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

ÚVODEM
Čas neúprosně letí, ale je mezi námi ještě pár
pamětníků. Naše místní akční skupina se v roce
2022 stala plnoletou, neboť před osmnácti lety
proběhla ustavující schůze občanského sdružení
Vodňanská ryba. Tak byla nazvána založená
místní akční skupina a byl splněn základní před-
poklad, aby do území na jih od Prahy mohla
proudit evropská podpora z programů typu
LEADER. Metoda Leader a princip fungování věcí
ze zdola nahoru, který v roce 2004 působil tak
trochu jako zjevení, nás velmi oslovil.
Za osmnáct let se mnoho změnilo. Sídlo
kanceláře se přesunulo z Městského úřadu
Vodňany do samostatných kanceláří, občanské
sdružení bylo nahrazeno zapsaným spolkem,
místní akční skupina začala administrovat
programy ze třech operačních programů třech
ministerstev a zapojila se i do mnoha jiných
aktivit pro různé cílové skupiny.
Hodně z našich představ a ideálů, s nimiž jsme
začínali, vzalo zasvé, a také některé projekty,
kvůli nimž jsme sdružení zakládali, se ukázaly
jako nereálné a neproveditelné. Stali jsme se
součástí obrovského dotačního mechanismu, ale
neztratili jsme vůli chovat se tak, aby netrpěl
zdravý selský rozum a dobrý hospodář, a neztra-
tili jsme chuť pomáhat všem v našem území –
obcím, neziskovkám, podnikatelům, dětem,
dospělým i seniorům. A to snad není úplně málo.
Za dobu své existence MAS Vodňanská ryba
dokázala nejen svoji životaschopnost, ale
zejména přínos pro rozvoj regionu. Věřím, že ji
čeká ještě mnoho plodných let. Vždyť už nyní
připravujeme nové programovací období a
možnosti čerpání finančních prostředků na
zajímavé projekty z několika dotačních
programů. A tak na závěr výzva pro všechny:
těšte se a připravujte se, neboť štěstí přeje
připraveným.
PhDr. Alena Cepáková,
předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s.

Seznam zkratek a pojmů v rámci projektu MAP III v
ORP Vodňany
MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání
KAP – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský v
programovém období 2021-2027
Inkluzivní vzdělávání – neboli inkluze je praxe zařazení všech
dětí do běžné školy. V inkluzivní škole se neoddělují děti se
speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné
třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané,
dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti.
KLIMA – zkratka shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura
učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele,
Aktivizující formy učení.
ORP Vodňany – Obce s rozšířenou působností Vodňany, správní
obvod obce s rozšířenou působností Vodňany od 1. ledna 2003
jedním ze tří správních obvodů rozšířenou působnosti obcí v
okrese Strakonice v Jihočeském kraji.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE V JIHOČESKÉM KRAJI
Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5.
emisní třídu.
Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.
Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Podpora plynových kotlů objednaných po 30. 4. 2022 závisí na rozhodnutí Evropské komise, resp. za dalším vývoji
geopolitické situace.
Kdo může o dotaci žádat?
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale
obývaného rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu.
Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?
Nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mají domácnosti splňující jeden z níže uvedených
předpokladů:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo
invalidní důchod 3. stupně. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale
obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí
nebo studenti denního studia do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo
příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). Příjmy této domácnosti
nebudou sledovány.
• Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena
domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti
doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
o Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní
osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne
čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je
rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
o Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné
výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní
sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
o Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.
Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?
Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy je od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022.
Dovolujeme si informovat, že naši zaměstnanci pomohou bezplatně domácnostem s nižšími příjmy s přípravou
žádosti o kotlíkovou dotaci.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním a podáním žádosti, obraťte se na cepakova@centrum.cz nebo tel: 602 373
536.
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Operační program
Zaměstnanost (OPZ)
V předchozích číslech Zpravodaje MAS jsme vás
seznámili s úspěšnými projekty Čokoládovna
Drahonice a Zaměstnanost v regionu, které umožnily
nejen vznik nových pracovních míst v regionu, ale také
příležitosti pro pracovníky s mentálním či
kombinovaným
postižením,
kteří
jsou
hůře
zaměstnavatelní na trhu práce.
Trošku z jiného soudku jsou projekty, které v současné
době stále probíhají v obcích Heřmaň a Slabčice a jsou
zaměřeny na práci s komunitou v dané obci. Jedná se o
projekty s názvy Provoz komunitního centra ve
Slabčicích a Podpora činnosti Komunitního centra
Heřmaň.
Tyto projekty jsou zaměřeny na osoby sociálně
vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, na
osoby se zdravotním postižením, na osoby pečující o
jiné závislé osoby. Cílem je zapojit tyto osoby do dění v
obci, změnit jejich pasivní postoj na aktivní (mohu
něco ovlivnit, mám vliv na svou situaci), posílit jejich
sebedůvěru. Důležité je, že do činnosti komunitního
centra v dané obci jsou zapojeni i ostatní občané. Při
společných setkání se buduje vzájemná důvěra a
porozumění. Výstupem těchto projektů je spojit lidi
dohromady, naučit je, aby uměli sami aktivně řešit své
problémy, hájit své zájmy a zároveň jednat ve prospěch
celé komunity.
V komunitních centrech se uskutečňují výchovně
vzdělávací akce, workshopy, využívá se dobrovolnické
práce např. vzájemné sousedské či generační
výpomoci, podpora spolkové činnosti aj.
Z OPZ jsou hrazeny osobní náklady týmu, který
zajišťuje provoz komunitního centra v každé z obcí.
Mezi členy realizačního týmu patří vždy komunitní
sociální pracovník a dále dle potřeby koordinátoři
jednotlivých aktivit, lektoři, asistenti. Částečně je
hrazeno z OPZ také vybavení komunitních center. Z
větší části je ale vybavení komunitních center hrazeno
z IROP. U těchto projektů se totiž opět jedná o skvělé
propojení OPZ a IROP.
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Integrovaný regionální
operační program (IROP) aneb
Komunitní centra na území
MAS Vodňanská ryba
V období 2014-2020 MAS Vodňanská ryba vyhlásila dvě
výzvy na rozvoj komunitních center. Byly to výzvy č. 6 a
č. 11, do kterých se přihlásily dvě obce - Slabčice a
Heřmaň. MAS Vodňanská ryba celkově uvolnila na
výzvy 11 000 000 Kč.
Co si představíte, když slyšíte „komunitní
centrum“?
Pro objasnění, komunitní centra (zkr. KC) jsou veřejná
víceúčelová zařízení, ve kterým se setkávají členové
komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích,
kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci jednotlivců a komunity jako celku na daném
území. Komunitní centrum poskytuje kombinaci
komunitních a veřejných služeb, minimálního
základního sociálního poradenství, popřípadě sociální
služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na
řešení nepříznivé situace a sociálního začleňování.
V období ukončení realizace projektu v době
udržitelnosti má žadatel povinnost zajistit minimálně
jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o
sociálních službách, který bude působit v rámci KC.
KC může také poskytovat sociální službu podle zákona
č. 108/2006 Sb., zaměřenou na členy komunity v
nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním
vyloučením. Poskytování registrované služby je však
na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho
sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o
sociálních službách volitelné.
KC slouží k provozování aktivit, které vedou k
setkávání obyvatel komunity dané lokality. KC
realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce,
které vyplývají z tradic a zvyků komunity a jsou
přístupné všem obyvatelům lokality. Nabízené aktivity
centra se poskytují bezúplatně, popřípadě za úhradu
poskytované aktivity, která nepřesáhne náklady
spojené s poskytnutím dané aktivity.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM – IROP
PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Název projektu: Komunitní centrum Slabčice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_72/0010656
Příjemce: obec Slabčice
Období realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 12. 2020
V 6. výzvě s názvem MAS Vodňanská ryba, z.s . – IROP – Rozvoj komunitních center uspěla s projektem obec
Slabčice. Obec Slabčice leží 17 km od města Písek, je tvořena místními částmi Slabčice, Písemná Smoleč,
Nemějice, Březí a několika samotami, a to Široká, Ovčín a Souložice.
Cílem projektu bylo vybudování komunitního centra, výstavby přesné repliky původní budovy.
Během realizace stavební obnovy zchátralého objektu byly kompletně vystaveny přesné repliky místnosti. Budova
je umístněna v centru obce a bude poskytovat zázemí pro osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, spolky, rodiny s dětmi nebo kostelní sbor. Projekt řeší nedostatek prostor pro setkávání a zapojení do
společného sociálně-kulturního života v obci.
Hlavním aktivitou projektu byly stavební práce a jako vedlejší aktivita náklady na administrátora zadávacího
řízení, zabezpečení výstavby, tj. autorský dozor, technický dozor, BOZP, náklady na zpracování studie
proveditelnosti a publicitu.
V obci vzniklo zázemí pro realizaci nejrůznějších aktivit, přednášky, semináře, školení, promítání, besedy, tvořivé
dílny apod. pro široké spektrum obyvatel všech věkových kategorií. Zde můžete nahlédnout do obecního
Zpravodaje,
kde
najdete
pozvánky
na
aktivity
komunitního
centra:
https://www.slabcice.cz/www/obecslabcice/fs/slabcice-info-02-2022-web.pdf
Celkové způsobilé výdaje projektu byly ve výši 5 500 000 Kč.
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: dotace – 95%, žadatel – 5%.
V tomto případě dotace činí 5 225 000 Kč a vlastní zdroje žadatele 275 000 Kč.
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Název projektu: Komunitní centrum Heřmaň
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_72/0012537
Příjemce: obec Heřmaň
Období realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 5. 2021
V 11. výzvě s názvem MAS Vodňanská ryba, z.s . – IROP – Rozvoj komunitních center II uspěla s projektem obec
Heřmaň. Obec se nalézá v Píseckém okrese přibližně 6 km severozápadně od Protivína, na silnici Protivín - Ražice.
Cílem bylo vybudovat infrastrukturu komunitního centra (KC) a poté v KC ve spolupráci s partnerem projektu
realizovat programy prevence sociálně patologických jevů, sociálního vyloučení a další činnosti komunitního
centra, sociální, vzdělávací a volnočasové pro občany Heřmaně a okolního regionu.
KC vzniklo díky rekonstrukci staré fary, opuštěného a chátrajícího objektu situovaného v centru a zastaveném
území obce Heřmaně. Zajímavý rozhovor s paní starostkou Janou Matouškovou najdete pod tímto odkazem:
https://www.jcted.cz/v-hermani-dokoncili-komunitni-centrum/
Mezi hlavní činnosti projektu byly stavební práce a pro finanční náročnost i rekonstrukce objektu. Vedlejší činnosti
nebyly začleněny mezi nárokované výdaje. Tyto výdaje obec financovala z vlastního rozpočtu.
Prostřednictvím realizace projektu vzniklo zázemí pro 3 aktivity:
- pro sociální aktivity, konktrétně zázemí konzultačního místa pro poskytnutí základního sociálního poradenství
sociálním pracovníkem partnera projektu, kterým je Terapeutická komunita Němčice
- pro vzdělávací aktivity včetně aktivit místní knihovny
- pro volnočasové aktivity místních spolků
Zmíněný partner Terapeutická komunita Němčice působí na samotě poblíž obce Heřmaň a pomáhá klientům
dlouhodobě abstinovat od nelegálních drog a alkoholu, připravit se k plnohodnotnému a uspokojivému zapojení
se do běžného života ve společnosti a podle individuálních potřeb dosáhnout zlepšení stavu v oblasti tělesné,
duševní a sociální. KC Heřmaň spolupracuje s komunitou, aby se osoby v ní začlenily do společnosti, zapojovaly se
do akcí, které bude KC pořádat a naučily se tak řešit problémy, užívat si života bez alkoholu a drog. Výsledkem této
spolupráce bude začlenění osob z Terapeutické komunity Němčice mezi občany obce Heřmaň, Skály a Ražice a
okolí. Velmi podnětné informace o Terapeutické komunitě Němčice jsou uvedeny zde: http://www.sananim.cz/onas-1/terapeuticka-komunita-nemcice-herman-tkn.html
Určitě neváhejte si stránky projít, v současné době nikdo neví, zda tyto stránky právě nám, našim blízkým, našim
známým či známým našim známých, nemohou během života velmi pomoci.
Celkové způsobilé výdaje projektu byly ve výši 5 500 000 Kč.
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: dotace – 95%, žadatel – 5%.
V tomto případě dotace činí 5 225 000 Kč a vlastní zdroje žadatele 275 000 Kč.
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Operační program Zaměstnanost + (OPZ+)
V tomto čísle Zpravodaje bychom vás chtěli seznámit s přípravou MAS Vodňanská ryba na možné čerpání
Operačního programu Zaměstnanost + (dále jen OPZ+) na období 2023 – 2028.
Začátek přípravy na čerpání z OPZ+ byl již při přípravě Koncepční části SCLLD 21+. V rámci dotazníkového šetření
zástupci obcí identifikovali cílové skupiny, které považují za důležité, či nutné podpořit ve své obci. Jednoznačně z
tohoto šetření vyplynuly tyto cílové skupiny: Rodiny s dětmi, děti a mladiství a senioři. Na základě tohoto zjištění
vyplynulo, že v území bude podpořeno opatření na podporu rodin a posilování rodinných vazeb a to např.
realizováním dětských klubů a komunitních táborů v území MAS, podpora v aktivním zapojování seniorů do života
v místní komunitě, programy podporující mezigenerační dialog a soužití. V současné době se zpracovává Akční
plán OPZ+, který je založen na zmiňovaném dotazníkovém šetření, na šetření mezi rodiči ve školách a zároveň na
aktuálních informacích od zástupců obcí, kteří byli v červnu obesláni s dotazem, jak konkrétně by si představovali
tyto cílové skupiny podpořit přímo ve své obci, tj. konkrétní aktivity, které by chtěly obce na svém území realizovat
v rámci prorodinných opatření (tj. např. venkovské komunitní tábory, komunitní dětské kluby, propojení dětí a
seniorů – např. senioři učí děti vyrábět ze dřeva, plést košíky, péct buchty, háčkovat atd., propojení mladých rodin
a seniorů, venkovské komunitní tábory pro seniory, propojení s dětskými tábory – společné výlety, společné
tvoření …). Jedná se o komunitní aktivity, tzn. sami sobě.
Významná změna oproti současnému programovacímu období je ta, že tentokrát jediným možným žadatelem v
rámci OPZ+ je MAS (ne jednotlivé obce nebo instituce) a pečující osoby, či další pracovníci v rámci projektu OPZ+,
budou zaměstnanci MAS. MAS může předložit v rámci výzvy pouze 1 projekt. První projekt se předkládá na období
2023 – 2025. Na začátku roku 2025 se tento projekt vyhodnotí, a bude podána žádost na 2. projekt na období 2026 –
2028. Z tohoto vyplývá, že projekty budou vždy 3leté na sebe navazující.
1. výzva by měla být vyhlášena 27. 7. 2022. U druhé výzvy se předpokládá její vyhlášení v dubnu 2025. Povinnou
přílohou musí být již zmiňovaný akční plán na celé 6leté období, ten se již nebude aktualizovat. Po dvou letech
realizace se tento projekt vyhodnotí a toto vyhodnocení bude opět povinnou přílohou žádosti do 2. výzvy.
Dne 2. 6. 2022 se uskutečnil webinář k Operačnímu programu Zaměstnanost +, který se týkal tvorby akčního plánu
na období 2023-2028, kterého jsme se jako MAS zúčastnili.

Setkání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje
Dne 8. 6. 2022 se Místní akční skupina Vodňanská ryba zúčastnila setkání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR
Jihočeského kraje. Setkání Jihočeských MASek se proběhlo v Komunitním centru Vltavotýnska v Týně nad Vltavou.
Hostitelem setkání byl MAS VLTAVA, z.s. působící v Týně nad Vltavou, kde nás velmi příjemně uvítali a po celou
dobu setkání se nám věnovali.
Setkání začínalo představením společnosti Nová síť z.s. s možností spolupráce s Jihočeskými MASkami, dalším
bodem programu bylo seznámení s projektem „Propamátky“ Institutu pro památky a kulturu o.p.s. Následně se
řešila aktuální problematika komunitní energetika včetně projektu „Energie pro obce“.
Členové jihočeských MASek si odsouhlasili aktualizaci nových webových stránek a současně přípravu nové
publikace o Jihočeských MASkách.
Závěrem proběhla živá diskuze k problematice Operačního programu Zaměstnanost v následujícím období 20212027.
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PODPORA ZEMEDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
Vrcovice jsou obec v okrese Písek, nachází se 4 km severně od Písku. Obec zaujímá rozlohu 5,52 km² a žije v ní 179
obyvatel. První písemná zmínka O obci pochází z roku 1542. Ke kulturním památkám patří vrcovické hradiště ze
starší doby bronzové jihozápadně od vesnice, usedlost čp. 11 a kaple na návsi zasvěcená svatému Janu
Nepomuckému.
Písecko nepatří zrovna k úrodným krajům, a tak tu lidé přirozeně už odedávna upřednostňují chov krav a koz. Kozí i
kravské mléko sami samozřejmě dále zpracovávali. Věděli jste, že i název obce Vrcovice mohl být odvozen od běžné
činnosti vašich babiček, vrcení smetany při výrobě másla?
V této obci žije také zemědělská rodina pana Cibocha a to na statku čp. 6. První dochovaná písemná zmínka o
hospodaření na této usedlosti s podrobným soupisem hospodářských zvířat pochází z r. 1654 (Berní rula) a zmiňuje
se tu jeden z předků Cibochových, Pavel Daniš, usedlý na třiceti čtyřech stryších polí. Zajímavé je, že příjmení
Daneš (Daniš) dodnes starousedlíci používají a statku se vždy říkalo a říká „U Danšů“ a rodině Cibochů po chalupě
Danšovi. Dokonce ještě, když se rodiče současného hospodáře Josefa Cibocha brali, jeho maminka nevěděla, že se
ženich jmenuje Ciboch.
A jak šel čas, potýkal se statek spolu se svými obyvateli s mnohými nepříjemnostmi a těžkostmi. Např. 17. dubna
1942 podle nařízení správy Protektorátu Čechy a Morava došlo k vyvlastnění statku Boženě Cibochové, 7. února
1946 byl podle ustanovení prezidenta republiky statek rodině Cibochově navrácen. Dne 2. května 1957
Československý stát, respektive ONV Písek, přijal bezplatnou nabídku majetku Josefem Cibochem (po roce 1989
uznáno jako nucené darování) a v r. 1992 započato postupné navracení majetku (tzv. restituce).
Dnešní majitel a pokračovatel rodinné tradice pan Josef Ciboch chová 18 dojnic a 5 chovných jalovic. Hospodaří na
více jak 30 ha v ANC oblastech (méně příznivé oblasti) v ekologickém zemědělství. Veškeré nadojené mléko
zpracovává jeho manželka ve vlastní minimlékárně a nabízí mléčné výrobky.
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Farma rodiny Cibochových se zaměřuje na zpracování a prodej mléka a mléčných výrobků od šťastných kraviček
pobíhajících volně po pastvinách. Zvířata, která poskytují mléko ke zpracování, mají svoje jména, vědí, jak chutná
čerstvá pastva, jsou chována v maštali s volným pohybem. Dojnice tak mají vyšší kvalitu svého života i díky
možnosti vyjít na pastvu. Krédem hospodaření pana Cibocha je především snaha o vytvoření důstojných podmínek
pro spokojený život zvířat, které si vzali na starost, a které za to všechny odměňují chutí svého mléka. Na celém
hospodářství lze cítit lásku ke zvířatům. Na farmě se totiž lidé drží myšlenky, že spokojený život krav se vrátí v chuti
mléka. A mléko není zdaleka jediný výrobek, který minimlékárna nabízí. Sortiment zahrnuje také bílé nebo
ochucené jogurty se zajímavou příchutí. Dále zde naleznete v nabídce kefír, měkký tvaroh, bílý a přírodní sýr v čisté
i ochucené variantě a mraženou zmrzlinu. Sezónně je nabídka obohacena o tvrdý tvaroh, balkán a točenou
zmrzlinu.

Všechny výrobky je možné zakoupit přímo na farmě. Pro spotřebitele ze vzdálenějších regionů, rozváží pan Ciboch
dobroty do různých obchodů a obchůdků v Jihočeském kraji nebo i do Prahy. K tomu potřebuje kvalitní rozvozové
vozidlo, které splňuje ty nejpřísnější hygienické požadavky. Na jedno takové si požádal o dotaci prostřednictvím
MAS Vodňanská ryba už v roce 2017, dále byla v roce 2018 úspěšná jeho žádost o dotaci na dovybavení
minimlékárny o dva sýrařské stoly, vakuovou baličku, plničku na tvaroh, plničku lahví a myčku na nádobí. A
protože vlastní téměř 5 ha lesa, aby neměl práce málo, pořídil si prostřednictvím dotace přes MAS v roce 2019 ještě
čelní nakladač na nakládání dřeva.
Vše radostné z tohoto článku ale nezakončíme optimisticky. Přes veškerou snahu a pracovitost rodiny Cibochů není
bohužel v současné době jisté, že se na farmě podaří udržet zpracování mléka na vlastní produkty a to především s
ohledem na stále rostoucí ceny energií a pohonných hmot.
MAS Vodňanská přeje všem na farmě hodně sil v této nelehké době a těšíme se na další spolupráci.
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MAP III
Projekt: MAP III v ORP Vodňany
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022916
Realizátor projektu: MAS Vodňanská ryba, z. s.
Doba realizace: 1. 3. 2022 – 30. 11. 2023 (21 měsíců)
Tento rok MAS Vodňanská ryba velmi úspěšně ukončila 28. 2. 2022 projekt MAP II v ORP Vodňany a od 1. 3. 2022
navázala projektem MAP III v ORP Vodňany.
O čem je Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v území ORP Vodňany a obce Čepřovice?
Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.
Realizace projektu umožní pokračovat v práci pracovních skupin na změnách, které již byly v území zahájeny v
minulých projektech. Pracovní skupiny se snaží o zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání a to především zapojením místních lídrů a odborníků ze škol do pracovních skupin
(jejich seznam najdete na našem webu) a ti navrhují takové aktivity škol a aktivity spolupráce mezi všemi aktéry ve
vzdělávání, které povedou ke změnám ve školách. Výstupy z tohoto projektu budou průběžně k dispozici na webu
MAS a na Facebooku. I Vy se můžete do procesu zapojit minimálně tím, že budete posílat připomínky ke
zveřejněným výstupům nebo zasíláním podnětů na náš e-mail.
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací
neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy z území ORP Vodňany, tj. celkem 10 škol a Mateřská
škola Čepřovice z území ORP Strakonice. Celkem je do projektu zapojeno 11 škol.
Zapojené školy působící v ORP Vodňany a MŠ Čepřovice z území ORP Strakonice:
MŠ Bavorov
MŠ Čepřovice
MŠ Číčenice
MŠ Drahonice
MŠ Chelčice
MŠ "Sluníčko" Vodňany
MŠ Smetanova, Vodňany
ZŠ Bavorov
ZŠ a G Vodňany
ZŠ Vodňany, nám. 5 května 104
ZUŠ Vodňany
Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry,
kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních
mateřských a základních školách ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Kontakty na manažery projektu: Ing. Bc. Jitka Rojíková, hlavní manažer projektu, tel.: +420 603 309 543,
rojikova@masvodryby.cz, Ing. Monika Kadlecová, manažerka klíčových aktivit, tel: +420 725 353 150,
kadlecova@masvodryba.cz.
Více informací můžete získat na našich webových stránkách MAS https://www.vodnanskaryba.eu/
nebo na našem FB profilu MAS Vodňanská ryba.
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ŠABLONY „POČTVRTÉ“, ALE UŽ ZA PENÍZE
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY VYHLÁSILO NOVOU VLNU VÝZEV NA
ŠABLONY PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ
Oprávnění žadatelé: ZŠ, MŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK
Ukončení příjmu žádostí: 28. 4. 2023 ve 14.00 hodin
Alokace výzvy: 9 000 000 000 Kč
Podrobné informace k výzvě naleznete na stránkách MŠMT – https://opjak.cz/výzvy
Dne 25. 5. 2022 byla vyhlášena výzva č. 02_22_002
Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je prostřednictvím
podpůrných
personálních
pozic,
vzdělávání
pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností,
spolupráce a podpory zavádění inovativních metod
výuky přispět k zajištění rovného přístupu ke
kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání pro všechny děti
a žáky. Vedle dalších šablon zaměří se především na
otestování institucionalizovaného modelu podpory
základních škol pozicemi školního psychologa a
školního speciálního pedagoga, který má být v
budoucnu převzat do národního financování.
• Minimální výše dotace: 100 000 Kč
• Nově je zařazena šablona – Podpora dětí s odlišným
mateřským jazykem a Dvojja¬zyčný asistent
• V přehledu Šablon I je opět zařazeno vzdělávání
pedagogických pracovníků – DVPP
Věcný záměr aktivit
Přehled šablon pro MŠ
Personální podpora
• Školní asistent (ŠA)
• Sociální pedagog (SP)
• Dvojjazyčný asistent (DA)
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve
vzdělávání MŠ
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
• Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ
• Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
• Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v
MŠ
Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
• Odborně zaměřená tematická a komunitní
setkávání v MŠ

Přehled šablon pro ZŠ
Personální podpora
• Školní asistent (ŠA)
• Školní speciální pedagog ZŠ
• Školní psycholog (ŠP)
• Sociální pedagog (SP)
• Kariérový poradce (KP)
• Dvojjazyčný asistent (DA)
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve
vzdělávání ZŠ
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
• Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ
• Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
• Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
• Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání
v ZŠ
Přehled šablon pro družiny a školní kluby
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve
vzdělávání ŠD/ŠK
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
• Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
Jsme samozřejmě opět připraveni konzultovat s vámi
využití šablon, pomáhat vám s celým procesem od
podání projektové žádosti až po monitorovací zprávu, ale
už nám to nebude „shora“ nikdo platit. Naši práci tak
budeme muset žadatelům fakturovat.
Pokud se rozhodnete o Šablony I z Operačního programu
Jan Amos Komenský žádat, obraťte se na nás
prostřednictvím emailu rojikova@masvodryba.cz nebo
telefonu 603 309 543.
Těšíme se na spolupráci.
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BLAHOPŘEJEME!
Z území MAS Vodňanská ryba vzešla Jihočeská vesnice roku
Albrechtice nad Vltavou na Písecku se staly
Vesnicí roku Jihočeského kraje 2022 a postupují
tak do celostátního finále. Tuto zprávu i s
gratulací zatelefonoval náměstek hejtmana
Pavel Hroch starostovi obce Ing. Miroslavu
Ušatému v pondělí 6. června. Obec s necelou
tisícovkou obyvatel získala toto ocenění
poprvé. O titul "Vesnice roku 2022" bude
bojovat v České republice 175 obcí, z toho 15
jihočeských.
Desetičlenná hodnotící komise se usnesla, že si
Albrechtice nad Vltavou první místo zaslouží
zejména za realizaci zásadních investičních a
infrastrukturních projektů v obci a místních
částech, enviromentální výchovu mládeže a
občanů ve spolupráci se základní školou,
bohatý společenský a kulturní život. Dále pak za
podporu 20 spolků, začlenění dětí a mládeže do
života vesnice, rozvíjení a udržování venkovské
pospolitosti, péči o historické venkovské a
sakrální stavby, například o unikátní kapličkový
hřbitov a dlouhodobou úspěšnou spolupráci a
podporu místních podnikatelských subjektů
nebo vytváření podmínek pro venkovskou
turistiku.
Do soutěže byly z území MAS Vodňanská ryba
přihlášeny dvě obce a obě získaly ocenění: obec
Albrechtice nad Vltavou se stala absolutním
vítězem a získala Zlatou stuhu a obec Drahonice
na Strakonicku získala modrou stuhu za
společenský život. Obec Albrechtice nad
Vltavou, místní část Údraž, získala ještě diplom
za moderní knihovnické a informační služby.
Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 2022 v
Programu obnovy venkova jsou Ministerstvo
pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a
obcí ČR. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic a
upozornit širokou veřejnost na význam venkova
jako takového.
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Hrad Švecburg –
nejmladší hrad
v České republice
Hrad Švecburg za sebou nemá téměř žádnou historii,
protože jeho první zmínka je z roku 2007. Nachází se v
lesíku u Kváskovic, má dvě věže a k nim přilehlé dvě
místnosti malých rozměrů. Hrad si postavil pan Jan Švec,
povoláním zedník.
Je postaven z kamenů, které se panu Švecovi a jeho
přátelům podařilo sesbírat na okolních polích, najdete tu
také kamenný přístřešek s lavičkou, výklenkovou kapličku
sv. Huberta a část hradeb.
Jméno dali hradu obyvatelé obce. Hrad je celoročně
otevřený a návštěvníci si ho mohou volně projít a
prohlédnout.

Mapa území MAS Vodňanská ryba

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
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