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

Vážení a milí přátelé, 

s každým příchodem Vánoc se zamýšlíme nad tradicí těchto svátků, které právem označujeme za svátky
lásky, klidu a pokoje. Památka na ně z dávno minulých dob jde s námi životem a svou citovou náplní se
stává dvojnásob blízkou. 

Vánoce ve vzpomínkách Jaroslava Vrchlického, našeho významného spisovatele, vypadaly takto:
,,Bývaly krásné, bílé Vánoce tam u nás - doma. Sněhu napadalo až po kolena, a šel jsi tichou, prosincovou
nocí na půlnoční bílými pruhy polí a luk, v nichž se jen tu a tam začervenal holý trnkový nebo šípkový keř a
slyšel-li jsi ze vzdáleného kostelíku velebný hlas svatvečerních zvonů, zdálo se ti, že jdeš pohádkovým
krajem. V širokých závějích blikotaly oslnivé záblesky sněžných diamantů, nad tebou temné, nekonečné
nebe a miliony hvězd a od samot zazníval štěkot psů… A tam - pod lesem - z okna hájovny zářil do
štědrovečerní noci vánoční stromeček. Hřejivé a milé kouzlo Vánoc padalo ti do duše, která byla u tu chvíli
měkká, tichá a tolik přístupná…."

Kdykoliv slyšíme slovo Vánoce, vždy se nás zmocňuje zvláštní nálada. V našich myslích se vynořuje
představa vánočního stromku ozářeného zažehnutými svícemi, na kterém se třpytí různé ozdoby a
kolem něj jsou shromážděni všichni naši blízcí ve zvláštní slavnostní náladě. Vzduch bývá provoněn
pryskyřičnou vůní jehličí a v tyto dny jsou si lidská srdce tak blízká, jako nikdy předtím. Vždyť jsou
Vánoce! Svátky radosti a přátelské pohody, naplněné starými pověstmi a bájemi, zvyky a koledami. V
tyto vánoční dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru jednoho ke
druhému, opravdové pochopení a úctu. Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou, jako
právě Vánoce. To slovo zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby se člověk zastavil a
zavzpomínal. Naše lodičky z ořechových skořápek se zapálenými svíčkami místo plachet míří do
bezpečného domovského přístavu, do něhož se vracíme i z nejvzdálenějších koutů světa. Vánoce jsou
nejkrásnější svátky v roce, jsou to svátky dobrých srdcí, svátky štědrosti. 

A co si přát do příštího roku? Měli bychom si všichni samozřejmě přát pevné zdraví, ale také více úcty k
životu. A to nejen k tomu vlastnímu. Přejeme Vám všem, aby od příštího roku v lidských srdcích ubylo
záště a nenávisti, aby ubylo radosti z násilí i násilí pro radost. A aby víra v jednu věc zákonitě nevedla v
nenávist k věci opačné. 

Příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok
2023 přejí zaměstnanci
MAS Vodňanská ryba. 

Ať se Vám splní všechna
přání, která nosíte ve
svých srdcích.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 
Obec Skočice

Jedním z žadatelů o dotaci z Programu rozvoje venkova je v letošním roce také obec Skočice. 

Místní částí Skočic je obec Lidmovice, která se
se nachází asi 2 km jihovýchodně od Skočic.
Vesnice z okolí Protivína, jako např. Maletice,
Tálín, Selibov, Krašlovice, Vitice, Pohorovice a
Lidmovice, byly majetkem řádu křižovníků s
červenou hvězdou. V roce 1262 byly Lidmovice,
Krašlovice, Vitice a Pohorovice poskytnuty jako
dar krále Přemysla Otakara II. klášteru sv. Jiří v
Praze. V klášteře sv. Jiří se později stala abatyší
prvorozená dcera Otakara II., princezna a
vévodkyně Mazovská Kunhuta. Z tohoto je i
odvozen červený kříž na stříbrném poli. Je to
tzv. kříž sv. Jiří. Je to jeden z nejstarších znaků.
V Lidmovicích je několik zajímavých staveb.
Dům číslo 2 a číslo 7 (z roku 1842) se dveřmi ve
štítu, sýpkou a bránou. 

První písemnou zmínku o obci nalezneme v
historických pramenech v roce 1399.
Nejvýznamnější historickou stavbou v obci Skočice
s 233 obyvateli je osmihranný kostel Navštívení
Panny Marie. Historie kostela je úzce spjata s
historií obrazu Panny Marie Pomocné, který je
umístněn uprostřed hlavního oltáře. Obraz pochází
z počátku 17. století. Dostala ho hraběnka Polyxena
Ludmila ze Šternberka od svého manžela. Hraběnka
ho v roce 1666 přemístila do své skočické tvrze, v
březnu 1672 došlo k požáru a Skočická tvrz shořela.
V ruinách a popelu byl nalezen obraz Panny Marie
nepoškozený. Zpráva o zázračném zachránění
obrazu se rychle rozšířila. Vyjádřením úcty k Panně
Marii bylo položení základního kamene zdejšího
kostela dne 21. 3. 1677. O rok později byl kostel
vysvěcen. Tyto události daly vzniku dlouhotrvající
tradici skočických poutí. Jižně od obce se nachází
přírodní rezervace Skočický hrad rozkládající se
kolem 666,8 metrů vysokého vrcholu Hrad. 

Skočice

Lidmovice
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Ve Skočicích i Lidmovicích působí několik spolků např. včelaři, sportovně střelecký klub a
nepostradatelný je Sbor dobrovolných hasičů. 

Obec Skočice zřizuje dvě JPO V/1 (Skočice a Lidmovice), kdy členové vykonávají službu v jednotce
požární ochrany dobrovolně a zasahují především na území svého zřizovatele. Po dohodě se
zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod. Obě jednotky
sboru dobrovolných hasičů zabezpečují výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) s dobou
výjezdu jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce. Zasahující družstva jsou sestavována dle
aktuální situace, tj. jedná se o smíšená družstva sestavená z členů SDH Skočice i z SDH Lidmovice. 
Pro zlepšení vybavení obou družstev byly z dotace Programu rozvoje venkova v roce 2020 pořízeny
2 ks FOX 4 - přenosné motorové stříkačky Rosenbauer, 1 ks pro SDH Skočice a 1 ks pro SDH
Lidmovice v celkové hodnotě 966 553 Kč, dotace 80% činila 773 242 Kč. 

Obec Skočice pokračuje v podpoře SDH a v r. 2022 požádala o rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice v
Lidmovicích a o pořízení vybavení pro zásah (1 ks kalového čerpadla, 1 ks elektrocentrály, 2 ks
motorových pil a 5 ks zásahových přileb).

Významní rodáci v našich obcích

František Bakule se narodil 18. května 1877 v Lidmovicích u Skočic a je také nazývaný enfant terrible
české pedagogiky. Proslavil se jako první ředitel Jedličkova ústavu i svým působením v dětském sboru
Bakulovi zpěváčci. Jeho metody (např. vyučování prací, přátelský vztah k žákům atp.) byly v té době
přijímány velmi rozporuplně, ale dnes je jeho pedagogické dílo považováno za hodnotné a ojedinělé.

František vyrůstal v selské rodině se třemi mladšími sourozenci. Jeho rodina byla velmi muzikální a
doma často vícehlasně zpívali. Studoval na gymnáziu v Písku. Potom vystudoval učitelský ústav v
Příbrami.

V roce 1897 nastoupil na školu ve Vrapicích (dnes součást Kladna) a v roce 1898 přešel na školu v Družci.
Zde založil školní satirický časopis a svůj první dětský pěvecký sbor. V roce 1900 je převeden jako
definitivní podučitel na školu v Kozlech. Zabýval se zde poprvé lidovýchovnou činností. Uspořádal
několik veřejných přednášek a založil místní knihovnu. V roce 1901 oficiálně nastupuje na školu v Malé
Skále. Onemocněl však tuberkulózou a na školu nastoupil až v roce 1902. V té době zde byla silně
rozšířená dětská práce a alkoholismus. Bakule proto zavedl ve svém bytě ,,klub”, kam mohly děti po
škole přijít trávit svůj volný čas. Převážně tu hrály šachy a četly si z Bakulovy knihovny. Bakule zde začal
experimentovat s uměleckou výchovou. Zavedl volné kreslení, volný sloh a vícehlasný sborový zpěv.
Také s žáky psal a nacvičoval satirické divadelní hry. Snažil se o zavedení tzv. volné kázně, tedy výuky
diskusí a rozhovorem. Jako jeden z prvních učitelů poučoval mládež o sexuálních otázkách. Krátce také
redigoval časopis Krásné čtení, kde publikoval práce svých žáků.
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V roce 1912 odchází z maloskalské školy do nového Jedličkova ústavu. Důležitou vedoucí osobností byl
pro Františka Bakule chirurg MUDr. Rudolf Jedlička. Před nástupem do ústavu cestoval Bakule po
německých ústavech a sbíral zkušenosti. V roce 1913 nastupuje do ústavu a postupně je zde přijato 12
chovanců. S dětmi se snažil aplikovat výchovu manuální prací, ale dostával se kvůli tomu do častých
sporů s představenstvem ústavu. Po r. 1914 vzešla nutnost zřídit při škole také školu pro vojíny –
invalidy. Bylo zřízeno takzvané literní oddělení, různé řemeslné díly a přírodovědná laboratoř. Bakule se
snažil povzbuzovat dospělé invalidy a inicioval jejich setkávání s postiženými dětmi, které jim dodávaly
optimismus. Postupně však ztratil místo ředitele i ředitele výchovného oddělení a po osobních
rozporech s Jedličkou z ústavu odchází. Všechny postižené děti za ním z Jedličkova ústavu odešly a
nazývaly se Bakulova družina. Postupně začal budovat vlastní plán na vytvoření ,,Bakulova ústavu pro
výchovu životem a prací”. Cílem bylo: ,,buzení a rozvinutí vloh v postiženém dítěti v takové míře, aby
bylo se jednou schopno živit vlastní prací”.

V roce 1917 vzniká z bývalých žáků Jedličkova ústavu Dětské výrobní družstvo. Vyráběli dětské hry,
nábytek (skříňky, ozdobné kazety), betlémy a figurky. Postupem času se stali jednotkou dorostu
červeného kříže, kde se setkali s Miss Harrison (delegátkou červeného kříže), která jim finančně
vypomáhala. Neměli trvalé bydliště a hodně cestovali po celé republice. Dočasně si dokonce vydělávali
loutkovým divadlem.

V roce 1933 pro nemoc ukončil svou činnost. Bakulův ústav pro výchovu životem a prací byl zrušen a
budova prodána v dražbě. Bakulovy pedagogické zásady, které měly velký ohlas například ve Francii,
byly u nás znovuobjeveny až po roce 1989.

Bakulovi zpěváčci byl dětský pěvecký sbor, který zahájil aktivity v roce 1920 a ukončil je asi v roce 1934.
Zakladatel František Bakule, jehož jméno sbor nesl, byl jediným sbormistrem tohoto tělesa. Přesvědčený
o hudební vychovatelnosti každého člověka, přijímal mezi zpěváčky všechny chovance svého ústavu,
aniž by zjišťoval jejich pěvecké a hudební předpoklady. Uplatňoval zde vlastní metody nácviku písní
kontrastující s tehdejší běžnou praxí. Nechtěl totiž vychovávat zpěváky profesionální, ale spíše lidové, u
nichž se zaměřoval hlavně na probuzení zpěvnosti a její další rozvoj. Zpěváčci se tedy nezabývali
hudební teorií či intonací z listu, ale učili se písně náslechem s důrazem na vyjádření a prožití textu,
jelikož Bakule chápal zpěv jako zušlechtěnou mluvu. 

Zpočátku zde působilo dvanáct tělesně postižených dětí, ale brzy přibývaly i zdravé děti z pražských ulic,
které vzal Bakule pod ochranu svého ústavu, a těleso se tak rozrostlo na čtyřicet zpěváčků. Jak
postupem času děti dorůstaly, a sbor se měnil ve smíšený, rozšiřoval se i repertoár. Základem zůstala i
nadále česká a slovenská lidová píseň, nově byly přibírány úpravy umělých sborových skladeb P.
Křížkovského, B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha, B. Foerstra a dalších. Přímo pro sbor psali úpravy i
původní skladby někteří současní skladatelé, zejména Josef a Jaroslav Křička. Do repertoáru byly
zařazovány i skladby v cizích jazycích pro účely zahraničních vystoupení. Sbor vystupoval nejprve v
Praze a okolí, často ve školách, ale brzy podnikl také řadu koncertních cest za hranice – do USA (1923),
Německa (1924 a 1925), Dánska (1926), Švýcarska (1927), Francie (1929) a Maďarska (1930). Za dobu své
existence nastudoval 324 sborových skladeb, z toho 21 v cizích jazycích, 85 nahrál na gramofonové
desky. Dohromady absolvoval 3 296 koncertů, z nichž bylo 335 v zahraničí.

František Bakule zemřel 15. ledna 1957 v Praze.
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Operační program Zaměstnanost + (OPZ+)
 

Prorodinná opatření ve Vodňanech
Aktuální zpráva k deštníkovému projektu OPZ+

Uspěli jsme! Máme schválený projekt Prorodinná opatření v území MAS Vodňanská ryba
CZ.03.02.01/00/22_008/0000091, o kterém jsme vás informovali v předchozích číslech Zpravodaje.
Od 1. ledna 2023 začínáme realizovat, akční plán je nastaven na 6 let, projekty budou tříleté (od 1. 1.
2023 do 31. 12. 2025 a od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2028). Druhý projekt budeme moci realizovat po předložení
evaluace 1. projektu. 

A co to pro území MAS znamená?
1.Pokračujeme v provozování velmi vyhledávaného dětského klubu ve Vodňanech pod názvem Dětský
komunitní klub.
2.Pokračujeme v realizaci příměstských táborů pod názvem Komunitní venkovské tábory.
Skvělá zpráva pro obce - nově budeme realizovat Komunitní venkovské tábory v dalších obcích, které o tyto
tábory projevily zájem – můžete plánovat na hlavní prázdniny, s tím, že budete mít zaplacené vedoucí
táborů (DPP) a budeme přispívat i např. na výlety či spotřební materiál (bez stravování).
3.Nově budeme realizovat Rodičovský klub. 
4.Nově budeme realizovat Mezigenerační klub.

 
Ještě jednou připomenutí, o čem jednotlivé aktivity jsou:

Dětský komunitní klub (DKK)
V Dětském komunitním klubu navazujeme bez přerušení na předchozí projekt a to od 1. ledna 2023. V
rámci DKK bude zajištěna na Vodňansku péče o děti v době mimo školní vyučování, po kterou jsou rodiče
v zaměstnání, a to v průběhu školního roku, tj. od 1. září do 30. června po celou dobu projektu. 

Činnosti v DDK: příprava na vyučování, doučování dětí (rodiče tak získají čas po práci, který by museli
věnovat přípravě na školu, ke společnému trávení volného času - upevňování vztahů v rodině), děti
budou v klubu rozvíjet své kreativní dovednosti - výtvarné i keramické dílny (k dispozici keramická pec),
práce se stavebnicí, konstrukce dle návodů, rukodělná tvorba, práce se dřevem - výroba z polotovarů,
ale i měkké dovednosti (spolupráce, schopnost se adaptovat a přijímat změny - v DKK jsou i děti cizinců
a migrantů z Ukrajiny), budování sounáležitosti s obcí (historie, osobnosti, kroniky). Aktivity zajišťují
vychovatelé, lektor, senioři v rámci spolupráce s MGK. Na DKK navazují Komunitní venkovské tábory.
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Komunitní venkovské tábory (KVT)
KVT budou probíhat o školních prázdninách tj. v červenci a srpnu, celkem 6 měsíců za projekt. Cílem KA
je podpořit a posílit přirozené vazby v komunitě postupným zapojováním rodičů do činnosti KVT ve
městě či obci, dále posílit zaměstnanost a pomoci při slaďování rodinného života s pracovním.

Činnosti v KVT: táborové hry, výlety, procházky po okolí, soutěže. Děti se učí vzájemně spolupracovat,
podporovat se, přijímat jinou kulturu aj. V rámci KVT budou zapojováni senioři - spolupráce s
Mezigeneračním klubem. 
O komunitní venkovské tábory kromě Vodňan mají zájem v dalších 10 obcích, kde převážně plánují 1
turnus o hlavních prázdninách, výjimečně 2 nebo 3 turnusy.  Z projektu zajistíme např. finanční
prostředky pro 2 pracovníky na DPP.

Rodičovský klub (RK)
Rodičovský klub připravujeme pro rodiče dětí do 6 let, kteří jsou na mateřské dovolené a rodičovské
dovolené, pro matky samoživitelky či otce samoživitele s dětmi do 6 let. Rodičovský klub bude
realizován ve Vodňanech v prostorách MAS Vodňanská ryba, ale mohou ho navštěvovat maminky či
tatínkové z celého území MAS vždy od 1. září do 30. června daného roku po celou dobu realizace
projektu. Doufáme, že bude rodičovský klub pokračovat i po skončení projektu komunitní formou „sami
sobě“. Předpokládaná provozní doba je každý den od 8.30 do 16 hodin. 

Činnosti v RK: budou zaměřeny na posilování rodinných a rodičovských kompetencí - přednášky,
besedy, workshopy, vzdělávací aktivity, na pomoc rodičům při návratu do zaměstnání po MD a RD nebo
při hledání zaměstnání. RK bude sloužit také k setkávání celých rodin (prarodiče, rodiče, děti) s cílem
posílení rodinné soudržnosti a sounáležitosti. RK nabídne také aktivity pro těhotné maminky a budoucí
tatínky. RK bude otevřený denně od 8,30 do 16 hodin, činnosti organizované MAS budou v dopoledních
hodinách, odpoledne bude volný přístup do prostor dle přání rodičů, kdy si aktivity zorganizují sami.
Součástí činnosti rodičovského klubu bude také hlídání dětí rodičů si navzájem v případě návštěvy
lékaře, úřadu, pracovního pohovoru aj.

Mezigenerační klub (MGK)
Mezigenerační klub bude sdružovat seniory z území MAS v prostorách MAS Vodňanská ryba. Předpoklad
setkávání je 1x týdně po celou dobu projektu a také doufáme v jeho pokračování i po skončení projektu
komunitní formou „sami sobě“. Mezigenerační klub bude spolupracovat jak s dětským klubem, tak s
komunitními tábory i s rodičovským klubem. 

Činnosti v MGK: předávání zkušeností v oblasti zvyků a tradic, společné čtení, hraní stolních her,
tvoření, ruční práce, společné výlety a oslavy. Tyto činnosti vyvrcholí společnými výstavami výtvarných
prací, fotografií a výrobků. Bude formou dobrovolnictví spolupracovat s dalšími organizacemi: s MŠ
(čtecí babičky a dědečkové), se ZŠ (rozloučení se ZŠ, vedení kroužků), s Městskou knihovnou (pasování
na čtenáře), s Domem s pečovatelskou službou (mezigenerační zahrada) aj.

Děkujeme, že do toho půjdete společně s námi. Těšíme se na Vás!
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Nová zelená úsporám Light startuje

Okamžitou finanční podporu ve výši až 150 tisíc korun na rychlé a jednoduché zateplení domů nabídne
seniorům a domácnostem s nižšími příjmy program Nová zelená úsporám Light. Poradenskou organizací
pro získání dotací bude MAS Vodňanská ryba. 

Novou zelenou úsporám Light připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního
prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nová zelená úsporám Light nabídne
finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše již
zmiňovaných 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových
dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené
úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice a celková výše dotace může dosáhnout až 100
procent přímých výdajů. Peníze domácnosti získají předem, do realizace se mohou pustit samy, nebo si
najít odborníky. Administrace je jednoduchá, bez nutnosti předkládat projektovou dokumentaci a
energetické posouzení budov, předkládá se pouze jednoduchý odborný posudek o opatřeních potvrzený
pověřeným členem MAS Vodňanská ryba. Cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných a trvale
obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této topné
sezóně. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností. Pokud bude zájem narůstat, je
údajně Ministerstvo životního prostředí připraveno prostředky navýšit. 

Pracovníci MAS Vodňanská ryba žadatelům pomohou, neboť už mají zkušenosti s pomocí seniorům a
nízkopříjmovým domácnostem v rámci takzvaných kotlíkových dotací. Pomoc bude pro žadatele opět
bezplatná.

 Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace je možné najít na
www.novazelenausporam.cz. 

Kdo může žádat:
1)    Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září
2022.
2)    Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale
hlášeni déle než od 12. září 2022.
PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali
příspěvek na bydlení.

Jak požádat o dotaci: Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR.
Příjem žádostí začíná 9. ledna 2023. 

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás, pomůžeme
Vám a vystavíme Vám potřebný odborný posudek. 
Kontaktní osoba: PhDr. Alena Cepáková, tel. 602 373 536, email: cepakova@centrum.cz

http://www.novazelenausporam.cz/
mailto:cepakova@centrum.cz
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POKRAČOVÁNÍ MAP III

Projekt: MAP III v ORP Vodňany
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022916
Realizátor: MAS Vodňanská ryba, z.s.

V době letních prázdnin měli ředitelé a ředitelky škol plné ruce práce. Pokračovali v aktualizaci svých
Strategických plánů rozvoje školy a přípravě Školních akčních plánů (ŠAP), které nám následně
posloužily jako podklady pro aktualizaci Analytické části MAP II do MAP III. ŠAP využijeme při tvorbě
Akčního plánu na roky 2023, 2024, 2025 pro celé území MAP III. V obou letních měsících se také setkávaly
odborné realizační týmy. Odborné týmy se setkávají pravidelně každý měsíc, aby si naplánovaly další
práci v pracovních skupinách a většinou jsou zastoupeny vedoucími jednotlivých pracovních skupin. V
říjnu doplnila setkání odborného týmu setkání analytiků – ředitelů všech škol v území MAP III.
Následovala setkání všech pracovních skupin. Po letní sezóně jsme aktivně navázali na pokračování
setkávání Analytiků – statutárních zástupců škol, Pracovních skupin Rovných příležitostí, Čtenářské a
Matematické gramotnosti a Financování. Pravidelně probíhaly i porady administrativního týmu MAP III.

Co bylo náplní našich schůzek? Co jsme za období zrealizovali?
První důležité setkání bylo setkání Analytiků - statutárních zástupců škol, proběhlo 18. 10. 2022 od 10
hodin v našich prostorách MAS Vodňanská ryba. 

Co bylo cílem setkání analytiků = ředitelů všech mateřských, základních škol a ZUŠ v území MAP III (ORP
Vodňany a obec Čepřovice)?
·projednat aktualizovanou analytickou část MAP III
·aktualizovat SWOT analýzy,
tj. vložit vše co popsali ředitelé škol ve svých strategických plánech škol do aktualizované analytické
části MAP III. Analytici obdrželi v předstihu analytickou část aktualizovanou na základě jejich
strategických plánů škol a komunikace mezi řediteli škol a manažerkou klíčových aktivit. Na jednání již
byla představena aktualizovaná analytická část, projednána s řediteli škol a začalo se pracovat na SWOT
analýzách. Vše bylo opět zapracováno do SWOT analýz v rámci aktualizované analytické části a nyní již
mohla začít práce pracovních skupin. 

Další důležitá setkání, která proběhla od října do prosince 2022, byla setkání pracovních skupin
Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Financování. 

Co bylo cílem setkání pracovních skupin Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné
příležitosti?
·projednat aktualizovanou analytickou část MAP III, do které již byly zapracovány podněty od analytiků,
·doplnit SWOT analýzy zpracované analytiky dle jednotlivých odborností pracovních skupin
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Pracovní skupiny se sešly v období od října do prosince několikrát, z toho dvě setkání byla společná, to
první, které bylo seznamovací s aktualizovanou analytickou částí MAP III na základě podkladů od
analytiků, a to poslední, na kterém již byla aktualizovaná analytická část MAP vč. zapracovaných
aktualizovaných SWOT analýz (výstupy z jednání PS) projednána a odsouhlasena.  

Pracovní skupiny se vždy pečlivě připravovaly a bylo vidět, že je i pro ně velmi důležité, aby v území co
nejlépe popsaly silné a slabé stránky v oblasti kvalitního vzdělávání, na kterých se bude moci dále
pracovat. Ukázalo se, jak je zpracování SWOT analýz časově náročné. Právě proto proběhlo více setkání
PS Čtenářská gramotnost, PS Matematická gramotnost, PS Rovné příležitosti, které zpracovávaly různá
témata SWOT, nejen aktualizovaly stávající, ale přibyla i nová témata. Na konci listopadu (24. 11. 2022)
se sešla také pracovní skupina Financování, která projednala Finanční rámec MAP III a hledala dotační
možnosti využitelné na typové aktivity MAP III. Setkání této PS se uskutečnilo ještě jednou v prosinci.
Zde byla členům PS představena aktualizovaná část MAP III a SWOT analýzy, které byly projednání na
setkání PS ČG, MG a RP 7. 12. 2022. 

Rádi bychom vám představili členy jednotlivých pracovních skupin pro představu o osobách z našeho
území MAP III (ORP Vodňany a obec Čepřovice), kteří se v rámci projektu ve svém volném čase (vyjma
vedoucí PS F) podílejí na rozvoji kvalitního vzdělávání dětí a žáků v oblasti předškolního a základního
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Pracovní skupina Financování

Ing. Monika Kadlecová - MAS Vodňanská ryba, z. s. – vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Jana Sedláčková – ředitelka ZŠ Bavorov
Ing. Hana Husová – ekonomka ZŠ a G Vodňany
Renata Regálová – starostka Obec Číčenice
Ing. Tomáš Bednařík – zastupitel Město Vodňany
Bc. Dagmar Sladká – ředitelka MŠ Sluníčko Vodňany

V pracovní skupině Financování je důležité mít zástupce obcí, protože v pracovní skupině řešíme
financování a zřizovatelé škol jsou ti nejdůležitější ve financování škol. Proto si moc vážíme našich
členů zástupců zřizovatelů, kteří jsou ochotní se na rozvoji kvalitního vzdělávání v území podílet a
přinést svoje nápady a zkušenosti, doplnit pohled na rozvoj školství z pohledu zřizovatele.

Pracovní skupina Matematická gramotnost

Mgr. Klára Hunešová – učitelka ZŠ a G Vodňany - vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Ing. Arch. Štěpánka Kašová – zástupce ředitelky a učitelka MŠ Smetanova Vodňany, koordinátor
nadání v MŠ
Mgr. Dagmar Konvičková – speciální pedagog ZŠ a G Vodňany
Mgr. Lukáš Filip  – učitel ZŠ a G Vodňany, odborník na digitální gramotnost 
Mgr. Irena Okruhlicová – učitelka ZŠ Bavorov
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Pracovní skupina
Čtenářská

gramotnost

Mgr. Barbora Křížková Louženská –
ředitelka ZŠ a G Vodňany - vedoucí
pracovní skupiny
Mgr. Martina Hronková - učitelka ZŠ
a G Vodňany
Mgr. Dagmar Konvičková – speciální
pedagog ZŠ a G Vodňany
Mgr. Lukáš Filip  – učitel ZŠ a G
Vodňany, odborník na digitální
gramotnost
Mgr. Jana Sedláčková – ředitelka ZŠ
Bavorov
Iveta Kasalová – učitelka MŠ
Vodňany, Smetanova

Všichni členové pracovních skupin jsou úžasní, namotivovaní něco zlepšit, změnit, povznést, mají skvělé
nápady. Je s nimi skvělá spolupráce, moc jim za to děkujeme a je nám ctí pracovat v takových týmech.
MAP III není o nás v MASce, ale o lidech, kteří ve vzdělávání působí.  A nám se povedlo, že zastoupení v
pracovních skupinách je různorodé a navzájem se motivující. Ještě jednou děkujeme. 

Od září tohoto roku byl také zapojen do projektu evaluátor, od kterého jsme již získali první výstup a tj.
Plán a harmonogram evaluací v rámci projektu MAP III. Dokument je povinnou aktivitou Evaluace
procesu místního akčního v ORP Vodňany. Cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního
plánování ve vzdělávání, který v našem území probíhal v programovém období 2014-2020. Během
projektu MAP III budou vypracovány 3 evaluační zprávy a v každé zprávě získáme vyhodnocení účelnosti,
dopady a udržitelnosti projektu. Výstupy evaluace budou vždy projednány Řídícím výborem a budou
poskytnuty aktérům v našem území. 

Po novém roce vás rádi seznámíme s další fází Místního akčního plánování.  V roce 2023 se již budeme
intenzivně věnovat Strategickému rámci MAP a Akčním plánům na roky 2023, 2024, 2025, které budou
sloužit jako podklad pro nastavení financování implementačních aktivit. 
Dozvíte se, co je to Školní akční plán, na jaké roky a za jakým účelem je školy připravují.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Pracovní skupina 
Rovné příležitosti

PhDr. Alexandra Kiml - školní psycholog, koordinátor
nadání v ZŠ a G - vedoucí pracovní skupiny
Bc. Jana Velhartická – vedoucí SPOT NZDM Prevent
Mgr. Petra Vávrů - pracovník  Dyscentra Strakonice
Mgr. Zdeňka Čížková -  ředitelka Domov Žlutý Petrklíč
Mgr. Jana Záhorková – učitelka, metodik prevence ZŠ
Bavorov
Mgr. Ing. Arch. Štěpánka Kašová - zástupce ředitelky a
učitelka MŠ Smetanova Vodňany, koordinátor nadání
v MŠ
Mgr. Jusúf Traore, Dis. – vedoucí Odbor sociálních věcí,
zdravotnictví a školství Městského úřadu Vodňany
Mgr. Kateřina Šídlová - učitelka ZŠ Vodňany, nám. 5.
května 104
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Příjemné setkání v Mateřské škole Drahonice

Dne 20. října 2022 se v Mateřské škole Drahonice konala slavnostní událost, na kterou jsme byli také
pozváni. Když jsme přijely na místo, překvapilo nás velké množství lidí na školní zahradě. A ještě více nás
překvapilo, že to byli rodiče a prarodiče dětí z mateřské školy (slavnost se odehrávala v dopoledních
hodinách) a další obyvatelé obce, a že je takovéto zapojení rodičů a prarodičů do oslav organizovaných
mateřskou školou dle sdělení ředitelky mateřské školy, paní Jitky Tomanové, naprosto normální. 
A nejen, že se obyvatelé zúčastňují, ale také připravují, co je potřeba, např. pohoštění. Jak nám sdělila paní
ředitelka, stačí napsat na nástěnku, co mateřská škola potřebuje dovybavit a přání se začínají rychle plnit.
Nejenže funguje spolupráce mezi obyvateli obce, ale i mezi firmami a mateřskou školou např. běžně se
zapojuje i místní firma Pražírna Drahonice, která na tomto slavnostním setkání připravovala výbornou
kávu. 

A co bylo cílem tohoto setkání, kvůli čemu se v tak hojném počtu obyvatelé Drahonic v mateřské
škole sešli? Chvilka napětí, fanfáry - pomyslné, dojemné i úsměvné zpívání dětí, stříhání pásky starostou
obce Václavem Vokáčem, náměstkem jihočeského hejtmana Tomášem Hajduškem a ředitelkou školy
Jitkou Tomanovou... A už se můžeme jít podívat do nového zahradního domku. Vejde se do něj sklad
hraček pro venkovní hry dětí na písku a na zahradě, kuchyňka a prostory pro uskladnění pomůcek na
dopravní výchovu (dopravní značky, semafory, tříkolky, koloběžky). Pod střechou domku najdeme i
pískoviště, které budou děti používat hlavně v letním období a budou mít tak příjemné prostředí pro hry
na písku.  
A to pořád ještě není všechno. Jsme pozvány i do budovy mateřské školy, konkrétně do sklepa, a zde
máme možnost vidět nové vytápění mateřské školy s využitím tepelných čerpadel. 

Bylo nádherné vidět, jak se skvěle doplňují dlouhodobé zaměření mateřské školy na ekologii a vylepšování
budovy školy a školní zahrady obcí Drahonice. To propojení je opravdu skvělé. Tato dlouhodobá úzká
spolupráce s obcí znamenala pro mateřskou školu v předchozích letech zateplení budovy, solární panely
na střeše školky na ohřev vody a v letošním roce již zmíněná tepelná čerpadla místo kotle na pelety. 
Celkové náklady činily 1,7 milionu korun, z toho obec získala dotaci z krajského investičního fondu
ve výši 800 tis. Kč. 
Propojení školy, zřizovatele, rodičů, firem v obci bylo na tomto setkání opravdu vidět. Bylo patrné, že jsou
všichni pyšní na to, co se podařilo vybudovat, a hlavně, že toho chtějí být součástí, nikoliv jen externími
pozorovateli. 

Přejeme mateřské škole i obci Drahonice, ať se spolupráce stále daří a je vždy zakončena zdařilými
projekty, ze kterých budou mít užitek děti v mateřské škole. 
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Akce, kterých jsme se v poslední době zúčastnili:

  4. 10. webinář „OP JAK žádost o podporu a realizace MŠ a ZŠ“
12. 10. webinář „OP JAK žádost o podporu a realizace SŠ a VOŠ“
27. 10. webinář „Veřejná prostranství v IROP 2021-2027“
  9. 11. webinář „OP JAK pro příjemce MŠ a ZŠ“
21. 11. setkání Místních akčních skupin Jihočeského kraje (více o setkání si přečtěte níže)
  8. 12. setkání realizátorů MAP a KAP v rámci projektu P-AP (Metodická podpora akčního
plánování)
14. 12. Setkání místních akčních skupin Jihočeského kraje a partnerských organizací Celostátní
sítě pro venkov

Setkání Jihočeských MASek

V pondělí 21. listopadu 2022 se uskutečnilo pracovní
jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského
kraje v jednacím sále zastupitelstva Jihočeského
kraje. Společného jednání se zúčastnili zástupci
Jihočeské centrály cestovního ruchu a turistických
oblastí Jihočeského kraje. 

V rámci jednání KS NS MAS ČR Jihočeského kraje se
řešila problematika Operačního programu
zaměstnanosti, problematika komunitní energetiky a
spolupráce MAS v oblasti vzdělávání. Dále zde byl
představen vývoj pilotního projektu v oblasti NZÚ
light. Svojí účastí nás velmi potěšil náměstek
hejtmana Jihočeského kraje pan Pavel Hroch, který
nás informovat o připravené dotační podpoře kraje v
roce 2023.
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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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Rozhledna Haniperk
(Svobodná hora)

Celodřevěná rozhledna je 24,5 m vysoká a vyhlídková
plošina je ve výšce 21 m. Z vyhlídky lze dohlédnout na
Temelín ale i na opačnou stranu k Šumavě. Rozhledna
byla zpřístupněna v roce 2019 a je otevřena celoročně.

Dojít na Haniperk můžete buď z Bavorova po žluté
značce do Podhor a potom pokračovat až na vrchol
Haniperku, anebo můžete přijít od Vodňanských
Svobodných Hor, také po žluté. Pod samotnou
rozhlednou pak také naleznete ohniště.

mailto:masvodryba@centrum.cz

