Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace
poskytnutého z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2017
Reg. číslo: 55-01-009/17
1. Název projektu: Staročeské dožínky na Zbudovských blatech
2. Příjemce grantu: Jihočeský venkov, z.s.
3. Naplnění cílů grantu:
Záměrem projektu bylo oživit a zrealizovat tradiční jihočeské dožínkové slavnosti v prostředí
typického jihočeského venkova – na Zbudovských blatech. Akce Staročeské dožínky na
Blatech se konala v Plástovicích, obci jedinečné svou architekturou selského baroka, která je
zároveň památkovou rezervací. Obec leží v srdci tzv. Zbudovských blat - regionu unikátního
svou lidovou architekturou selského baroka a tradicemi a z hlediska turistického ruchu je
trochu opomíjený. Proto dalším záměrem projektu bylo upoutat pozornost návštěvníků na
tento lokální fenomén.
Akce Staročeských dožínek byla realizována v souladu s historickými tradicemi regionu:
1. Termín akce 9. 9. 2017 byl určen na základě tradičního data po zářijovém úplňku
2. Scénář akce byl připraven dle místních tradic – akce začínala dožínkovým průvodem
na vsi v tradičních blatských krojích a s tradiční technikou – řebřiňáky a koně,
historické zemědělské stroje a současná zemědělská technika. Po průvodu následoval
dožínkový obřad v podání Blaťáckem souboru ze Ševětína, dožínkový věnec byl
posvěcen místním farářem za přítomnosti starosty obce a starosty Svazku obcí Blata.
Nakonec Pištínský baráčnici zatancovali na návsi tradiční tanec - Jihočeskou koledu.
3. Po tradiční části Staročeských dožínek, ještě před samotnou dožínkovou zábavou, byla
akce doplněna o bohatý doprovodný program s využitím spolupráce mezi místním
ZOD Blata, místním sběratelem staré zemědělské techniky a místním Sdružením
dobrovolných hasičů. Na přilehlém hřišti proběhly ukázky mlácení obilí cepy a
historickou mlátičkou, na historickém žentouru poháněném koňskou sílou byla
předvedena ukázka řezání slámy a děti si mohli prohlédnout zaparkované moderní
zemědělské stroje. Pro děti byla k dispozici nafukovací atrakce - skákací hrad a
turistický vláček, který přiblížil díky své trase Plástovice – Zbudov – Kubatův pomník
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a zpět nejen dětem Zbudovská blata se všemi svými specifiky – pověst o Jakubovi
Kubatovi, přírodu a unikátní architekturu Zbudovských blat (Příloha 1 – foto z akce).
4. Večer pak probíhal v duchu tradiční lidové zábavy při dechové kapele Netolička a
později při místních kapelách.
Znovuobnovená tradice Staročeských dožínek, které budou trvale zařazeny do kalendáře akcí
regionu Zbudovských blat, rozšířila nabídku turisticky zajímavých akcí v Turistické oblasti
PodKletí. Navíc se propojením lokálních aktivit a zdrojů podařilo s minimálními náklady
výrazně zvýšit přidanou hodnotu akce o bohatý doprovodný program jak pro dospělé, tak i
pro dětské návštěvníku akce. Úspěšnost akce dokazuje i její vysoká návštěvnost několik
stovek návštěvníků za jediný den.
Publicita projektu: uvedení loga Jihočeského kraje a loga Jižní Čechy pohodové na plakátech,
pozvánkách a billboardech, které byly v souvislosti s realizaci akce. Billboardy s upoutávkou
na akci upoutávaly na akci v těsné blízkosti silnice č. 20 na hlavním tahu České Budějovice –
Příbram – Praha už od začátku srpna. Pozvánka na akci v regionálním deníku –
Českobudějovické listy, sekce Tip na víkend dne 8. září (viz. scan článku Příloha 2). Zařazení
akce do Kalendáře akcí na stránkách www.jihoceskyvenkov.cz a www.jiznicechy.cz.
Průběžné prezentace informací o projektu na internetových stránkách Turistické oblasti,
tisková zpráva k akci (trvale ke stažení na webu DM).
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