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I. Identifika ční údaje, členstvo a orgány MAS  
 
 
 
 

 
Územní působnost: katastry obcí Strážnicka (Sudoměřice, Petrov, Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota, 
Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy) 
 
 
Členové orgán ů MAS k 31.12.2012: 
 
Předseda:  Ing. Petr Hanák – Obec Hroznová Lhota 
Místop ředsedkyn ě:  Mgr. Renata Smutná – Obec Strážnice 
 
 
Rada sdružení - programový výbor: 
· Ing. Petr Hanák – obec Hroznová Lhota,  
· Mgr. Renata Smutná - obec Strážnice, 
· Libor Grabec – obec Kněždub, 
· Eva Mlýnková – obec Petrov, 
. Mgr. Martin Hájek – obec Radějov, 
· Pavel Lessl – ČZS Strážnice,  
· Ing. Petr Klásek – Vinařství Klásek, 
· Josef Buček – Truhlářství Sudoměřice, 
· Ing. Vítězslav Hořák – projekce, hlukové izolace, 
. Marek Buček – Dolinečka Sudoměřice. 
 
 
Kontrolní a monitorovací výbor : 
· Stanislav Tomšej – obec Sudoměřice, 
· Martina Bílová – obec Tvarožná Lhota, 
· Mgr. Petr Antoš – Vodní doprava Strážnice. 
 
 
Výběrová komise: 
· Ing. Ladislav Krůtil – Mikroregion Strážnicko,  
· Ing. Antonín Gazárek– obec Vnorovy, 
· Miroslav Zubalík – ATC Strážnice, 
. Mgr. Jan Jaroš – Medovina, mošty Tasov, 
· Ing. Pavel Macháček – Víno, Vnorovy. 
 
 
Pracovní skupiny – garanti 
· pro mladé a SPL - Ing. Vítězslav Hořák – OSVč  
· pro ženy a SPL   -  Ing. Marie Jurasová - RC Strážnice, 
· pro administraci a fiche - Marie Chalupová – administrátorka MAS 
. pro reg. výrobce Slow food – Mgr. Jan Jaroš 
 
 
Tajemník sdružení : Mgr. Vít Hrdoušek - manažer MAS 
 
Generální shromážd ění - celkem 29 členů z toho 17 zastupuje neziskový sektor a 12 obce, a jejich 
sdružení. 

Přesný název MAS • „Strážnicko“ Místní Ak ční Skupina 

Právní forma • občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. 

IČO • 27016595 

Sídlo MAS • nám. Svobody 503, 696 62  Strážnice 

kancelář MAS • Vinohradská 35, 696 62   Strážnice 

Poštovní adresa • Vinohradská 35, 696 62   Strážnice 



 

II. MAS Strážnicko, její poslání a aktivity 
 
 
Strážnicko Místní ak ční skupina je ob čanské sdružení (o.s.), které vzniklo v roce 2005 a sdružuje 
obce, spolky a aktivní podnikatele.  S rozvojovými projekty má zkušenost z aktivit dobrovolného 
sdružení obcí „Mikroregion Strážnicko“, kdy jsme v letech 2003 a 2005 získali pro obnovu venkova 21 mil. 
Kč na 25 různých projektů (např. hroznolhotské trhy a kuchyňské prostory na Lidovém domě, obnova 
rodného domu bratří Úprků v Kněždubě, Oskorušobraní na Salaši Travičná, otevření vích a vinné sklepy 
v Petrově, v Kozojídkách, cykloakce a cyklostezky na Žerotín a do Tvarožné Lhoty, turistické informační 
centrum ve Strážnici, informační centra v Radějově a Tvarožné Lhotě, opravy a provoz ubytovacích a 
stravovacích zařízení v Tasově a Radějově).  
 
V roce 2006 byl MAS vypracován na základě integrované strategie důležitý rozvojový dokument 
Strážnicka – Strategický plán LEADER  (SPL) pro období 2007 – 2013 s názvem „Strážnicko – je i Váš 
kraj!“ . Cílem aktivit typu Leader, které tvoří základ projektů naší MAS, je komunitní metodou a 
tvorbou inovací  zvýšit zaměstnanost, zlepšit služby a společenský život v našem krásném kraji. 
Podporovat užitečné a dlouhodobě udržitelné projekty v blízkém vztahu s přírodou a krajinou. A být 
v rozhodování objektivní a transparentní! Tato metoda je uplatňována od 1990 v řadě zemí EU a přinesla 
na venkov řadu nových pracovních příležitostí i rozvinula společenský život v udržované krajině. 
 
Prostředky získáváme z Fondů EU především OP Zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 
založeného na metodě Leader vedeného Ministerstvem zemědělství ČR (MZe), z něhož čerpáme 
finan ční prost ředky v letech 2008-2013 s odhadovanou částkou investic cca 5-10 mil. K č ročně. 
 
Cílem MAS je podpořit a rozvinout maximum schopných inovativních projektů pro obnovu a rozvoj 
venkova na Strážnicku. V rámci projektů podporujeme obce, podnikatele, občanská sdružení i aktivní 
jednotlivce z obcí Strážnicka, kteří mohou realizovat své projekty pro rozvoj území Strážnicka s dotací do 
60 %  nákladů (investice podnikatelů) až 90 % nákladů (projekty nezakládající veřejnou podporu sdružení, 
spolků a obcí). Každý podaný projekt je bodován Výběrovou komisí  MAS podle schválených 
bodovacích kritérií. Ve výsledném pořadí jsou projekty navrženy ke schválení Radou MAS a schváleny k 
realizaci Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) MZe ČR. Vybraní žadatelé po schválení 
podepisují Dohodu se SZIF o dotaci na projekt (50-90%), kterou však získají do 12 týdn ů po vlastním 
profinancovaní celé akce (tj. 100% náklad ů projektu). Proto je také důležité zajistit schopnost vlastního 
předfinancování každého projektu (úspory, půjčka, úvěr…) a zajistit proplacení realizace řádně vybrané 
dodavatelské firmě přes vlastní účet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. Seminář k rozvoji cestovního ruchu v návštěvnických místech s výhledem pro roky 2014 – 2020 v 
 TIC Strážnicko ve Strážnici , 21.3.2012.  



 
 

III. Struktura MAS a soupis pracovník ů v MAS Strážnicko 
 
 
Členem našeho ob čanského sdružení  se může stát občan ČR starší 18 let nebo fyzická nebo právnická 
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na Strážnicku. Výše členských příspěvků je stanovena minimáln ě 
1000 Kč/rok,  maximální výše je neomezená.  

 

Členové sdružení mají právo: 
� účastnit se aktivit sdružení,   
� účastnit se jednání orgánů sdružení a vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení s právem hlasu 

rozhodujícího, 
� volit členy orgánů sdružení a být do nich volen. 

 
Členové sdružení mají povinnost: 

� řídit se stanovami sdružení a dodržovat je,  
� v případě zvolení plnit úkoly dané funkce, 
� platit stanovené členské příspěvky. 

 
Orgány sdružení jsou: 

� generální shromáždění - je vrcholným orgánem MAS, 
� rada sdružení – je výkonným orgánem sdružení, 
� předseda  - je statutárním orgánem MAS, 
� kontrolní výbor. 

 
 
Pro účely Operačního programu Ministerstva zemědělství typu LEADER, nebo dalších OP ČR:  

� programový výbor, 
� monitorovací výbor,  
� výběrová komise . 

 
Funkce programového výboru vykonává rada, funkce mo nitorovacího výboru kontrolní výbor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr Zhodnocení realizace projektů na Generálním shromáždění MAS 27.11.2012 v nově upravené budově KD 
Žeraviny, kde byla diskutována jednotná strategie na období 2014 - 2020 



USNESENÍ GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ „STRÁŽNICKO“ MAS: 

Ze dne 13. 06. 2012 konané ve Strážnici: 
Usnesení č. 1: GS MAS schvaluje ověřovatele zápisu Františka Krause, Ing. Petr Klásek (17/0/0) 

Usnesení č. 2: GS MAS schvaluje zapisovatele Marii Chalupovou (17/0/0) 

Usnesení č. 3: GS MAS schvaluje hospodaření za rok 2011, včetně finanční závěrky (17/0/0) 

Usnesení č. 4: GS MAS schvaluje Výroční zprávu za rok 2011 a závěrečný účet MAS 2011 (17/0/0) 

Usnesení č. 5: GS MAS doporučuje zpracování drobné změny stanov s názvem sdružení Strážnicko 

MAS, o.s.,a  v článku 2 odstavec a) doplnění aktivity...na vzdělávání... (17/0/0) 

Usnesení č. 6: GS MAS souhlasí rozsahem činností a realizací projektů za rok 2012 (17/0/0) 

Usnesení č. 7: GS MAS souhlasí s ukončením členství panu Kuryviálovi, Krůtilovi a firmě Agrokoop 

(17/0/0) 

Usnesení č. 8: GS MAS schvaluje nového člena Rady MAS pana Marka Bučka, zástupce o.s.Dolinečka 

Sudoměřice (17/0/0) 

 

Ze dne 27. 11. 2012 v Žeravinách 
Usnesení č. 1: GS MAS schvaluje ověřovatele zápisu Františka Krause a Vítězslava Koutníka (21/0/0) 

Usnesení č. 2: GS MAS souhlasí s jmenováním zapisovatele Marii Chalupovou (21/0/0) 

Usnesení č. 3: GS MAS bere na vědomí činnost Rady a sekretariátu MAS a předběžné informace o 

hospodaření MAS za rok 2012 (21/0/0) 

Usnesení č. 4: GS MAS bere na vědomí informace o činnosti MAS Strážnicko v roce 2012.  (21/0/0) 

Usnesení č. 5: GS MAS schvaluje změnu č.1  Stanov MAS Strážnicko, o.s. dle přílohy (21/0/0) 

Usnesení č. 6: GS MAS pověřuje paní Chalupovou k zaslání registrace změny č.1 Stanov k zapsání na 

MV (21/0/0) 

Usnesení č. 7: GS MAS neschvaluje výraznou změnu složení statutárních orgánů dle návrhu předsedy 

sdružení  (4/2/15) 

Usnesení č. 8: GS MAS schvaluje volbu do Rady MAS Strážnicko, o.s. ve stávajícím složení: 

Ing. Petr Hanák -  pověřený předseda sdružení, Ing. Vítězslav Hořák, Pavel Lessl, Marek Buček, Josef 

Buček, Ing. Petr Klásek, Mgr. Renata Smutná, Eva Mlýnková, Mgr.Martin Hájek, Libor Grabec a 

náhradníky Miroslav Svoboda a Bc.Otakar Březina(18/2/1). 

Usnesení č. 9: GS MAS schvaluje pověření k vykonávání funkce předsedy MAS Ing. Petra Hanáka 

(20/1/0) 

Usnesení č. 10: GS MAS schvaluje volbu do Kontrolní komise MAS Strážnicko, o.s. ve stávajícím 

složení: Stanislav Tomšej, Martina Bílová, Mgr.Petr Antoš. (19/2/0) 

Usnesení č. 11: GS MAS schvaluje volbu do Výběrové komise MAS Strážnicko, o.s. ve složení:Ing. 

Ladislav Krůtil, Ing. Antonín Gazárek, Ing. Pavel Macháček, Miroslav Zubalík, Mgr. Jan Jaroš (18/3/0) 

Usnesení č. 12: GS MAS schvaluje alokaci finančních prostředků ze SZIF ve výši 5,8 mil.Kč (21/0/0) 

Usnesení č. 13: GS MAS schvaluje alokaci finančních prostředků ze SZIF na 4.1.1 ve výši 20%, tj.1,16 

mil.Kč  a na 4.1.2 4,63 mil.Kč (21/0/0) 

Usnesení č. 14: GS MAS schvaluje vyhlášení 11. výzvy v lednovém termínu s celkovou alokací 3,1 mil.Kč 

(21/0/0) 

Usnesení č. 15: GS MAS schvaluje otevření fiche č. 1,2,4,5,6,7,8 s alokací na fiche 0,4; 0,5; 0,5; 0,4; 0,5; 

0,4; 0,4 mil.Kč (21/0/0) 

 



 

IV. Přehled činnosti  MAS v  roce 2012 
 
V roce 2012 byla, jako v předchozích letech, většina projektů realizována v rámci Operačního programu 
„Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ podopatření  2.1.4. Rozvoj venkova  s názvem  „Strážnicko 
– je i Váš kraj !“, ve všech vypsaných  opatřeních IV.1.1., IV.1.2. a IV.2.1.. Dále byly připravovány a 
realizovány projekty ve spolupráci s KS NS MAS JMK, Mikroregionem Strážnicko a obcemi MAS v rámci  
dotací JMK a  OP Slovensko- Česko.  
 
V prosinci 2012 z osobních důvodů odstoupila kolegyně Ing. Marie Jurasová, která měla na zkrácený 
pracovní úvazek na starosti provádět administrativu a propagaci projektů a administrativní kontrolní 
činnost.  
 
 
 

� Realizace opat ření IV. 1. 1. – Místní ak ční skupina  
 

V průběhu roku 2012 pokračovala realizace našeho 
Strategického plánu na roky 2007-2013. V rámci opatření 
IV.I.1. pokračovaly aktivity na koordinaci a proškolení 
pracovního týmu a orgánů MAS. Proběhly semináře a 
setkání s veřejností ve Strážnici, Petrově, Kozojídkách, 
Kněždubě, Tasově, Tvarožné Lhotě, Sudoměřicích aj.  
 
Dále byly zajištěny prostředky na propagaci MAS 
Strážnicko :  

� 10 000 ks informačního letáku s mapou „Průvodce 
Strážnicka“,  

� 12 000 ks „Zpravodaje Strážnicko“ červnové a 
prosincové vydání v redakci MAS Strážnicko. 

 
V kanceláři MAS bylo také možno zapůjčit zdarma obcemi 
a spolky Strážnicka různá zařízení ve vlastnictví MAS na 
propagaci aktivit v MAS Strážnicko: chladící a ohřívací 
boxy, prodejní stánky, stany, promítací zařízení…čehož 
spolky a obce hojně využívali. 
 
 
Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Marie Chalupová  
 
 
 
Obr. Informační zpravodaj Strážnicko – informuje o výstupech aktivit Leader, zdarma je roznesen do 
každé domácnosti 11 obcí, je vyvěšen na stránkách obcí a je také na požádání v kanceláři MAS 
Strážnicko. 
 
 
 

� Realizace opat ření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie  
 
V průběhu roku 2012 probíhala realizace projektů z VII.-XI. výzvy. Na přelomu roku 2011/ 2012 byla 
vyhlášena IX. Výzva  na podávání žádostí pro realizaci projektů v rámci strategického plánu „Strážnicko – 
je i Váš kraj “ a v květnu byla vyhlášena X. Výzva k předkládání projektů. Ve výzvách byly p řijímány 
projekty v 6 fiche  (typů projektů) z 10 možných v rámci SPL.  
 
Do IX. Výzvy v 15. kole p říjmu žádostí na SZIF  vyhlášené 9. 1. 2012  byla alokována finanční částka 
3,5 mil. Kč dotačních prostředků. Bylo přijato a hodnoceno 14 projektů v různé kvalitě zpracování záměru 
a povinných příloh. Většina projektů splnila kriteria přijatelnosti pro danou fiche a měla dostatečné doklady 
pro příjem žádostí (stavební povolení aj.), ale čtyři projekty (Autokempink Strážnice, Sdružení pro obnovu 
Radošovského dvora, SRPŠ ve Tvarožné Lhotě, GAUč o.s.). nesplnily administrativní podmínky pro 
přijatelnost. Celkem bylo rozděleno   3 511 136,-. Kč dotace. Všech 10 následujících projektů bylo 
definitivně schváleno i na SZIF MZE a probíhá jejich realizace.  



 
Více o vybraných projektech  viz. následující tabulka:  
 

   Č. 
fiche žadatel název projekt ů     Dotace v K č 

1 Petr Říha, Hlavní 370, 696 61  
Vnorovy 

Modernizace farmy Říha 267 500 

5 Josef Buček, Sudoměřice 14, 
696 66 

Rozvoj truhlářské výroby 237 000 

6 
Mikroregion Strážnicko, 
nám.Svobody 503, 696 62 
Strážnice 

Rozvoj naučných stezek Strážnicka 
v CHKO Bílé Karpaty 443 700 

7 P.P.U.H.W+W, Tvarožná Lhota 
816, 696 62 

Sportovní hala Anna 291 254 

8 Obec Žeraviny, Žeraviny  44, 
696 63  Žeraviny   

Obnova sociálního zařízení a úprava 
zázemí KD - Žeraviny 

223 891 

8 FČELIČKY, Kovářská 1521,   
696 62  Strážnice  

Fčeličky Strážnicku 324 000 

8 Obec Vnorovy, Hlavní 750,    
696 61  Vnorovy  

Dětské hřiště Vnorovy 342 900 

8 
Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Vnorovy, 
Dražky 618, 696 61 Vnorovy 

Zázemí a vybavení ČZS Vnorovy 397 800 

10 Římskokatolická farnost 
Kněždub 142, 696 64 

Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě s 
vybavením 444 600 

10 Římskokatolická farnost 
Hroznová Lhota 73, 696 63 Kaple sv. Martina v Kozojídkách 538 491 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. Členky pěvecké skupiny Fčeličky v upravené zkušebně s novou aparaturou připravují již 5 CD 
 
 
 
 
 



 
Do X. Výzvy v 16. kole p říjmu žádostí na SZIF  byla alokována finanční částka 1,4 mil. Kč dotačních 
prostředků. Dne 13.6.2012 bylo přijato a hodnoceno 5 žádostí projektů v různé kvalitě zpracování záměru 
a povinných příloh. Většina projektů splnila kriteria přijatelnosti pro danou fiche a měly dostatečné přílohy 
pro příjem žádostí (stavební povolení aj.). Jeden projekt nebyl, díky nedoložení všech příloh, hodnocen 
Výběrovou komisí MAS Strážnicko. Všechny 4 následující projekty v celkové výši dotace 1.315.412,- Kč 
byly definitivně schváleny i na SZIF MZE a probíhá jejich realizace.  
 
 

   Č. 
fiche žadatel název projekt ů     Dotace v K č 

1 Marie Petruchová, Kněždub 131, 
696 64   

Rozvoj ovocnářství a lučního 
hospodaření v Kněždubě  

421.750 

2 Ing. Pavel Macháček, Hlavní 150, 
Vnorovy, 696 61 

Rozvoj Vinařství Macháček, 
Vnorovy 

122.500 

7 Autokempink Strážnice, 
Bzenecká 1533, 696 62 Strážnice 

Autokempink Strážnice - cyklisté 
vítáni      438.162 

10 Gauč, o.s., Žerotínská 710, 696 
62  Strážnice Řezbářská expozice se stezkou 333.000 

             

                           

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Marie Chalupová, Marie Jurasová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 Obr. Úschovna a půjčovna kol v ATC Strážnice má i opravnu kol a je inovativní službou pro celý region  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

� Realizace opat ření IV. 2. 1. – Projekty spolupráce 
MAS 

 
Projekt „Venkovské tradice v krajin ě“ 
 
Naše MAS ve spolupráci s MAS Podchlumí, MAS Nad Orlicí z Východních 
Čech ukončila dvouletý projekt ( 2009-2011) s názvem „Venkovské tradice v 
krajin ě“ v rozsahu 1,65 mil K č a v rámci Projektů spolupráce byl projekt v požadované výši 90% 
proplacen SZIF MZE ČR v roce 2012. Projekt byl vybrán jako příklad dobré praxe do prezentace projektů 
LEADER MZE ČR. Přihlásili se další MASky a vytvořili jsme další dva návazné projekty spolupráce. 
Nadále trvá zajištění udržitelnosti výstupů.  
 

� Vytvoření společné fotografické Kucha řky z venkova Čech a Moravy zaznamenalo velký 
úspěch a byla propagována i v rámci návazných aktivit Jídlo z blízka (Slow food v JMK) a na MZE 
v časopise Venkov.  

 
� V roce 2012 fungovaly v turistické sezon ě nově vytvořené veřejně přístupné návšt ěvnické 

expozice  (souboru panelů, vitrín, polic a propagačních materiálů) místních plodin a kulinárních 
tradic v blízkosti cyklostezek Strážnicka - v Sudoměřicích ve vinařském areálu Starý potok, v 
rekonstruované budově Moštárny a pálenice ČZS Strážnice ve Strážnici, ve Tvarožné Lhotě na 
farmě Dúbravka a na Salaši Travičná, v Bajarově sadu v Hroznové Lhotě a ve vinařském areálu a 
na obecním domě v Kozojídkách, kde vznikla nová kuchyně pro kulinární akce místního spolku 
žen. 

 
� Dále byly udržovány nová prostranství  v obcích i v krajině s výsadbou tradičních odrůd ovoce, 

s infopanely v Sudoměřicích ve vinařském areálu Starý potok, ve Tvarožné Lhotě na návsi a na 
salaši Travičná, v Bajarově sadu a před ZŠ v Hroznové Lhotě. 

 
� Pro veřejnost pořádaných společenských akcích, vázaných především na výše uvedená 

návštěvnická místa, sloužilo vybavení pro jarmarky a kulturní aktivity  oživující řemesla a 
tradiční produkty našich regionů – 4 chladící a 4 ohřívací boxy, 2 vyplachovačky sklenic, 4 mobilní 
moštárny aj. 

 
Na výstupy projektu navázala také skupina zpracovatelů a vznikla pracovní skupina Slow food Bílé 
Karpaty, která se snaží prosazovat SF strategii. V březnu 2012 hostila delegaci z italské Gastronomické 
university v Polenzo. Někteří z výrobců se také účastnili za Jihomoravský kraj světové výstavy chutí Slow 
food v italském Turíně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. Prezentace regionálních výrobků na světové výstavě chutí Slow food v italském Turíně na  podzim 
2012  
 
 



 
Projekt „Spole čné putování za d ědictvím region ů“ 
 
Tento projekt spolupráce 3 MAS: Strážnicko MAS, MAS Dolní Morava a MAS 
Společná Cesta s názvem: Společné putování za d ědictvím region ů má za 
cíl prohloubit kulturně historické znalosti a spolupráci na venkově. Rozsah 
realizace na území MAS Strážnicko byl ve výši 1,22 mil.Kč, a tato částka byla 
také v poměrné dotaci 90% proplacena SZIF MZE ČR v roce 2012. V rámci 
udržitelnosti tohoto projektu jsou veřejnosti přístupné výstupy: 
 

• Vybudované muzejní expozice na Baťově kanálu v opravené budově Výklopníku v Sudoměřicích, 
ve Strážnici na starobylém Prúžkově mlýně. 

 
• Dvě bezmotorové lodě slouží pro přístav s Galerií na vodě ve Vnorovech.  

 
• Každoročně i letos proběhly také doprovodné akce Čištění Baťova kanálu před turistickou 

sezonou, kde jsou zapojeny nové lodě a Otevírání sezony na kanálu s malým trhem výrobců. 
Účastnící obou akcí také shlédli obě expozice o historii Baťova kanálu.  

 
• V rámci projektu byly také dále distribuovány pro veřejnost 4 drobné publikace: Krajová 

kucha řka region ů Moravy - publikace s fotografiemi a dalšími recepty tradičních jídel, kde jsou u 
receptu i jeho dobové souvislosti. Pověsti z region ů Moravy - černobílá publikace 
nejzajímavějších pohádek a pověstí, doplněná perokresbami. Lidové tradice a zvyklosti 
region ů Moravy - popis liturgického roku a vysvětlení zvyků našich MAS včetně představení 
lidového oděvu a kroje s barevnými fotografiemi. Lidová architektura region ů Moravy - 
průvodce lidové architektury našich MAS, architektonické památky, stavby a jejich popis 
samostatně za každé území. Publikace Lidová architektura je dobrým podkladem pro 
rekonstrukce památkových objektů v regionech. 

 
Vydané publikace také posloužili jako podnět pro projekt řezbářů Gauč, který bude pro oživení trasy 
instalovat dřevěné sochy z Pověstí podél Baťova kanálu. Na publikaci Lidové tradice volně navázaly 
inovativní akce: Krojové kosení pod Žerotínem  a Krojová pou ť na Žerotín , kde se představuje 
krása krojů a písní celého Strážnicka a tradiční výrobci se každoročně prezentují v rámci MFF 
Strážnice.  

K výše uvedeným tématům slouží i www.stránky s databází. Na tento projekt se připravil a je realizován 
také následný projekt spolupráce.   

 
 

 
 
Obr. Nově opravená budova výklopníku s expozicí o historii na Baťově kanálu v květnu 2012. 
                                                   
 
 
 
 



 
Projekt „Oživujeme venkovská stavení na Morav ě a Myjavě“ 
 
 
Takto se jmenuje další z projektů spolupráce, který síťově navazuje na projekt 
Venkovské tradice v krajině. Tento projekt vytvořený ve spolupráci s MAS Horňácko 
a Ostrožko, Kopaničářským regionem MAS byl v roce 2012 ukončen v celém 
plánovaném rozsahu a prošel kontrolami a čekáme na proúčtování 85 % dotace z našich celkových 
nákladů 0,72 mil Kč.  Pro rok 2013 budou veřejnosti plně sloužit výstupy projektu: 
 

� Rekonstruovaná Hota řská búda ve vinohradech vrchu Žerotín nabízí pod vedením člena 
Českého zahrádkářského svazu v  letní sezoně prohlídku expozice vinohradnictví i možnost 
odpočinku a občerstvení na naučné stezce Strážnickými vinohrady. 

  
� Průzkum starých sadů a vinohradů odhalil řadu zajímavých druhů ovoce, které byly 

zpracovány do návštěvnické publikace Tradi ční ovoce jihu Bílých Karpat, která slouží 
nejen pro návštěvníky, ale i pro zahrádkáře jako pobídka pro pěstování tradičního ovoce.  

 
� Na jaře je pořádána malá přehlídka místních výrobc ů na Slavnosti oskoruší a na 

Strážnickém kosení a na podzim Moštování na Strážnické vinobraní.  
 

 
Projekt se naplno začal rozbíhat ve spolupráci s MZLU Brno a Zahrádkářskými spolky koncem léta 2011 a  
na plno běžel celý rok 2012, kdy probíhal průzkum druhů ovoce a zároveň se vytvářela dokumentace 
o starých ovocných dřevinách v jednotlivých regionech zapojených do projektu. Na tento projekt naváže 
v roce 2013 Ovocno-destilátová stezka, která fyzicky propojí návštěvnická místa spojená s tradičním 
ovocem mezi Myjavou a Strážnici.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. Obnovená Hotařská búda slouží veřejnosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt „Venkovské tradice v krajin ě II“ 
 
 
 
Tento projekt navazuje na úspěšný projekt spolupráce, který obsahově i plošně rozvíjí  projekt Venkovské 
tradice v krajině z roku 2010. Tento projekt v rozsahu realizace na území MAS Strážnicko 0,65 mil Kč je 
vytvořený ve spolupráci s MAS Krajina Srdce, MAS Sdružení Růže, MAS Pomalší, MAS Nad Orlicí a naše 
maska je v něm jedním z nositelů know-how. V roce 2012 byly postupně realizovány výstupy projektu: 

• Komunitní tvorba výukového programu „Tradi ční ovoce našeho regionu“  pro základní školy a 
zajištění exkursí aktivních žáků do partnerských MAS. 

• Aktivizace výrobců, zajištění farmá řských trh ů a výstavy tradi čních jídel na velké kulturní akce 
Strážnicka – Sv. husu v Sudoměřicích, Slavnost oskoruší ve Tv. Lhotě, Výstava ovoce 
v Kozojídkách a Strážnické vinobraní a Moštování v Bajarově sadu. 

• Sběr receptů a vydání publikace : Kucha řka české a moravské vesnice II 
• Výsadby s informa čními panely a lavi čkami  u škol v Hroznové Lhotě (sad), Tvarožné Lhotě 

(alej) a Strážnici (skupiny). 
• Vydání osvětové publikace Oskeruše – strom pro novou Evropu, vydání propagačního 

baneru a letáku  na základě studie, určování druhů a původních odrůd dřevin genofondu. 
 
 
 
Projekt „Spole čně oživujeme historii venkova“  
 
Tento projekt navazuje na projekt „Společné putování za dědictvím regionů“ a má za cíl zapojit především 
školní mládež a pokračovat v prohlubování kulturně historických znalostí a spolupráci na venkově. Rozsah 
plnění na území MAS Strážnicko je ve výši 0,86 mil.Kč a je realizován ve spolupráci 3 MAS: MAS 
Strážnicko, MAS Na cestě k prosperitě a MAS Společná Cesta. V rámci tohoto projektu byly v roce 2012 
postupně realizovány tyto výstupy: 

• Oprava renesan ční strážní v ěže ve Strážnici  a ve spolupráci s dětmi vytvoření malé historické 
expozice a propagačního letáku. 

• Výtvarné a literární projekty dětí a následné Exkurse aktivních d ětí do partnerských mas  a 
vzájemné představení expozic aktivními dětmi. 

• Vytvoření výukového programu s u čebnicí o starých řemeslech  a jejich zavedení do škol 
v regionech. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. Výstava starých věcí našich předků v ZŠ MK Strážnice byla zážitkem pro celou školu 
 

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek a externí poradci 
 
 



 

� Další aktivity pro rozvoj Strážnicka  
 
MAS Strážnicko zajiš ťuje manažerskou činnost pro Mikroregion Strážnicko, DSO. V rámci této 
aktivity připravila a koordinovala pro DSO i přeshrani ční projekt „4cykloregio“, jehož propagaci dále 
zajiš ťujeme . Na projekt dále navazuje projekt obnova cyklotras „Rozvoj nau čných stezek Strážnicka  
v CHKO Bílé Karpaty“ , na který jsme podali žádost o dotaci.  
 
MAS Strážnicko nadále pomáhá s koordinací Projektu přeshraniční spolupráce s názvem Obnova 
biocenter na C-S p říhrani čí, kde jsou mj. partnery Město Skalica, Občianske združenie Remeselný dvor 
Skalica a obec Sudoměřice. Projekt jak v přípravě, tak i v realizaci návazuje na projekt Venkovské tradice 
v krajině. 
 
V rámci MAS dále pracuje otevřená skupina regionálních výrobců s mezinárodní certifikaci Convivium 
Slow food, která mj. spolupracuje s MU Brno, AU Nitra na školeních a exkursích se prezentovala nejen 
v regionu ale i ve slovenské Myjavě a italském Turíně.  

 

 
Obr. Školení veřejnosti ve stylu Slow Food pro sběr a využití divokých plodů a bylin organizované MU 
Brno  

 

Kancelář MAS Strážnicko také připravuje každoročně ve 
spolupráci s Mikroregionem Strážnicko DSO vydání 
Zpravodaje STRÁŽNICKA,  který vyšel v roce 2012 ve 
dvou výtiscích.  

MAS Strážnicko se snaží propagovat místní region a jeho 
projekty i v regionálním měřítku, např. v propagačních 
materiálech CCR Jižní Morava, MZE, Regionu Slovácko 
atp. 
 
 
 Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek a externí pracovníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V.  Přehled hospoda ření – bilance hospoda ření 
 
Bilance hospodaření občanského sdružení „STRÁŽNICKO“ MAS za rok 2012 v tis. Kč 
 

AKTIVA Běžné účetní období 
2012 

Minulé účetní období 
2011 

AKTIVA CELKEM                        2 085,3 1501,6 

Dlouhodobý majetek                                         610 840 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 692 1 554 

Krátkodobý majetek celkem                                              1 475 661,6 

Pohledávky  859 335 

Oběžná aktiva                                                  615 326 

PASIVA    

PASIVA CELKEM                            2 085,3 1 501,6 

Vlastní jmění                                                 496 722 

Výsledek hospodaření  -70,9 -62,7 

Cizí zdroje celkem                                                       1 866 985 

Dlouhodobé závazky celkem 975 975 

Krátkodobé závazky celkem 960,2 129 

Jiná pasiva celkem -69 -118 

 
Tab. Závěrečný účet zpracovala Marie Chalupová, účetní a administrátor projektů  
 
 

VI. Bilancování výsledk ů a pohled do budoucna  
 

V roce 2012 byla MAS Strážnicko úspěšně pracovala na plnění indikátorů v rámci Strategického plánu 
v rámci programu Rozvoje venkova mezi vybranými 48 MAS ze 160 v ČR (viz. následující tabulka). MAS 
Strážnicko získala podporu již pro 56 projektů Realizace SPL a 29 aktivit v rámci 5 projektů Spolupráce a 
úspěšně naplňuje svůj Strategický plán Leader pro roky 2007 – 2013 realizací aktivit MAS a monitoringem 
I. – VIII.výzvy, také realizací IX. –  X. výzvy a přípravou XI. výzvy pro podání projektů Realizace SPL.  
V září při prezentaci na MZE ČR v Praze proběhlo hodnocení naší MAS komisí složenou ze zástupců 
SZIF, NS MAS, Sítě pro venkov MZE. V hodnocení 130 MAS dělených do 4 kategorii jsme byli zařazeni 
do  nejlepší kategorie „P říkladn ě fungující MAS“.   
 
Vyhodnocení SPL MAS Strážnicko 2007 – 2012 
Počátekm roku 2012 byla dokončena a zapracována evaluace – vyhodnocování SPL.  Bylo sledováno 
plnění SPL jako celku a byly sledovány pomocí výstupů realizace tzv. indikátorů SPL v oblasti inovací, 
pracovních úvazků, stravovacích a lůžkových  kapacit, akcí, návštěvnosti aj. V rámci evaluace bylo 
vyhodnoceno, že stávající SPL je obsahově kvalitní dokument, který po vložených dílčích úpravách, 
odpovídá nové legislativě a je vhodný jako realizační plán  do konce roku 2013. Byly schváleny i nově 
upravené fiche (vedlejší opatření, bodování dle nového manuálu, apod.) a jejich administrativa podle 
nového systému SZIFu.  
 
Na exkursi po projektech v dubnu a listopadu 2012 byly následně diskutovány a rozebrány vybrané 
projekty a jejich výstupy. Koncem roku také proběhlo již několik setkání k tvorbě nové ISU která bude 
zpracována dle vznikající metodiky MZE, kde byla zapojena přes obce veřejnost, starostové obcí i další 
členové MAS.  
Tab: Přehled plnění všech monitorovacích indikátorů SPL MAS Strážnicko pro roky 2007-2013 
 
     



 
Realizace  

do 
30.12.2012 

Parametr celkový Dílčí dle Fiche 

Realizace 
do 

 31.12. 
2009 

 

Realizátor 

Realizace  
do  

31.12 
2013 

I. Uplatňování  všech 
inova čních p řístup ů 

Hlavní monitorovací 
indikátor 

7 30   30  

                      
Realizován multifunk ční 
objekt  - vznikne 
víceúčelové zařízení pro 
minimálně tři účely 

CZS Kozojídky - expozice, spolky, NM 

 OU Vnorovy – NM, spolky, 
expozice,akce 

                      
Vytvořeno nové tzv. 
návšt ěvnické místo   
(služba slouží pro 
místní i návštěvníky)  
apod.  

INEX  Tv.Lhota – expozice, interakce, 
akce 

  TIC Strážnice – IC +PC+ reg. produkty 

  Penzion Amálka – n. místo, akce 

  Osma – PC + loutková místnost 

  RC Strážnice – víceúčelový areál 

 Dolinečka – expo, n. místo, stezka 

    Realizace 
inovativních propojení  
ekonomických sektorů) tj. 
v modelu (prvo - výroba- 
služby- vzdělání) 
vzniklých víceodvětvovým 
navrhování a provád ění 
projektu  založené na 
součinnosti mezi subjekty  

  

1 10 

 
4+3 MAS 

9 

Uřičář Tv. Lhota – sklad prvovýroby 

Šimáček – Prodej a výroba šustí 

4 MAS projekt – postup propagace 
kulinárních výrobků 

Jaroš - mošty 

                      Počet 
inovativních výrobk ů 
a postup ů (Inovace 
pro předkladatele, pro 
dané odvětví v České 
republice , jedná se o 
vývoj zcela nového 
výrobku (složení i 
obal). Jedná se o nový 
technologický proces). 

3 5 

Klásek - víno 

8 

OU Kozojídky – Kříb ozelenění u podia  

OU Sudoměřice – St.Potok, ozelenění u 
budovy CZS 

4 MAS 5 MAS – výsadby Hr.Lhota, 
Sudoměřice, Tv.Lhota 

                      
Realizace ploch s e 
zvýšenou ekolog. 
stabilitou (např. plocha 
s  ekologickým 
hospodařením, 
výsadby zeleně)  

1 4 

Hruškový sad Kněždub –  Petruchová  

4 

                      Počet 
inovativních služeb  
(Např. počet nových 
tématických stezek - 
víno, příroda, technika, 
hipo apod.) 

INEX  Tv.Lhota – expozice + 2 panely 

   CZS Kozojídky – expozice ve sklepě 

    Počet inovativních 
výrobk ů, postup ů, 
služeb  a ploch   

  

2 8 

Farnost Hr.Lhota -  5 infopanelů 

6 



  S úsměvem – podium na vodě 

  Sakristie Tv. Lhota – volnočas. aktivity 

  Kraus – hledačka vedení sítí 

  Dolinečka – expo, stezka 

  HKS – Uprkova stezka 

CZS Kozojídky – sbor Malina, CZS, 
obec 

Salesiáni Hr. Lhota – Salesiáni, INEX, 
ZŠ 

Muzeum Vnorovy – obec, škola, sbor 
Spinek 

Uprkova stezka Hr.Lhota – OU, fara, 
sdružení, ZŠ 

    Počet síťových 
projekt ů (projektů 
realizovaných 
společně 3 a více 
subjekty s jedním 
cílem) 

  1 4  + 3 proj 
spoluprá

ce 

+ CZS Sudoměřice  

6 

II. Počet nových a 
obnovených budov, 
zařízení a ploch  

  5 23   25 

V.Hořák – penzion, Penzion Pavlica 

Město Strážnice - podium 

INEX – zařízení areálu interaktiv. Soch 

Sklep Svoboda 

  Počet nových 
budov a za řízení ve 
všech sférách 
hospodaření (prvo – 
výroba – služby - 
vzdělání) 

2 7 

Hřiště Vnorovy, Kolárna ATC Strážnice 

6 

   
OU Vnorovy – muzeum 

 Počet obnovených 
budov a nových 
zařízení ve všech 
sférách hospodaření 
(prvo – výroba – 
služby - vzdělání) 

TJ Sokol Tv.Lhota  - kabiny 

Hlavní monitorovací 
indikátor 

OU Tasov – broková střelnice 

  Vařechová Žer. – vila Alžběta 

  ŘKF Kněždub– Sakristie Tv. Lhota 

  Penzion u Maléřa – cyklopůjčovna 

  Farma Dúbravka – sklad hroznů 

  Osma Str. – aula ZŠ pro veřejnost 

  Fara Sud – místnosti fary pro veřejnost 

  Dolinečka - expo 

  

  

 
3               10 

 

  

 
8 

                   Počet 
nově upravených, 
obnovených a 
nových ve řejných 
prostranství  včetně 
výsadby případně 
turistické infrastruktury 

 
OU Kozojídky – Kříb, zeleň  

 (Plocha min o 100m2 
včetně zeleně na min. 
30%plochy) 

OU Tasov – VP střelnice 

  OU Sudoměřice – St.Potok  

  

Hlavní monitorovací 
indikátor 

 
5 

 
9 

OU Petrov – VP Petrov 

 
11 



  INEX – VP u interaktivních soch 

  Farnost Hr.Lhota – okolí kostela 

  RC Strážnice – VP zahrada u 
Sv.Martina 

  HKS Hr.Lhota – VP na Uprkově stezce 

  Dolinečka – stezka s VP a 2 altány 

III. Počet všech 
pracovních míst  

vytvořených, 
uchovaných v 
důsledku realizace 
programu 

3 13   17 

Vila Alžběta Vařechová, Žeraviny – 1 
Město Strážnice - 1 

Penzion Amálka, Strážnice - 1  

Farma Dúbravka, Tv. Lhota - 1 

 Počet pracovních 
míst na plný 
pracovní úvazek  
vytvořených, 
uchovaných v 
důsledku realizace 
programu  

1 6 

Vinařství Svoboda, Petrov  - 1 
ATC Strážnice - 1 

5 

 
OU Tasov – broky 0,2 ženy,  

OU Sudoměřice - 0,2 ženy 

Šimáček prodej  – 0,2 ženy 

                      Počet 
pracovních míst 
vytvořených 
zapojením , 
ohrožených skupin a  
ekonom slabších 
vrstev při respektování 
rovnosti příležitostí 
(ženy, soc. slabší 
rodiny, absolventi, 
apod.) 

 
1 

 
3 

 

 
5 

Vila Alžběta Vařechová – 1 OSVČ ŽL  

Kříž Strážnice – 0,5 

OU Tasov KD – 0,5  ženy 

 Prodej Sudky -0,5 ženy OSVČ 

Hlavní monitorovací 
indikátor 

                      Ostatní 
pracovní místa s min 
0,5 úvazkem 

 
1 

 
4 

 

 
7 

IV. Počet nových 
aktivit, titul ů, 
přístupných IT  a 
návštěvníků 

    38 jisté   34 + 
navštěv 

OU Kozojídky – areál Kříb – hody, 
čaroděj  

INEX Tv. Lhota - Etnosalaš 

M.sbor Tv.Lhota – jarmark na hody 

S úsměvem - jarmark na festival Na 
vodě 

Penzionu Maléřa – Na kole za folklorem 

Amálka – návštěvnické místo + cyklo 

                      Počet 
nových a obnovených 
aktivit a akcí  
podporujících rozvoj 
cestovního ruchu 

 
3 

 
7 

RC Strážnice – areál pro veřejnost 

 
9 

OU Tasov – střelby memoriál 

OU Sudoměřice – Martinská husa  

OU Petrov – Hledají se Vánoce 

TJ Sokol Tv.L –  hry s balonem 

ŘKF Kněždub – PC kursy senioři 

   Počet všech 
obnovených tradičních 
či tradici zakládající 
akcí (se rozumí akce 
pořádaná pravidelně 
min. 1x za rok)  
Hlavní monitorovací 
indikátor 

                      Počet 
nových a obnovených 
aktivit a akcí 
podporujících rozvoj 
společenského života 
v obci 

 
4 

 
19 

Salesiáni Hr.L – Čištění vody + cyklo 

 
11 



OU Sud. - Les cesta – ekol vycházky 

OU Tv - Les cesta – otevírání cyklo 

ŘKF Hr.L – okolí kostela – pouť 

Osma Str. – loutky akce + PC seminář 

Fara Sud – bibl. večery, Klubko pro děti 

Spinek kroje – Sl na maltě, fašank 

Danaj kroje – Kosení žerotín 

Radějov RC kroje – vystoupení ml. CM 

Sudoměřice RC – Pouť žerotín 

OU Strážnice - Cesta mandát – Výšlap 

HKS Hr. Lhota – Uprkova stezka – děti 
ZŠ 

HKS Hr.L –akce kroje – Ž Sbory, 
Vánoce 

RC Strážnice – Veselá neděle - s dětmi 

Uřičář -  Vinobraní 

4 MAS –Kozojídky výst ovoce, mošty, 
Osk 

Jaroš – moštování na oskoruše 

                      Počet 
nových a obnovených  
aktivit a akcí 
podporujících rozvoj 
prvovýroby 

1 4 

Klásek– chutn. mladých vín cyklo 

4 

Skripta MAS 

Banery MAS 

4 MAS projekt 

3 MAS projekt 

2+1  MAS projekt 

 leták Průvodce po MAS 

                      Počet 
nových titul ů v rámci 
osvěty, propagace a 
vzdělávání ve všech 
směrech rozvoje 
(pozn. plní MAS) 

3 7 

Zpravodaj 2x ročně, www 

6 

TIC Strážnice 

Internet prodejna Šimáček 

Sakristie Tv. Lhota – volnoč. aktivity 

                      Počet 
nových veřejně 
přístupných IT  
informačních 
technologií (PC, 
tiskárny…) 

1 4 

Osma Str, TVZŠ. –PC seminář 

4 

Na TIC, navštěvnických místech (PRV 
závěry) za rok 2009 – 5500 návštěvníků 

  

                      Počet 
nových návšt ěvníků  
dle sledovaných 
návštěvnických míst a 
akcí ( pozn. plní MAS) 

5 000 8000 

Za rok 2010 – 8000 návštěvníků 
(2500tis.) 

15 000 

          V. Počet nových  a 
obnovených 
lůžkových a 
stravovacích  kapacit  

                      Počet 
nových  a obnovených 
stravovacích  kapacit  
Hlavní monitorovací 
indikátor 

15 37 Vila Alžběta 11 
ATC Strážnice 20 
Vojtek (12) 

55 



Penzion Amálka 6 

Vila Alžběta 11 
ATC Strážnice 18 
Vojtek (12) 

                      Počet 
nových  a obnovených 
lůžkových  kapacit 
Hlavní monitorovací 
indikátor 

10 35 

Penzion Amálka 6 
 

25 

  

VI. Společenský 
význam projektu 

    24 jisté   28 

OU Vnorovy Muzeum  - Spinek 

INEX Tv. Lhota – inter. sochy 

OU Petrov – Hledají se Vánoce 

TJ Sokol Tv.L –  hry s balonem 

Salesiáni Hr Lhota –akce pro mládež 

S Úsměvem – dílny pro děti 

Osma – PC kurs a loutky 

RC Strážnice – areál pro děti 

Spinek kroje – pro děti, fašank 

Danaj kroje – pro mládež 

Radějov RC kroje – pro ml CM 

Sudoměřice RC – kroje, pouť na Žerotín 

OU Strážnice - Cesta mandát – Výšlap 

Autoservis Smutný – podnik. do 30 let 

HKS Hr. lhota – Uprkova stezka – děti 
ZŠ 

RC Strážnice – matky s dětmi 

 Počet projektů 
s dopadem projektu na 
mladé lidi do 30 let. 
 Hlavní monitorovací 
indikátor 

4 16 

4MAS (ovoce do škol)+3MAS(čištění..) 

15 

Vila Alžběta - zaměstnankyně 

Podium a TIC Strážnice - 
zaměstnankyně 

Střelnice Tasov – akce 

SDH kozojídky – tým ženy  

RC Strážnice – matky s dětmi 

                   Počet 
projektů s dopadem 
projektu na ženy. 

 
2 

 
6 

HKS Hr.L – ženy kroje + akce Sbory žen 

 
6 

  

                   Projekty 
se zkrácenou dobou 
realizace tzn. méně 
než 12 měsíců (platí 
pro výzvy v letech 
2007, 2008, 2009). 

 
1 

 
7 

 
Většina uvedených do roku 2009 

 
7 

 
 



 
V roce 2012 se naše MAS, jako člen 
Národní sít ě MAS, účastnila setkání 
tohoto sdružení na celostátní konferenci 
Venkov, mezinárodní akci Leaderfest. 
Strážnicko MAS jako člen NS MAS ČR a 
KS NS MAS JMK spolupracuje s řadou 
dalších subjektů a účastní se řady 
setkání a akcí k rozvoji venkova ve 
spolupráci se Spolkem obnovy venkova, 
Jihomoravským krajem, centrálou 
cestovního ruchu, MZE, MŽP apod. 
Naše MAS také připravila řadu exkursí 
a návšt ěv po realizovaných 
projektech pro další MAS z ČR a ze 
zahrani čí. 
 
 
 
 

 
 
 
Foto: Seminář a exkurse pracovníků SZIF, MZE, krajských úřadů a dalších subjektů na Strážnicku v září 
2012  
 
 

 
Děkujeme Všem, kdo s námi v tomto roce spolupracovali  a těšíme se na úsp ěšnou 
spolupráci v roce 2013!  
 
 
VII. Kontaktní údaje 
 
 
Přesný název MAS • „Strážnicko“ Místní Akční Skupina 

Právní forma • občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. 

IČO • 27016595 

Sídlo MAS • nám. Svobody 503, 696 62  Strážnice 

kancelář MAS • Vinohradská 35, 696 62   Strážnice 

Poštovní adresa • Vinohradská 35, 696 62   Strážnice 

Předseda • Ing. Petr Hanák, hanak@hroznovalhota.cz 

Místopředsedkyně • Mgr. Renata Smutná, starosta@straznice-mesto.cz 

Manažer  • Mgr. Vít Hrdoušek, hrdousek.v@straznicko.cz 

Administrátorka • Marie Chalupová, chalupova.m@straznicko.cz 

Telefon • kancelář 518 325 703  

• manažer 724 162 265 

 
 


