
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2013 

 

 

Název organizace: MAS Brána Písecka,o.s. 

Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová 

IČ: 270 47 792 

Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne  16.11. 2006 

Web: www.branapisecka.cz 

E mail: info@branapisecka.cz 

Tel: 602 113 600 

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla ve formě občanského sdružení ke dni 16.11.2006. 

Rozloha území MAS BP zaujímá katastrální území 2 měst a 24 obcí o celkové rozloze 360,58 km2. 

  

Region má čistě venkovský charakter s nízkou hustotou osídlení, v současné době v něm žije 10 781 
obyvatel. 

 

Orgány sdružení: 

Nejvyšším orgánem je Valná hromada  

MAS má dále zřízenu  

Radu ve složení: Ing. Pavel Čapek, Roman Čarek, Zdeněk Bárta, Jan Hřídel, Josef Pobříslo 

Výběrovou komisi ve složení: Zdeněk Bárta, Milan Brunclík, Ing. Václav Mastný, Jan Hřídel, Jaroslav 

Čížek 

Kontrolní komisi ve složení: Josef Pobříslo, Božena Havlíková, Václav Hubáček, Dušan Vokatý, Ing. 
Pavel Čapek 

Statutární zástupce: Roman Čarek – předseda  

 

MAS Brána Písecka nebyla pro plánovací období 2007 – 2013 podpořena a nemohla tak plnohodnotně 

pracovat na své strategii rozvoje regionu MAS, tedy severního Písecka.  
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Činnost v roce 2013 

MAS se zaměřila na projekty spolupráce. V roce 2013 byl dokončen 

Projekt: „Prácheňsko všemi smysly“ 

Místní akční skupiny z území Blatenska, Strakonicka, Vodňanska a Severního Písecka připravily 

společný projekt, který je dalším počinem v obnovování významu historického Prácheňska a 

příspěvkem k rozvoji turistického ruchu na území projektu. 

Pod názvem "Prácheňsko všemi smysly" byl realizován projekt spolupráce čtyř místních akčních 

skupin, jehož cílem bylo vytvoření turistické destinace na části historického území Prácheňského 

kraje. Projekt navázal na výsledky předchozího projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ a 

přispěl k posílení marketingu území, následně i k podpoře venkovské ekonomiky. 

Projekt tak spojil historický odkaz se současnou nabídkou na území Strakonicka, Vodňanska a 

Severního Písecka, kterou ocení návštěvníci skutečně všemi smysly. 

  
V rámci projektu vznikla řada konkrétních výstupů, které by měly přispět k větší návštěvnosti území a 

regionálních muzeí i pamětihodností, odbytu místní produkce, většímu využití ubytovacích a 

stravovacích kapacit území historického Prácheňska. 

Východiskem projektu byla Studie rozvoje cestovního ruchu na Prácheňsku, která zevrubně mapuje 

celé území projektu, jeho charakteristiky a potenciál z hlediska turismu. 

Mezi hlavní výstupy projektu patří vytvoření loga destinace, vybavení tří výstavních expozic, pořízení 

dvou turistických vyhlídek a mobilního pódia, umístění dvaceti infomap na území projektu, vytvoření 

studie rozvoje cestovního ruchu na území Prácheňska a vydání tiskových propagačních materiálů 

(průvodce Prácheňský poutník, skládací infomapa Prácheňsko do kapsy a odborné brožury Prácheňsko 

v lidové písni, Prácheňsko magické a Jak chutná Prácheňsko). 
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Do přípravy podkladů pro výrobu výstupů projektu se podařilo zapojit veřejnost, zejména na sbírce 

receptů a lidových písní se podílely děti, ale i senioři z celého území projektu. 

Náklady v roce 2013: 165 371,67 Kč 
 
 
MAS pracuje na své nové SCLLD pro plánovací období 2014 – 2020 
 
S podporou PRV ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění by realizován 
 
Projekt: Společně pro venkov 
 
Tento projekt pomohl především provést analýzu území, připravit podklady pro novou strategii a pod 
vedením koučující MAS Chance in Nature zadministrovat tréninkovou výzvu na podporu tradičních 

akcí v našem regionu. 
Byl vydán propagační materiál MAS BP a za účelem získávání zkušeností z příkladů dobré praxe byly 

navštíveny MAS Chance in Nature a Kyjovské Slovácko. 
 
Náklady projektu v roce 2013: 120 362,-Kč 
 
 
 
MAS zavedla tradici v podobě každoročních cykloakcí. 
 
S podporou Nadace Jihočeské cyklostezky byla opět zorganizována 
 
Cykloakce: Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou 

 
MAS Brána Písecka ve spolupráci s DSO Severního Písecka a obcí Čížová, každoročně připravuje 

cykloakci Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou se startem v obci Čížová. 
Trasy mají zpravidla délky 30 a 70km a jsou vedeny v panenské přírodě našeho kraje, s celou řadou 

nádherně udržovaných drobných sakrálních staveb i významných památek. 
Na startu se potkáváme s členy Klubu velocipedistů Písek a jejich dobovými koly a kostýmy. 
Nově je zařazen závod na historických kolech s názvem Čížovská míle. 
Neradi bychom působili jako stále stejná akce a proto každoročně směřujeme trasy za novým 

poznáním. Ještě se v historii našich akcí nestalo, že by se trasy opakovaly a návštěvníci se tak mohou 

vždy těšit na objevení nových míst a originální zážitky.  
Rádi bychom v našem regionu každoročně přivítali velký počet cyklistů všech věkových kategorií 

(registrovali jsme také 203 cyklistů). 
Návštěvníci budou vždy překvapeni kvalitně připravenými trasami, programem akce a zaslouženou 

šunkovou tečkou v Bošovické hospůdce. 
Cykloturistika je jedním z nejvýznamnějších potenciálů cestovního ruchu v našem regionu. 
Proto je důležité věnovat tomuto sportu velkou pozornost a my věříme, že naše každoroční akce k jeho 
popularizaci přispívá.   
 
Náklady akce v roce 2013: 14 000,-Kč 
 
Nad rámec výše uvedených nejvýznamnějších projektů a akcí byla kanceláří MAS prováděna běžná 

agenda. 
 
 
Audit za rok 2013 byl proveden auditorem: 
 



Ineks, s.r.o., č. oprávnění KA ČR 81 
Povážská 358, Strakonice 
 
Výrok auditora: 
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz 

aktiv a pasiv občanského sdružení Místní akční skupina Brána Písecka k 31.12. 2013 a nákladů, 

výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2013 v souladu s českými účetními 

předpisy. 
 
 


