 
 

                             

 
Zpravodaj MAS Blanský les – Netolicko. < číslo 7 – Ročník 5>. 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. 

 

Všem, kteří si dali práci s vyplněním dotazníku, 

moc děkujeme a vážíme si jejich zájmu o místo, 

v němž žijí a mnohdy se zde i aktivně podílejí na 

jeho zvelebování. 

Konkrétní výstupy z dotazníků v jednotlivých 

obcích je možné získat u svého pana starosty 

nebo na stránkách MAS BLN. 
 

http://www.mas-netolice.cz/
mailto:leader@netolice.cz
mailto:mas@netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.blanet.cz/
http://www.jihoceskekaplicky.cz/
mailto:leader@netolice.cz

