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

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM
V roce 2021 jsme administrovali jednu z posledních
výzev období 2014-2020. Lidová moudrost tomu říká
„pět minut po dvanácté“ anebo „s křížkem po
funuse“, v evropské eurořeči se tomu však říká
„n+2“ a je to v pořádku. Do osmé výzvy PRV jsme
vložili zhruba 8,5 milionů korun. Vybrali jsme 17
projektů (5 projektů z fiche č. 1 Investice do
zemědělských podniků a 12 projektů z Fiche č. 20
Projekty pro obce) s celkovou dotací více než 6
milionů korun. Nedočerpaná alokace na tzv.
přechodné období 2021-2022 bude základem pro
další výzvu Programu rozvoje venkova počátkem
roku 2022.
Program rozvoje venkova (v období 2021-2027
přejmenovaný na Společnou zemědělskou politiku)
nebude ale jediným programem, v němž napřesrok
výzvu vypíšeme. Přidá se také IROP, jehož
programový rámec na roky 2021-2027 je připraven.
Připravili jsme také projekt na OP Zaměstnanost +
(OPZ+), kde (na rozdíl od předchozího období)
bude jediným žadatelem sama místní akční
skupina, která bude prostřednictvím svých
zaměstnanců v obcích, které projevily zájem,
poskytovat určité služby pro rodiny s dětmi a
seniory.
Základní podmínku pro to, abychom mohli
vyhlašovat výzvy z peněz na sedmiletku 2021-2027,
jsme splnili, koncepční část strategie CLLD máme
schválenou. Schvalování strategií probíhalo proti
roku 2015 vůbec velmi svižně, tak se snad i nových
programových rámců v roce 2022 dočkáme - a naši
žadatelé se dočkají finanční podpory.

PhDr. Alena Cepáková,
předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s
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OBEC POHOROVICE
Obec Pohorovice se nachází v okrese Strakonice a leží zhruba 5,5 km severozápadně od města Vodňany.
Obec se skládá ze tří částí, a to z vlastních Pohorovic, místní části Kloub a z osady Radany. Trvale zde žije
73 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Ves Pohorovice (též Podhorovice i
Pohořovice) se původně jmenovala Podhoří a náležela ke klášteru svatojiřskému v Praze.
Nejstarší písemná zmínka o Kloubu je z 1. ledna 1336, kdy král Jan Lucemburský udělil městu Vodňany
privilegium s darem poloviny Kloubu (tehdy psáno jako Chlub) a několika dalších vesnic. Z roku 1490
pochází nejstarší urbář hlubockého panství. Kloub je zde zapsán pod správou rychty ve Chvaleticích. Od
roku 1590 na krátkou dobu patřil Kloub královskému městu Písku, ale 1640 byl prodán Mikuláši
Radkovcovi z Mirovic. Následně se Kloub dostal do držení hrabat z Vrtby a tito ho r. 1700 prodali
Schwarzenberkům. Součástí jejich panství byl Kloub až do roku 1921. Po roce 1700 se Kloub stal součástí
obce Pohorovice a do r. 1870 byl spojen též s obcí Křtětice. Vesnice je sídlem vrcholně středověkého
původu. Půdorysným jádrem Klouba je nevelká pravidelná čtvercová náves. Uprostřed návsi v Kloubu
stojí kaplička - drobná stavba čtvercového půdorysu s hladkým křídlovým štítem a věžičkou, datována je
do r. 1818. Před ní stojí litinový kříž na kamenném soklu datovaný do r. 1857. V Kloubu se dochovalo
několik hodnotných zděných usedlostí vesměs ze 40. a 50. let 19. století, patřících k širšímu okruhu
lidové architektury jižního Písecka a Vodňanska. Kloub byl r. 1995 zařazen mezi vesnické památkové
zóny.

Jan Ladislav Mašek
Pohorovice mají také významného rodáka. Jan Ladislav Mašek (28. února 1828 Pohorovice – 9. ledna
1886 Smíchov) byl český pedagog, organizátor a vedoucí učitelských organizací, propagátor slovanské
vzájemnosti, autor učebnic a redaktor knih a časopisů pro mládež. Po absolvování piaristické školy v
Českých Budějovicích a učitelské přípravny v Písku začal pracovat jako učitelský pomocník ve Vlachově
Březí. Zaměstnání ho ale neuspokojovalo, a tak se dal r. 1847 zapsat do varhanické školy v Praze. Potom
absolvoval učitelský ústav Budeč a polytechniku se zaměřením na přírodopis a chemii. Od roku 1853
působil na škole v Kostelci nad Orlicí, odkud se po sedmi letech přesunul do Čáslavi a v roce 1867 na
Smíchov. Tam se zapojil do organizování českých učitelů.
Roku 1870 připravoval první sjezd učitelstva českoslovanského a byl zvolen předsedou Ústředního
spolku jednot učitelských v Čechách. Přitom si uvědomoval, že podobné problémy má i školství jiných
slovanských národů. Proto studoval jazyky a navazoval kontakty se zahraničními pedagogy. Později se
Mašek zaměřil na pokračovací a průmyslové školství, do té doby nepříliš rozvinuté. Aby se s
problematikou lépe seznámil, procestoval v letech 1882–1884 Německo, Belgii a Nizozemsko. Výsledkem
jeho cesty bylo uspořádání Průmyslové čítanky a řada článků v časopise Posel z Prahy. V letech 1869 – 79
vydával časopis pro mládež Budečská zahrada. Od roku 1883 pak společně s Františkem Lepařem
vydával měsíčník Paedagogium. Vedle toho byl např. redaktorem Ottovy laciné knihovny pro mládež a
autorem školních knih o mluvnici, zeměpisu, přírodopisu a krasopisu. Byl také místopředsedou Ústřední
matice školské a předsedou odboru Paedagogické jednoty v Praze pro cizí jazyky. Ve své době byl jedním
z nejproslulejších českých učitelů.

www.vodnanskaryba.eu

Strana 3

Malá, ale nikoli bezvýznamná, obec Pohorovice získala v 6. výzvě Programu rozvoje venkova finanční
prostředky na své dva projekty.
První projekt byl zaměřen na podporu spolkové činnosti v obci. Podpořeni byli členové SDH nákupem
nových vycházkových obleků, myslivci získali chladící zařízení na odlovenou zvěř a všichni obyvatelé
Pohorovic a Klouba pártystan na společné setkávání při různých akcích.
Celkové náklady projektu byly zhruba 90 tis. Kč, proplaceno bylo 80%, tj. cca 72 tis. Kč.

Druhým projektem obce bylo pořízení herních prvků pro děti z Pohorovic i Klouba a vybavení hasičů pro
zásah. Dětem bylo s pomocí dotace koupeno 7 nových herních prvků a hasičům zásahové obleky, lanový
naviják a motorová stříkačka.
Celkové náklady projektu byly zhruba 858 tis. Kč, proplaceno bylo také 80% tj. cca 686 tis. Kč.
Celkem tak obec získala více jak 750 tis. Kč a bez finanční dotace by tyto věci pořizovala v daleko větším
časovém horizontu.
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Operační program Zaměstnanost + (OPZ+)
V minulém čísle jsme vás informovali o přípravě MAS Vodňanská ryba na možné čerpání Operačního programu
Zaměstnanost + (dále jen OPZ+) na období 2023-2028. V tomto čísle Zpravodaje bychom vás chtěli seznámit s
výsledky této přípravy. Jak už bylo zmíněno, žadatelem pro nové operační období v OPZ + nejsou jednotlivé obce či
organizace, ale pouze MAS. MAS musí připravit akční plán na celé 6leté období a konkrétní projekt na 3leté období.
Řídící orgán pak hodnotí současně akční plán i projekt. Což je odlišné od ostatních operačních programů jako je
např. IROP či PRV.
Dne 1. 7. 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj modifikovalo výzvu pro vkládání akčních plánů OPZ+ a zpřístupnilo
podání akčního plánu do monitorovacího systému. Dne 27. 7. 2022 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo
podávání žádosti o podporu do monitorovacího systému. Abychom mohli podat žádost, museli jsme nejprve podat
akční plán. Akční plán i žádost jsou již v současné době podány a čekáme na hodnocení ŘO.
A jaké aktivity bychom tedy chtěli v území zrealizovat?
1. Dětský komunitní klub,
2. Komunitní venkovské tábory,
3. Mezigenerační klub,
4. Rodičovský klub.
V Dětském komunitním klubu a komunitních venkovských táborech bychom chtěli pokračovat i od ledna 2023
vzhledem k jejich úspěšnosti a neustálé naplněnosti. V dětském klubu plánujeme přípravu dětí na vyučování,
doučování, aktivity zaměřené na seznámení s historií obce (kroniky, muzeum), zapojení dětí do dění v obci,
kreativní tvoření (k dispozici keramická pec) nebo technické tvoření (práce s různými stavebnicemi). Jsme rádi, že
díky vám a díky ředitelům škol, by mohly - pokud budeme podpořeni - být tábory realizovány i v některých obcích v
území.

NOVINKOU JSOU PŘIPRAVOVANÉ KLUBY MEZIGENERAČNÍ A RODIČOVSKÝ!
Rodičovský klub připravujeme pro rodiče dětí do 6 let, kteří jsou na mateřské 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. Předpokládaná provozní doba je každý den od 8.30 do 16 hodin. Činnosti realizované v rodičovském
klubu 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.
Součástí činnosti rodičovského klubu bude také hlídání dětí rodičů v případě návštěvy lékaře, úřadu, pracovního
pohovoru aj.
Mezigenerační klub bude sdružovat seniory z území MAS v prostorách MAS Vodňanská ryba. Předpoklad setkávání
je 1x týdně po celou dobu projektu, doufáme v jeho pokračování i po skončení projektu komunitní formou „sami
sobě“. Mezigenerační klub by měl spolupracovat jak s dětským klubem, tak s komunitními tábory i s rodičovským
klubem. Bude nabízet tyto spol. činnosti: 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. Formou dobrovolnictví bude 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.
Výsledek hodnocení žádosti o dotaci očekáváme v listopadu. Držte nám palce, ať se podaří dotaci na tyto aktivity
získat a můžeme je od 1. 1. 2023 začít realizovat.
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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 minulém čísle našeho Zpravodaje jsme vás informovali o dvou komunitních centrech, která se s naší
pomocí podařila v regionu vybudovat. O tom, které vzniklo ve Slabčicích, jsme si popovídali s paní
starostkou Janou Patceltovou.
Proč jste se v obci rozhodli vybudovat
komunitní centrum?
V naší obci chyběly prostory, kde by se mohlo
setkávat více osob. Máme malou zasedací
místnost na obecním úřadě nebo velký sál. Také
nám chyběla menší tělocvična, kde by mohly naše
ženy cvičit.
V čem spočívá činnost vašeho komunitního
centra?
V komunitním centru pracuje celý tým osob.
Semináře, přednášky, ale i volnočasové setkávání
patří k důležitým momentům v obci, kdy se
snažíme podpořit hlavně sociálně vyloučené
občany nebo osoby sociálním vyloučením
ohrožené.
Jak dlouho už centrum funguje a jak probíhala
stavba?
Centrum funguje necelé dva roky. Vzniklo na
místě bývalé fary, která se zbourala a během
jednoho roku byla postavena budova nová, která
vypadá úplně stejně jako původní fara.
V čem konkrétně vám s tímto projektem
pomohla MAS Vodňanská ryba?
Myslím, že právě v kanceláři MAS Vodňanská ryba
vznikl nápad na tento projekt. Také veškerou
administrativu počínaje podáním projektu a
případné dotazy jsme konzultovaly také s
pracovnicemi MAS.

Otevřením vznikla nová pracovní místa –
povedlo se vám je obsadit místními obyvateli?
Kromě komunitní sociální pracovnice jsou všichni
zaměstnanci občané obce.
Jaké zajímavé akce jste již v centru pořádali a
které chystáte v nejbližší době?
V obci vzniklo zázemí pro realizaci nejrůznějších
aktivit, přednášky, semináře, školení, promítání,
besedy, tvořivé dílny apod. pro široké spektrum
obyvatel všech věkových kategorií. Fotoreportáže
z mnoha proběhlých akcí jsou k vidění na našem
facebookovém profilu, pozvánky na aktivity
komunitního centra najdete tamtéž, případně na
webových stránkách obce nebo v obecním
zpravodaji.
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Seminář pro žadatele
v Operačním programu
Technická pomoc 2021-2027
– výzva č. 3 – priorita 2 – MAS
Ani během léta jsme nezapomínali na školení, vzdělávací setkání a akce, které jsou pro nás vždy
podnětné, motivační až inspirativní pro naši práci.
V červenci jsme se zúčastnili online Semináře pro žadatele v Operačním programu Technická pomoc
2021-2027 (dále OPTP 21+).
Plánovaná výzva se týká činností související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním
integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdajů na zajištění administrativní
kapacity MAS a dalších souvisejících výdajů nezbytných pro realizaci těchto projektů např. na animaci,
vzdělávání, provozní výdaje.
Získali jsme informace o struktuře o OPTP 21+, byla představena 3. výzva, která byla vyhlášena 1. září
tohoto roku, dalším bodem semináře bylo seznámení s podáním žádosti o podporu, se schvalováním
projektu a s realizací projektu.

Vodňanské Benátky, Foto: David Rošický
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Distanční seminář
pro žadatele –
Výzva č. 02_22_002
Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Dne 21. června 2022 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR připravilo webinář
„Šablony pro MŠ a ZŠ I“.
Školení bylo určeno zástupcům žadatelů
zjednodušených projektů z výzvy č. 02_22_002
Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem semináře bylo
seznámit žadatele se základním nastavením
výzvy, šablonami a indikátory pro úspěšné
podání žádostí o podporu.
Důležitým momentem pro naši MAS je, že naše
kancelář již začala z této výzvy podávat první
žádosti. Ze škol na území MAS Vodňanská ryba
se podařilo podat první žádost Mateřské škole
Putim. MŠ je ve fázi hodnocení žádosti o
podporu.

Distanční seminář
pro žadatele
z výzvy č. 02_22_003
Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Velmi podobného semináře jako je výše
uvedený jsme se zúčastnili 23. června 2022 a
to s tím rozdílem, že představená výzva byla
určena pro Střední a Vyšší odborné školy.
Mimo vedení administrace projektů ZŠ a MŠ
tak nově MAS Vodňanská ryba začala nabízet i
vedení administrace projektů
středním
školám. Právě proto byl tento seminář pro nás
velmi podnětný a těšíme se na první projekty
středních škol.
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Seminář
„Jak na ZZoR Šablony III“
Dne 20. června 2022 se MAS Vodňanská ryba
zúčastnila semináře s názvem „Jak na
Závěrečnou zprávu o realizaci v rámci
Šablony III“, příjemci projektů jsou
mateřské a základní školy. Organizátorem
semináře byl Národní pedagogický institut
ČR (NPI ČR).
V náplni semináře byly uvedeny rozdíly
oproti klasické zprávě o realizaci, hlavním
bodem bylo vysvětlení podání závěrečné
zprávy o realizaci krok za krokem, dále jsme
zjistili, jak vykazovat výstupy z projektu z
doby nouzového stavu a na závěr semináře
se
pečlivě probírala téma archivace,
protože veškerá dokumentace k projektu
musí být v originále k dispozici kontrolním
orgánům až do konce roku 2033.

Webinář MAP III
V rámci administrace projektu MAP III ORP
Vodňany jsme se účastnili také školení
zabývajícího se uznatelnými výstupy
projektů během monitorovacího období
Místního akčního plánování. Školení, které
se uskutečnilo 28. 6. 2022, ve spolupráci se
zástupci MŠMT organizoval Národní
pedagogický institut České republiky (NPI
ČR). Již teď sledujeme harmonogramy akcí
NPI ČR, abychom jsme se opět přihlásili na
nové semináře.
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REALIZACE PROJEKTU
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.
První monitorovací období projektu, které proběhlo od 1. 3. do 30. 6. 2022, máme již za sebou, a během
července kancelář MAS Vodňanská ryba připravila 1. zprávu o realizaci projektu, která se pravidelně
dokládá Řídícímu orgánu MŠMT ČR. V současné době jsme ve fázi hodnocení a čekáme na zpětnou vazbu
od ŘO MŠMT.
Za čtyři měsíce realizace projektu proběhlo mnoho aktivit. Po zahájení projektu byl ustanoven realizační
tým MAP a povinnou aktivitou bylo aktualizovat složení Řídícího výboru MAP (dále jen ŘV MAP), dále
proběhla aktualizace dokumentace MAP tj. Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP, Organizační struktury
včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností, Komunikačního plánu a Identifikace dotčené
veřejnosti. Veškerá dokumentace byla schválena Řídícím výborem MAP 19. 5. 2022.
Během tohoto období proběhlo i setkání všech ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ ze zapojeného území, aby se
podrobně seznámili s projektem a jeho aktivitami a současně byly ustanoveny odborné pracovní
skupiny. Ustanovením začal proces setkávání realizačního týmu s pracovními skupinami.
První setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí, v které byla navržena jako vedoucí
skupiny paní PhDr. Alexandra Kiml, se uskutečnilo 16. května.
Členové skupiny Matematické gramotnosti pod vedením paní Mgr. Kláry Hunešové se setkali
31. května.
Naplánované setkání Pracovní skupiny Financování se uskutečnilo 26. května a vedla ho paní
Ing. Monika Kadlecová, která pracuje na pozici manažera klíčových aktivit v odborném
realizačním týmu MAP.
Ve čtvrté Pracovní skupině Čtenářská gramotnost členové navrhli termín setkání na 2. června a
vedení se ujala paní Mgr. Barbora Křížková Louženská.
Setkání skupin probíhala v sídle MAS Vodňanská ryba, podzimní setkávání skupin budou probíhat podle
možností v prostorech jiných subjektů v území ORP Vodňany, místo jednání si určí každá skupina sama.

V následujícím čísle Zpravodaje se dozvíte o prvních výstupech projektu, na kterých přes letní sezónu
ředitelé a ředitelky našich škol pracovali.
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Projekt Dětský klub Rybka
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RYBCE
Tak jako v minulých letech, také letos zajistili zaměstnanci Dětského klubu „Rybka“ pro rodiče žáků 1.
stupně základní školy bezstarostné prázdniny. Rodiče, kteří nemají volné celé dva měsíce, mohli chodit
do práce bez obav o svoje děti. A děti mohly prožít léto plné her, zábavy a výletů se svými kamarády.
Zaměření jednotlivých týdenních turnusů bylo velice pestré a vybrat si mohl opravdu každý. Děti
poznávaly Vodňany i okolí, tvořily, soutěžily, besedovaly, pěšky překovávaly různé vzdálenosti, jezdily na
výlety autobusem i vlakem a dokonce si zajezdily i na koních. Byly to pestré a zajímavé týdny, kdy se
střídaly aktivity vzdělávací s aktivitami pohybovými, herními i rukodělnými.
Program byl doplněn celodenními výlety, exkurzemi a
interaktivními dílnami, dvakrát až třikrát v týdnu byly
děti vyslány „do světa“ za zábavou i poznáním. Výletníci
tak navštívili místa tradiční (např. ZOO Hluboká nad
Vltavou, Pohádkovou kovárnu v Selibově) i netradiční
(např. grafitový důl v České Krumlově, Techmánii v
Plzni, planetárium v Českých Budějovicích), poznávali
českou historii (např. Tábor) nebo pozorovali přírodu
(např. Přírodovědné muzeu Semenec v Týně nad
Vltavou).
Hezké programy pro děti připravili zaměstnanci Městského muzea a galerie Vodňany, ale také
Kynologický klub Vodňany, anebo zaměstnanci Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí.
Sportovně se děti vyžily nejen na vodňanských hřištích, ale i v areálu lesních her v Prachaticích či v
Království lesa na Lipně. A při všech těchto aktivitách si ještě děti stihly užít spoustu legrace při
společných hrách a soutěžích.
Na sedm týdenních turnusů bylo přihlášeno více jak 150 dětí, kdy si některé užívaly i ve více týdnech.
Bonusem příměstských táborů určitě byla také finanční dostupnost a časová flexibilita, která pomohla
rodičům v možnosti být v zaměstnání od 6,45 do 17 hodin.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajímavém programu pro děti a také Jihočeskému
kraji za finanční příspěvek, stejně jako Komunitní nadaci Blanicko Otavské.

TIP NA VÝLET
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Naučná stezka
Zelendárky
Naučná stezka Zelendárky se nachází severovýchodně
a východně od Protivína a ukazuje množství
historických,
přírodovědeckých
a
technických
zajímavostí tohoto krajinářsky zajímavého území.
Naučná stezka má 17 zastavení. Názvy jednotlivých
zastavení vystihují zajímavá místa, památky nebo děje,
které se zde staly nebo mohly stát. Celková délka
okruhu měří 11,5 km.

Foto: David

Rošický

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

