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Ryba vypráví...
Zpravodaj MAS Vodňanská ryba, z.s.

ÚVODEM

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám nové číslo našeho
zpravodaje, abychom Vás informovali o
novinkách v území MAS Vodňanská ryba, z. s.

Činnost MAS Vodňanská ryba se stále rozvíjí
a nabírá na variabilitě činností. Jejím
základním posláním ale stále zůstává
podpora zajímavých projektů z různých
operačních programů. Bude tomu tak i v
novém programovém období 2021 – 2027,
kde budeme podporovat projekty v rámci
operačních programů IROP, Společná
zemědělská politika a OP Zaměstnanost +, a
jistě využijeme také OP Jan Ámos Komenský. 

Už nyní se připravujeme na zahájení nového
projektu Místní akční plány vzdělávání III.
Jak je z názvu patrné, jedná se o navazující
projekt, který přináší finanční prostředky na
různé aktivity do našich škol. V těchto
projektech, jejichž hlavní cílem je zvýšit
kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách v ORP Vodňany, získá 11 škol v
našem území za období od 1. 6. 2016 do 30.
11. 2023 podporu za více jak 12,5 mil. Kč.

Je před námi spousta práce, ale je to práce,
která nás baví, jsou za ní vidět výsledky, a to
nám přináší velkou radost. Blíže se o tom, co
právě děláme či chystáme, dočtete na
dalších stránkách. Věřím, že informace v
našem zpravodaji budou pro Vás přínosné a
třeba se dozvíte i něco nového. Snažíme se v
každém čísle přijít s novými inspirativními a
poutavými tématy. Tak snad se nám to daří.
Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Příjemné čtení přeje

PhDr. Alena Cepáková, 
předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z. s.

Výzva z Programu rozvoje venkova vyhlášena

MAS Vodňanská ryba vyhlásila 8. výzvu v Programu rozvoje venkova.
Výzva je určena pro zemědělské podnikatele z území na investice do
zemědělských podniků a na podporu projektů obcí a neziskových
organizací.

Příjem žádostí na MAS je od 21. 2. 2022 do 23. 3. 2022.

Fiche 8: Investice do zemědělských podniků 
Žadatel: zemědělský podnikatel
Způsobilé výdaje: stavby, stroje, technologie, nákup nemovitostí
Výše dotace: 50%, +10% mladí zemědělci, +10% ANC oblasti
Předpokládaná alokace: 3 000 000 Kč

Fiche 10: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Oblasti podpory: veřejná prostranství v obcích, hasičské zbrojnice,
kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Žadatel: obec, svazek obcí, NNO
Způsobilé výdaje: dle oblastí podpory
Výše dotace: 80%
Předpokládaná alokace: 5 544 710,- Kč

Seminář pro žadatele a veřejnost:

Konzultační dny a hodiny pro osobní konzultace: konzultace se
budou konat v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba ve dnech: 
pondělí až čtvrtek 8:00 – 15:00 hod., 
pátek – 8:00 – 12:00 hod. 
pouze po telefonickém objednání.

Je možné také využít konzultace na e-mailu:
cepakova@masvodryba.cz nebo tel.: 602 373 536 (Alena Cepáková).

Veškeré konzultace jsou bezplatné.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM – IROP
V rámci programového období 2014+ byly na území MAS Vodňanská ryba realizovány tyto projekty:

V lednovém čísle jsme Vám již představili první tři projekty z tabulky, na představení dalších se můžete těšit v
tomto a dalších číslech našeho zpravodaje.

IROP: Alokace na období 2014 – 2020 zcela vyčerpána
 

MAS Vodňanská ryba ukončila administraci poslední výzvy IROP v programovém období 2014 – 2020 a předala
poslední žádost ke kontrole Centru pro regionální rozvoj.

Jedná se o projekt s názvem „Vybavení učebny přírodopisu“, žadatelem je obec Albrechtice nad Vltavou. S
celkovými způsobilými výdaji 634 586 Kč prošel hodnocením a výběrem projektu na MAS. Předmětem projektu je
vybavení odborné učebny v oblasti přírodních věd, která bude vybavena nábytkem, demonstračními pracovišti,
audiovizuální technikou a speciálními pomůckami pro biologii.

V případě, že při další administraci nedojde k problémům, předpokládáme absolutní vyčerpání finančních
prostředků určených na programový rámec IROP v tomto období.

Z IROP byly celkově podpořeny projekty na investice do vzdělávání, dopravy i sociálních služeb v celkové výši
dotace 29 014 369 Kč.

Valná hromada Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje
 

Dne 17. 2. 2022 se naše místní akční skupina zúčastnila jednání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje ve Svachově dvoře u Českého Krumlova (na území MAS Pomalší). Na setkání jihočeských
místních akčních skupin byl hostem pan Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje, spolu s paní Bc.
Janou Hanzalovou zodpovídající za agendu regionálního rozvoje. Potěšilo nás, že Jihočeský kraj regionální rozvoj
bude i nadále podporovat a to včetně místních akčních skupin, které považuje za významné partnery rozvoje
jihočeského venkova.
Na setkání jsme dále získali informace o plánu činnosti KS NS MAS ČR na rok 2022, důležitou částí jednání byly také
informace k volbě zástupců KS MAS ve Výboru NS MAS ČR, postupy příprav strategických rámců/akčních plánů,
které jsou součástí Strategie MAS, a nechyběly ani zprávy k akci Jihočeský venkov 2022.
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BEZPEČNOST DOPRAVY VE MĚSTĚ, ALE I V MALÉ OBCI
Jeden z úspěšných projektů byl realizován na území MAS Vodňanská ryba v obci Vlastec v okresu Písek. Obec
podala žádost o podporu do 5. výzvy s názvem MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení stavu bezbariérovosti komunikací pro pěší v obci, a to
prostřednictvím vybudování nového chodníku podél silnice II. třídy. Ve středu obce dosud chodník nebyl a chodci
museli chodit na okraji vozovky, nebezpečná zde byla nejen chůze, ale především pak přecházení komunikace na
místa autobusových zastávek.

Žadatel obec Vlastec úspěšně prošel všemi hodnoceními Místní akční skupiny a následně také závěrečným
hodnocením Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), které je řízeno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Mezi hlavní aktivity projektu patřily stavební práce spojené s vybudováním chodníku, realizace prvků zvyšující
bezpečnosti pěší dopravy, nástupiště autobusových zastávek, dopravní značení, dešťové vpusti k odvodu vod z
povrchu komunikace do kanalizace a také vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.

Celkové způsobilé výdaje projektu byly ve výši 721 337,79 Kč. Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
dotace – 95%, žadatel – 5%. V tomto případě dotace činí 685 270,90 Kč a vlastní zdroje žadatele 36 066,89 Kč.

Obec Vlastec
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Obec Budyně

Budyně je se svými 45 obyvateli úplně nejmenší obcí v území MAS Vodňanská ryba. Tato  obec v okrese
Strakonice se nachází 3 km severně od Bavorova, 9 km východně od Vodňan a leží pod Jelením vrchem v údolí
na Bílském potoku v nadmořské výšce kolem 430 m. 

Název obce vznikl z osobního jména Buda – Budova ves. Zemědělství živilo od středověku zdejší obyvatele a v
této tradici je pokračováno dodnes, v současné době ovšem v moderních podmínkách a hlavně ve větším
rozsahu. Pastviny kolem vsi dnes slouží k chovu skotu masného i mléčného, v soukromé oboře se pase stádo
daňků. 

Zajímavá je také Budyňská kovárna – rozžhavená výheň v kovárně z doby kolem roku 1850 vystřídala generace
mužů černého řemesla a hřála i pro kovářského učně Františka Vlčka (o kterém se dočtete v následujícím článku
věnovaném významným Budyňským rodákům). Hodně železa v ní bylo za dlouhou dobu trvání ztvárněno do
užitečných i umných výrobků. Má pokračovatele v současnosti – pracuje zde umělecký kovář Václav Ebel, jehož
díla jsou ozdobou i daleko od Budyně.

Tato malá obec zastoupená starostkou, MgA. Lenkou Ebelovou, podala do vyhlášené výzvy č. 6 Programu
rozvoje venkova žádost do fiche na podporu projektů pro obce. Projekt si kladl za cíl upravit v obci veřejné
prostranství, vytvořit dlážděné plochy a obroubení k záhonům, osázet záhony rostlinami a vybavit prostor
lavičkami, informační tabulí s kreslící tabulí, odpadkovým košem, herními prvky (kolotoč na stání a houpací
hnízdo) a dále pak venkovním fitness strojem pro starší (15+). Herní a cvičící prvky byly zvoleny s ohledem na
fakt, že v obci není žádné hřiště.  Z důvodu bezpečnosti bylo toto prostranství ohraničeno nízkým plůtkem. 

Celkové způsobilé náklady na projekt byly 399 860,00 Kč, výše dotace z PRV činí 80% tj. 319 886,00 Kč. Tato
částka je pro tak malou obec, která má i malý rozpočet, velkou pomocí.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Obec  Budyně
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Významní Budyňští rodáci

Projdete-li se Budyní, potkáte na třech domech
pamětní desky zdejších významných rodáků. 

Prvním z nich je František Josef Vlček z domu č. 8,
který se narodil v Budyni 4. 1. 1871. Vyučil se v
budyňské kovárně kovářem. V mládí se vydal do
Ameriky, kde se díky své odvaze, píli a podnikavosti
vypracoval až na majitele velkotovárny The Vlchek
Tool Co. v Clevelandu, která vyráběla klíče a kovové
součástky pro automobilový průmysl. Byl významným
podporovatelem českých spolků v USA i rodné země v
době vzniku Československa. Zároveň také velmi
kulturním člověkem – ochotnickým hercem a
režisérem, žurnalistou a spisovatelem. Napsal několik
románů a povídek: Povídka mého života, Náš lid v
Americe, Práce a odplata, Sebrané americké povídky,
Z domova i z ciziny a další. Přátelil se s Tomášem
Baťou, který o něm nadšeně vypráví v dochovaném
audiozáznamu. V roce 1937 dostal Řád Bílého lva od
tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka. Zemřel 8. 6.
1947 v Clevelandu.

V domě č. 9 se 26. 9. 1820 narodil Václav Hucek –
zakladatel Bertiných lázní v Třeboni. Působil jako
učitel ve Vitějovicích, Chelčicích a Vodňanech. V roce
1851 se stěhuje do Třeboně, kde je neobyčejně aktivní
ve společenském a kulturním životě. Zároveň se stává
místním kronikářem a sepisuje 20 svazků třeboňské
kroniky. V roce 1857 se mu narodila dcera Berta, podle
níž pojmenoval rašelinné lázně, které provozoval až
do roku 1909, kdy je předal své neteři Rozálii Vlčkové.
Zemřel 15. 6. 1912.

Dům č. 10 je rodným domem Doc. Ing. Miloslava
Valenty DrSC. narozeného 8. 8. 1924, který byl
vedoucím pracovníkem Československé akademie věd
v oboru biochemie a genetiky a vedoucím Laboratoře
genetiky živočichů ČSAV v Liběchově. Podílel se
významně na rozvoji Výzkumného ústavu rybářského a
hydrobiologického ve Vodňanech. Byl nositelem celé
řady státních a akademických vyznamenání a
držitelem Zlaté plakety J.G. Mendela za zásluhy v
biologických vědách. Zemřel 27. 5. 1998 v Praze. 

Malá vesnička – velcí rodáci aneb i z malé vesničky
může vzejít velká osobnost. Dům č. 8, č. 9, č. 10… že
by ta další byla z domu č. 11? Uvidíme 😊

 
MgA. Lenka Ebelová

starostka obce

MALÝ SLOVNÍČEK
ZE SVĚTA MAS

Alokace – Alokace je objem finančních prostředků
určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v
rámci operačního programu, případně pro daný stát,
pro příslušný cíl regionální politiky, pro určitý operační
program či konkrétní výzvu.

Projekt – Projektem v kontextu fondů Evropské unie
se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný
projektový záměr, který je součástí projektové žádosti.
Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k
dosažení předem stanoveného a jasně definovaného
cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.

Investiční  projekt – Investiční projekty jsou zaměřeny
zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup
nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, se
kterým projekt dále pracuje.

Neinvestiční projekt – Neinvestiční projekt je
zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například
vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních
služeb, organizace volnočasových aktivit atd.

Seznam zkratek:
NS MAS  ČR – Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

KS MAS ČR – Krajské sdružení MAS Jihočeského kraje 
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V lednovém čísle jsme Vám představili projekt
Čokoládovna Drahonice, kde se podařilo propojení
dvou operačních programů (Operační program
Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační
program).  

Požádali jsme ekonomického ředitele čokoládovny,
Ing. Václava Prokopa, aby nám projekt přiblížil.

Jak široké portfolio produktů v Drahonicích
nabízíte?
V drahonické pražírně vyrábíme zejména praženou
kávu a čokoládu. Tyto stěžejní řady výrobků pak
doplňují domácí sušenky, ovocné a bylinné sirupy
nebo ořechové krémy. Všechny naše výrobky se
snažíme vyrábět jen ze základních surovin tak, jak by
je vyráběli naši předci třeba před 100 lety. Důležité
pro nás je na surovinách nešetřit a nepoužívat
náhražky, polotovary nebo chemické přísady. Při
tvorbě našich receptur pro nás není stěžejní výsledná
cena nebo třeba množství tuku nebo použitý lepek,
důležitá a rozhodující je pouze výsledná chuť našich
produktů. Zkrátka, pokud do sušenkového těsta patří
kopec másla, musíte ho tam dát, jinak výsledek
nebude nikdy stoprocentní. 
Zároveň se při naší práci snažíme vytvářet co nejvíce
pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením. To
děláme ve spolupráci s naší partnerskou neziskovou
organizací Centrum MARTIN o.p.s., která je i
poskytovatelem sociálních služeb.

Co bylo cílem projektu čokoládovny?
Cílem projektu bylo samozřejmě vytvořit novou
produktovou řadu tabulkových čokolád. Nechtěli
jsme ale u nás pouze tvarovat čokoládovou hmotu
např. z Belgie, důležité pro nás je, abychom měli
výrobní proces a použité suroviny „pod palcem“
úplně od začátku. Proto nakupujeme přímo surové
kakaové boby, které si sami pražíme a ze kterých si
čokoládovou hmotu můžeme sami vyrobit v našich
kamenných mlýnech. Díky tomu můžeme našim

MÍSTO PROVONĚNÉ ČOKOLÁDOU

Foto:  Národní síť Místních akčních skupin ČR

zákazníkům nabídnout i jednodruhové čokolády, tedy
čokolády, které jsou vyrobené z kakaových bobů
pouze z jedné konkrétní plantáže. Je zajímavé
porovnávat, jak se kakaové boby chuťově liší podle
regionu, ze kterého pochází. Toto Vám běžný výrobce
čokolády nenabídne.

Kdo vymýšlí recepturu vašich čokolád?
Za výrobu je u nás zodpovědná manželka – Daniela.
Samozřejmě na to není sama, máme štěstí, že máme v
týmu několik vynikajících kolegyň, se kterými tvoří
vývojový tým. A finální testování nových produktů je
na našich zaměstnancích, kteří nám dávají zpětnou
vazbu před tím, než produkty nabídneme zákazníkům.

V čem spočívala pomoc s projekty ze strany MAS
Vodňanská ryba? 
Zejména s financováním investic do strojů pro výrobu
čokolády, s financováním vývoje nových produktů a
také s podporou vzniku nových pracovních míst pro
zdravotně postižené.

Zrealizovali byste projekt čokoládovny i bez pomoci
EU? 
Já doufám, že ano a ve stejném rozsahu. Ale
pravděpodobně by nám to trvalo mnohem déle. A také
bychom si zřejmě nemohli dovolit investice do všech
potřebných strojů hned od počátku.

Od pražení kávy jste se dostali až k čokoládě.
Chystáte nějakou další novinku, které byste se
chtěli věnovat? 
Od doby, kdy jsme začali vyrábět čokoládu, jsme
samozřejmě vyvinuli i další produkty, které využívají
stejné principy nebo stroje. Zejména ořechové krémy,
pro které používáme stejné kamenné mlýny jako pro
čokoládu a díky tomu mají naše krémy mnohem
jemnější a kompaktnější konzistenci než při použití
běžných mlýnků.  Snažíme se také o propojování
našich produktových řad. Naposledy se nám to
podařilo kupříkladu spojením sušenek a čokolády u
našich Florentýnek.
A na toto pololetí máme v plánu dokončení vývoje
pralinek. Na to se moc těšíme…

Foto:  Archiv A-MANO
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Realizace projektu MAP II v ORP Vodňany, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669, který realizovala MAS
Vodňanská ryba, z.s., vstoupil do posledního kalendářního
měsíce. 

Do projektu bylo zapojeno 10 základních a mateřských
škol a ZUŠ Vodňany. Za dobu trvání projektu byla
zpracována řada strategických dokumentů ve školství a
kromě toho bylo pro všechny zapojené školy i pro
rodičovskou veřejnost připraveno velké množství
implementačních aktivit. Uskutečnily se workshopy a
semináře pro pedagogy i rodiče nebo vzdělávací akce pro
děti a žáky ze všech zapojených škol. 

Plnění aktivit bylo, stejně jako vzdělávání na všech
stupních škol, ovlivněno uzavíráním škol v období
pandemie a přijímáním hygienických opatření. Z těchto
důvodu mnoho akcí proběhlo online, formou webinářů.
Byly to např. tyto webináře pro pedagogické pracovníky a
asistenty pedagogů: „Základy formativního vzdělávání“,
„Podpora online výuky“ (Zapojte myšlenkové mapy do
/online/ výuky, Online deskové hry do výuky, Jednoduché
appky do online výuky cizích jazyků, Tipy do online výuky
češtiny na 1. stupni ZŠ, Používejte do online hodin
Quizlet), „Rozvoj předmatematických dovedností v
prostředích Hejného metody“, „Média a dezinformace.
Kritické myšlení. Sociální sítě a kyberšikana“. Také rodiče
spolu s dalšími zájemci (pedagogy, speciálními pedagogy,
logopedickými asistenty, asistenty pedagogů) se
vzdělávali online např. ve webinářích „Od kousání k
povídání“, „Jak sedět a vlastně se hýbat“, „Školní zralost“
a „Nadané dítě“. I žáci škol se zapojili do webinářů, např.
do online scénického čtení „Listování“, při kterém pro
žáky hráli a chatovali herci Jihočeského divadla a Lukáš
Hejlík.

Po rozvolnění epidemiologických opatření, od května
2021, bylo zrealizováno mnoho implementačních aktivit v
oblasti vzdělávání pedagogů, dětí i rodičů. Jednalo se o
následující akce pro děti v MŠ a žáky v ZŠ: zvukomalebný
workshop „Jak zní svět“ s lektory Hiromi a Pavlem
Janštovými, velice zajímavé polytechnické dílny „Tvoříme
ze dřeva“, výukový program „Mobilní planetárium“, který
navštívilo téměř 800 účastníků (děti z MŠ, žáci ZŠ,
pedagogové, rodiče). „Letní školu angličtiny“ absolvovalo
o prázdninách s rodilou mluvčí 10 žáků ZŠ ve věku 10 – 14
let, skupiny žáků ZŠ v rámci příměstských táborů
absolvovaly vzdělávací programy pořádanými MEVPIS a
Městským muzeem a galerií. Pro pedagogické pracovníky
byly zorganizovány praktické semináře a workshopy pro
učitele: „Průvodce čarovných světem hudby“ a „Tvoříme
ze dřeva“, prázdninovou „Letní školu pro pedagogické
pracovníky MŠ“ absolvovalo 26 učitelů MŠ. 

O prázdninách také proběhla velice zajímavá týdenní
vzdělávací akce pro zaměstnance školních jídelen 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II KONČÍ
„Moderní zdravá školní jídelna“, kdy účastníci po celý
týden získávali nejnovější poznatky směřující k ještě
zdravějšímu vaření ve školních jídelnách. Velice dobře se k
tomuto workshopu hodily prostory nového gastrostudia v
SOUs Vodňany, jehož rekonstrukce byla také podpořena
MAS z výzvy IROP. Určitě to bylo velice zajímavé téma,
neboť se akce zúčastnili také zástupci různých médií,
regionálního tisku i televize.

Nový školní rok 2021/2022 byl zahájen cyklem kurzů první
pomoci pro děti MŠ a žáky ZŠ i odpoledních zážitkových
kurzů pro učitele MŠ, ZŠ a pracovníky školních družin.
Také tohoto kurzu se zúčastnilo celkem více jak 300 dětí a
dospělých. Na zvokumalebný workshop s Hiromi a Pavlem
Janštovými navázaly tvůrčí dílny s japonskou poezií Haiku
Moment. Spolu se zahájením školního roku bylo rodičům
nabídnuto informační odpoledne „Den pro školu“, setkání
se zaměstnanci školního poradenského pracoviště. Rodiče
se mohli ptát na to, co je zajímá, školního psychologa,
speciálních pedagogů, školních metodiků prevence,
výchovných poradců, mohli se dozvědět bližší informace k
práci asistentů pedagoga a seznámit se s pomůckami pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

V podzimních měsících se ještě uskutečnilo několik akcí,
např. semináře pro učitele „Nadaný žák ve výuce“, „Rozvoj
čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ“, „Práce s příběhem s
prvky metody Franze Ketta v MŠ“, dvoudenní odpolední
seminář pro učitele ZŠ „Vývojová dysfázie“, cyklus sedmi
pracovních setkání pro učitele MŠ i ZŠ „Průvodce
čarovným světem hudby“. Rok 2021 byl zakončen
pracovním setkáním učitelů s ukázkou konkrétních
příkladů a praktických návodů, jak u žáků rozvíjet logické
uvažování „Lušťovky, přesmyčky a matematické hádanky“
a hravé pracovní setkání na podporu rozvoje finanční
gramotnosti žáků „Finanční svoboda“.

Celý rok 2021 byl velice bohatý na různé vzdělávací akce
pro děti v MŠ, žáky ZŠ, pedagogické pracovníky i rodiče.
Hodně byla využívána interaktivní a zážitková forma práce
s žáky i dospělými. Věřím, že všechny akce byly pro
účastníky, velké i malé, obohacující a byly jim ku
prospěchu. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci jednotlivých
setkání, seminářů a workshopů, tj. realizačnímu týmu
projektu, vedoucím i členům jednotlivých pracovních
skupin i všem účastníkům za zapojení. Bez jejich účasti by
veškeré snažení nesplnilo svůj účel, kterým je posunout
školství v ORP Vodňany alespoň o kousek vpřed ve
prospěch dětí a žáků. Budeme se těšit na další spolupráci v
pokračujícím projektu „MAP III v ORP Vodňany“, který
bude zahájen v březnu r. 2022.

 
PhDr. Alena Cepáková, 

předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z. s.
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ŠABLONY II - PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE
Cyklus projektových dní „Malý kuchtík“

V minulém zpravodaji byla již zmíněna oblíbenost aktivity
Projektový den ve škole v rámci Šablon a z tohoto důvodu
bychom opět uvedli další téma projektové výuky škol.

Příjemce: Mateřská škola Číčenice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015715
Název projektu: Žlutá školka

Jeden z velmi úspěšných projektových dní byl cyklus „Malý
kuchtík“ v Mateřské škole Číčenice. Na přípravě každého
projektového dne se vždy společně domlouvá vybraná
učitelka se zvoleným odborníkem z praxe. A co znamená
odborník z praxe v rámci projektové výuky? Jedná se o
pracovníka, který je uznávaným odborníkem ve svém
oboru a působí v něm především v praxi. Pedagogovi a
dětem pomáhá s praktickým pohledem na projektové
vzdělávání a řešením zadaných úkolů.

První podzimní projektový den byl spojen s Halloweenem.
Na začátek lekce se děti seznámily s tradicemi a zvyky
Halloweenu a následně je čekal nácvik kuchařských
dovedností s odborníkem. V tomto případě byla pozvaná
kuchařka a mistrová odborného výcviku oboru Kuchař-
číšník. 

Vždy, když se dětem vysvětlil recept, hned probíhala
příprava surovin a děti začaly tvořit. Uvařily dýňovou
polévku, připravily těsto na dýňové sušenky a muffiny,
které společně upekly a vše řádně ochutnaly. Poněvadž
vytvořené dobrůtky se snědly přímo na místě, děti si
odnesly domů z úspěšného dne alespoň dýně, které si v
menších skupinkách vydlabaly. 

Další projektový den byl pojmenován „Perníček“. Jak sám
název napovídá, děti společně vytvořily těsto na perníčky
a vykrajovaly je podle svých představ. V průběhu pečení
děti pokračovaly i ve zdobení perníčků, které si sami
upekly.

Následující projektové dny nesly názvy Zeleninový den,
Masopust, Malovaná vajíčka a Čokoládový den. V rámci
zeleninového dne děti hravou formou poznávaly a
pojmenovávaly různé druhy zeleniny, zapojily smysly
(chuť, čich a hmat). Děti si připravily pomazánky,
zeleninové talíře a oblíbené kanapky. Pátráte po tom, co je
kanapka? Kanapky jsou uměleckou variací na klasické
chlebíčky a jednohubky, které se velmi osvědčily.

Vedle válení těst, krájení, obalování, vaření, pečení,
zdobení, servírování a ochutnávání ve všech projektových
dnech nemůžeme zapomenout, že i důležitou částí
každého projektového dne byla výuka věnující se např.
rozvoji čtenářské pregramotnosti, smyslového vnímání,
hudebně pohybových dovedností, rozvoje kooperativních
dovedností prostřednictvím vzdělávacích her, tvořivých
činností, poslechem básniček, pohádek, vyprávěním
včetně dramatizace, zpíváním, tancováním.    

Například hezkou hrou rozvíjející smyslového vnímání
byla hra „Pečeme perníčky“. 
Hra začíná ve dvojicích. Děti mají před sebou záda
kamaráda a na nich začínají péci perníčky. Paní učitelka
říká:
„očistíme vál“ (děti rukama přejíždí po zádech a čistí vál),
„nasypeme mouku“ (prstíky sypeme),
„rozklepneme vajíčko“ (ťukání),
„solíme“ (jemné ťukání),
„hněteme těsto“ (masáž zad).
A nakonec „šoupneme těsto do pece“ (oběma rukama
plácneme jemně kamaráda před sebou).

I ostatní projektové dny děti velmi nadchly, podle reflexe
celého cyklu „Malý kuchtík“ děti ke všem činnostem
přistupovaly aktivně a s radostí, u nových aktivit děti byly
opatrné či se i lehce bály, po získání dovedností
následující aktivity probíhaly bez obtíží. Po prvním a
druhém setkání děti odborníka již znaly, přestaly se
ostýchat a na hodiny s ním se těšily a řádně
spolupracovaly.

V dalších číslech zpravodaje se zmíníme o Projektových
dnech mimo školu. Podmínkou je realizace výuky
minimálně 10 km do místa, kde se uskutečňuje
vzdělávání tj. od sídla školy. 
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V sobotu 12. února se ve Vodňanech konal po více jak 20
letech masopustní průvod, kterého se zúčastnili i vodňanští
baráčníci. Ve Vodňanech byla Vlastenecko-dobročinná obec
Baráčníků „Vitoraz“ založena v roce 1935. Baráčníci vždy
podporovali přirozený komunitní rozvoj Vodňan, jeho kulturní
dědictví a i nadále se snaží kulturní a společenské tradice
aktivně rozvíjet. Svou činností posilují regionální identitu a
zároveň živý venkov založený na tradicích, neboť občanskou
společnost udržuje uchovávání tradičních slavností a lidových
zvyků. 
A co to vůbec masopust je? 
Masopustem se nazývá období od Tří králů až do počátku
postní doby, tedy do Popeleční středy. Tímto dnem začíná
čtyřicetidenní půst, který končí až s příchodem Velikonoc. A
protože termín Velikonoc se odvíjí od prvního jarního úplňku,
koná se masopust v různé době. Rozdováděný průvod maškar
je dnes asi nejznámější, nejviditelnější a nejrozšířenější
součástí masopustního veselí. Některé masky jsou i tisíce let
staré a můžeme v nich vytušit pozůstatky prastarých
pohanských náboženských představ a praktik. Díky
společenskému vývoji, příchodu křesťanství a následným
církevním zákazům docházelo k jejich proměnám a stírání
významu. Jejich funkce je však stejná – zajistit pomocí
různých rituálů a tanců prosperitu, bohatou úrodu, plodnost a
samozřejmě také pobavit a stmelit komunitu.

Masopust byl čas radosti a uvolnění. To největší veselí
začínalo na masopustní neděli. Přípravy na hlavní zábavu se
konaly už na tučný čtvrtek, což je poslední čtvrtek před
masopustní nedělí. Většinou mu předcházela zabíjačka,
protože podle pověry se na tučný čtvrtek mělo hodně jíst a
pít, aby člověk měl po celý rok dostatek sil. Hlavním dnem
masopustu bylo úterý, kdy se vesnicemi procházely skupiny
maškar. Tyto průvody se u každého stavení zastavily,
zazpívaly, zatancovaly, žertovaly na úkor hospodáře a
hospodyně. Neměly žádná závazná pravidla, jejich cílem bylo
pobavit sousedy. K tomu sloužily různé masky, čím výraznější
a směšnější, tím lépe. Maškary byly odměňovány výslužkou –
penězi, moukou a ostatními potravinami. Na cestu u každého
stavení dostávaly pivo a pálenku, což ještě více umocňovalo
jejich veselí.

Bylo několik tradičních masek, které nesměly chybět v
žádném průvodu. Mezi tradiční masky patřil medvěd. Je to
nejstarší známá maska. S medvědem musela tancovat každá
žena a dívka. Ženy při tanci s medvědem vyskakovaly vysoko,
aby jim pak v létě vyrostl vysoký len a konopí. Při tancování se
mu snažily ukrást kousek hrachoviny či slámy pro drůbež,
kterou měl medvěd kolem sebe omotanou. Tu pak dávaly
drůbeži, aby dobře seděla na vejcích. 
Další maskou, která chodila s průvodem, byl žid, jakási
karikatura kramáře, lichváře a podomního obchodníka.
Prodával dříve ukradené věci, smlouval a vytvářel kolem sebe
chaos. Často právě žid vodil masopustní kobylu. Kobyla
bývala vedena na provaze a nabízena k prodeji. Hrávala
významnou roli na samém konci masopustu. Někde při
zábavě v hospodě „chcípla“ a žid ji odkoupil. Jinde jí byl
přečten seznam lotrovin, které celý rok prováděla (a ve
kterých se často odrážely prohřešky obyvatel obce) a nakonec
ji smrtka nebo ras popravili (a případně následně oživili), čímž  
symbolicky skončilo masopustní veselí. 

TRADICE MASOPUSTU
K dalším maskám patřil pohřebenář (slaměný), který, ačkoliv
to nemusí být na první pohled patrné, je považován za jednu z
variant medvědí masky. Každá hospodyňka si také z jeho
kostýmu schovala stéblo slámy, kterou pak vložila do hnízda
huse, aby dobře seděla na vejcích. Symbolicky odnášel vše
staré a zkažené, připravoval všechny na příchod jara a někde
prý dokonce obsluhoval mlýn, který mele ze starých bab
mladice. 
Ras dříve na každé usedlosti prověřoval stav domácího
zvířectva, dnes, když už doma tolik zvířat nechováme, zjišťuje
zdravotní stav lidských obyvatel, stanovuje diagnózy a nabízí
své služby, což bývá záležitost značně rozpustilá. Ras mívá
bílý oblek s červenými knoflíky a doplňky, má doktorský
fonendoskop, léčí a rozdává tablety.
Maska smrti představovala konec zimy a zároveň
symbolizovala přechod mezi světem reálných lidí a
nadpřirozenými bytostmi. Je oblečená do černého hábitu, na
obličeji má strašidelnou masku a v ruce kosu. Při popravě
kobyly jí bere život mávnutím kosy a posléze s velkou slávou jí
život vrací. Nabízí pohárek dobrého moku, po kterém kobyla
ožije.
Významnou maskou byl Laufr (strakáč). Laufři představují ve
své podstatě vojáky, kteří před třicetiletou válkou hlídali
hranice s tureckou říší. Snad proto má laufr „na starosti“
všechny masopustní maškary a žádá starostu obce o povolení
masopustu. Maska má vysokou čepici, bílou uniformu a oblek
má sešitý z velkého množství pestrobarevných záplat a
odstřižků. Laufr chodil před průvodem maškar od chalupy k
chalupě a zjišťoval, zda bude průvod vítaný. Pokud bylo
zavřeno, práskal holí o vrata, a pokud se ani potom
neotevřelo, dával průvodu masek znamení, aby se šlo dál.
Podle lidové tradice měl mít strakáč na převleku tolik
barevných skvrn, kolik je dní v roce a zosobňoval tedy šťastný,
veselý a pestrý rok. 
Dalšími tradičními maskami masopustu byli představitelé
různých řemesel např. kominík nebo řezník, legrační
postavou je také bába s nůší, kterou představovali většinou
muži. Bába s nůší představuje důmyslně vystrojenou figuru,
která je symbolem ženských předků a také vyvrcholením
svateb před dobou velkého půstu.

Všechny tyto tradiční masopustní masky vodňanští
baráčníci v průvodu představili zásluhou zápůjčky
kostýmů z obce Skály u Protivína. Obec Skály, která
masopustní průvod každoročně pořádá, si je pořídila
zásluhou dotace z Programu rozvoje venkova v roce 2015.
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Seznam obcí v zájmovém území MAS

Okres Písek: 
Albrechtice nad Vltavou, Dolní

Novosedly, Heřmaň, Kluky, Křenovice,
Olešná, Oslov, Paseky, Podolí I, Protivín,

Putim, Ražice, Skály, Slabčice, Tálín,
Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice,

Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár

Okres Strakonice: 
Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice,
Drahonice, Krajníčko, Krašlovice,

Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice,
Stožice, Vodňany

MAS Vodňanská ryba, z.s., nám. Svobody č.10/I, 389 01 Vodňany, IČO: 266 63 996 
tel.: +420 602 373 536

e-mail: masvodryba@centrum.cz
www.vodnanskaryba.eu

@masvodryba

Mapa území MAS Vodňanská ryba
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Řežabinec a
Řežabinecké tůně

Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně se
nachází v blízkosti obce Ražice. Řežabinec je velký rybník,
jehož břehy jsou porostlé rákosím a vysokou ostřicí, v těsném
sousedství východního břehu se nacházejí tůně, které jsou ze
zoologického hlediska významným biotopem početných
populací celé řady obojživelníků.  Tato lokalita je také
považována za evropsky významnou ptačí oblast, můžete tu
spatřit například ledňáčka či orla mořského.
Přírodní rezervace je veřejnosti nepřístupná, po jejím okraji
však byla zřízena 3 km dlouhá naučná stezka s příchodem od
Ražic. 
Přehled o celém území získáte z dřevěné vyhlídkové věže,
kterou zde vybudovalo Prácheňské muzeum v Písku. 

mailto:masvodryba@centrum.cz
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prachenske-muzeum-v-pisku

