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Předmět činnosti SOBu – dle stanov 
 

Ochrana společných zájmů  …. 

Společná ochrana práv a zájmů při jednání ….. 

Společný postup při územním plánování  

 a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.  

Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů,  

 které výrazněji ovlivní kvalitu života … 

 včetně ekonomické stability jak obcí … 

Vzdělávání s cílem podpory konkurenceschopnosti … 

Svazek je oprávněn zakládat  

 podnikatelské a nepodnikatelské subjekty … 

Řízení a koordinace sociálního a ekonomického  

 rozvoje celého regionu Blatenska  … 



Vzdělávání  
 
 je proces osvojování znalostí, dovedností a 

postojů  
 získávání zkušeností a podobně 
 proces probíhá ´účením´ během ´výuky´ 
 
Teprve výsledkem vzdělávacího procesu je 
vzdělání, což je systém vědomostí člověka 
rozvíjející jeho poznávací a praktické činnosti, 
kterými se kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují 
jeho postoje. 



Vesnice jako tvůrčí prostor – řemeslné interaktivní dílny 
Lektorka Blanka Matoušková  
Výroba březových košťat 



Vesnice jako tvůrčí prostor – řemeslné interaktivní dílny 
Lektorka Julie Chadimová 



Vesnice jako tvůrčí prostor – řemeslné interaktivní dílny 
Lektorka Míla Vrbová – Sedlická krajka, o.p.s. 



Vesnice jako tvůrčí prostor 
Vítání jara = koupání první sobotu po prvním jarním dni 
v rybníce Labuť pro neotužilce 



Vzdělávání na Blatensku 
 SOB realizuje jako součást své činnosti dle stanov 
 Projekty vzdělávání od roku 2010 
 Finanční dotace prostřednictvím MAS SOB, o.p.s.  

Další vzdělávání na Blatensku 
SOB realizuje jako součást své činnosti dle stanov 
Bez finanční dotace 



Pavel Kantorek, zdroj: internet 



Vzdělávání na Blatensku 
 
Cílové skupiny  
 

A. Volení představitelé obcí 
B. Úředníci 
C. Drobní živnostníci a 
D. Potencionální zájemci o podnikání 



Vzdělávání na Blatensku 

A) Pro představitele obcí 
 
Zrealizovány vzdělávací akce např.: 
 Zákon o obcích 
 Vyhlášky obcí 
 Veřejné zakázky 
 Pracovní právo 
 Územní plánování a jeho význam pro rozvoj obcí 
 
Připravujeme:  
 Nový občanský zákoník 
 Asertivní jednání 



Jak zapojit veřejnost do volnočasových aktivit v malé obci 
Myštice 
Duhové ještěrky o.s. 



Právo obecních samospráv v praxi – veřejné zakázky 
Lektor JUDr. Vladimír Novotný 
Lažánky - víceúčelový obecní dům 



Vladimír Renčín, zdroj: internet 



Vzdělávání na Blatensku 

B) Pro zaměstnance obcí 
 
 Účetnictví samosprávných celků 
 Péče o památky 
 Nad kronikou obcí 
 Právo životního prostředí pro obce I. stupně 
 Územní plánování a jeho význam pro rozvoj obcí 



Jak pečovat o kulturní památky 
Lektorka Ing. Pavla Kyšperská 
Lnáře – Tvrz, galerie a infocentrum 



Jak pečovat o kulturní památky 
Ing. Pavla Kyšperská 
Lnáře – barokní kostel Nejsvětější Trojice 



Péče o dřeviny, Blatná 
Ve spolupráci s o.s. Dendrologická Dobřichovice 
Pasování ořešáku černého na „Ořešák Jana Evangelisty Purkyně“ 



Ořešák černý 

Olše lepkavá 



Vladimír Renčín, zdroj: internet 



Vzdělávání na Blatensku 

C) Pro drobné živnostníky a 

D) pro potencionální podnikatele, učitele 

 
Zrealizovány např. vzdělávací akce: 
 
 Vánoční tradice  
  tradiční vánoční perník a jeho zdobení 
 Velikonoční tradice  
 tradiční kraslice 
 Keramika 
 Zdravý životní styl na venkově 
 ekozahrady a vztah člověka a zvířete 



Vánoční tradice – tradiční obřadní pečivo 
Lektorka Julie Chadimová 
Hajany – Hajanská hospoda 





Velikonoční tradice – zdobení kraslic  
(technika zdobení kraslic: reliéf, batika) 
Lektorka Julie Chadimová 
Hajany – Hajanská hospoda 





Vladimír Renčín, zdroj: internet 



Tradiční způsob výroby keramiky (hnětení, pláty, vytlačovaný reliéf) 
Lektorka Marie Mastná 
Hajany – Hajanská hospoda 







Zdravý životní styl na venkově 
Lektorka Lucie Kočovská – ekozahrady 
Kadov 



Zdravý životní styl na venkově 
Vztah člověka a zvířete 
Kadov 



Zdravý životní styl na venkově 
Lektorka Andrea Holznerová - Fyzioterapie 
Kadov 





Vladimír Renčín 
zdroj: internet 



Další vzdělávání na Blatensku 
 
Cílové skupiny:  
 

Volení představitelé obcí 
Úředníci, zaměstnanci obcí 
Drobní živnostníci 
Potencionální zájemci o podnikání 
Žáci ZŠ, MŠ a SŠ 
Široká veřejnost 



Další vzdělávání na Blatensku 
 
 

Ekologická výchova 
Semináře pro účetní malých obcí 
Péče o dřeviny 
Povolování kácení dřevin 
 
Kurz pletení z pedigu 
Zpracování vlny plstění 
Keramika 



Školení účetních malých samosprávných celků 
Sál SOŠ Blatná 
Lektorka Ing. Alena Kučerová z Brna 



Kurz pletení z pedigu 
Lektorka RNDr. Dana Koubková 
Hajany 



Stará řemesla – projekt na ZŠ JAK Blatná 
Lektorka Blanka Matoušková 
Výroby březových košťat 





Stará řemesla – projekt na ZŠ JAK Blatná 
Václav Vlasák 
Sklářská huť Bělčice 





Týden vědy, ZŠ JAK Blatná 
beseda s RNDr. Františkem Weydou  
Akademie věd ČR  



Ekologická výchova na Blatensku 
 
2004 – Životní prostředí a jeho jednotlivé složky 
2005 – Tentokrát o stromech 
2006 – O vodě, rybách a rybníkářství 
2007 – Lesy a myslivost 
2008 – Žijeme v parku, parky žijí s námi 
2009 – Voňavá krása za humny 
2010 – Všechno lítá, co peří má 
2011 – Když neživé ožívá 
2012 – Co je malé, to je hezké aneb ze života hmyzu 
2013 – Není klobouk jako klobouk 
 
2014 – Květy, plody, kmeny aneb co nám stromy poskytují 



O vodě, rybách a rybníkářství  



O vodě, rybách a rybníkářství – 2005 
Vodopis Blatenska – připravili žáci ekologického kroužku 









Pavel Kantorek, zdroj: internet 



Žijeme v parku, parky žijí s námi 
Obrazy Jana Trávníčka 





Voňavá krása za humny 
Výstava v ambitu Domova pro seniory Blatná 









Všechno lítá, co peří má 



Všechno lítá, co peří má 



Václav Větvička ve sklárně u Václava Vlasáka 



Václav Větvička – Tvrz Lnáře 



Když neživé ožívá  
Permoníci a blatenský poklad 



Když neživé ožívá  
Permoníci a blatenský poklad 



Co je malé, to je hezké aneb ze života hmyzu 



Vyhodnocení soutěží v ambitu 
Domova pro seniory Blatná 



Žijeme v parku, parky žijí s námi 





Plzeň – pracovní seminář pro děti - 2012 
Ředitel Západočeské galerie Plzeň 



Plzeň – pracovní seminář pro děti - 2012 
Komentovaná prohlídka BZ a ZOO města Plzeň 



Vladimír Renčín 
zdroj: internet 



Pracovní seminář pro děti – Český Krumlov – 2013 
Exkurze v zámeckém parku 
Vědomostní test 



Pracovní seminář pro děti – Český Krumlov – 2013 
Exkurze v zámeckém parku 
Kreslení v plenéru 



Pracovní seminář pro děti  
Český Krumlov – 2013 
Exkurze v zámeckém parku 
Kreslení v plenéru 



Pracovní seminář pro děti – Český Krumlov – 2013 
Grafitové doly 



Pracovní seminář pro děti – Český Krumlov – 2013 
Grafitové doly 



Vladimír Renčín, zdroj: internet 



Vernisáž výstavy „Není klobouk jako klobouk“ 
Jan Matěj Rak – píseň Klobouk ve křoví (Osvobozené divadlo) 









Naučné tabule vyrábějí žáci ZŠ pro ostatní návštěvníky výstavy 



Konzultační středisko Blatná 
www.e-senior.cz  

http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/


„Školní“ výlet studentů VU3V 2013 
Průhonice 



„Školní“ výlet studentů VU3V 2013 
Průhonice 



„Školní“ výlet studentů VU3V 2013 
Dobříš 



Vzdělávání a informace 
 
 

Zpravodaj „Blatensko SOBě, živě a nově“,  
kde SOB = Svazek obcí Blatenska 
 
Dvouměsíčník 
Náklad 6.950 ks 
Zdarma  
Distribuce na území SOBu 



„Titulka“ zpravodaje 
SOBáček 



Miss Region Regina 2013 
Brno 
Tereza Soukupová – SOŠ Blatná 





Pavel Kantorek, zdroj: internet 



Neztrácejme hlavu!!! 



Pavel Kantorek, zdroj: internet 



Vladimír Renčín, zdroj: internet 



Děkuji za pozornost 
Radka Vokrojová 

Svazek obcí Blatenska 
www.blatensko.cz  

blatensko@blatensko.cz  

http://www.blatensko.cz/
mailto:blatensko@blatensko.cz

