Závěrečná zpráva projektu
Název projektu
Žadatel

: Tvořivý venkov - 2017
: PROCYON, z.s. Nová 449, 683 35 Letonice

IČ 27052664

Plnění cíle projektu :
Cíl a náplň projektu vycházel ze základní nutnosti pro plnohodnotný a pestrý život na venkově –
uplatňování tvořivých myšlenek díky osvojení si základních znalostí domácích prací a řemeslné
zručnosti jeho obyvatel.
K naplnění cíle jsme využili ohlédnutí do historie vesnice, za tvořivými aktivitami našich dědů a
babiček, kteří „dělali“ vesnické divadlo, vyráběli keramické výrobky, stavěli a využívali pece na chleba
i keramiku, pletli košíky, uměli si navařit a napéct, stavěli z hlíny stavby i pece na chleba či keramiku.
... a toto jejich umění, jsme se pokusili spojit s tvořivostí dnešní mládeže, s využitím odborných
lektorů místních i okolních.
Cíl projektu vycházel z dlouhodobých cílů spolku, mezi které patří :
- Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených dětí a jejich
rodičů
- Pořádání kulturních a sportovních akcí
- Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
A navazuje na víceletý projekt neformálního vzdělávání, který bychom rádi v příštím roce opět
posunuli o další stupeň dopředu.
Cílová skupina a potřebnost projektu

Projekt byl zaměřen na nastupující generaci – tzn. děvčata a kluky od 6-18 let a mládež 19-26 let.
Celkem se jednotlivých aktivit (hliněné stavitelství, keramika, pletení, dramatický kroužek a vaření)
zapojilo 46 dětí v kategorii 6-18 let. Všech aktivit se zúčastnilo jedno dítě, více jak tři aktivity
absolvovalo 14 dětí, dvě aktivity 19 dětí a min. jednu aktivitu pak 5 dětí.
Potřebnost projektu jsme spatřovali v tom, že v současnosti se i na venkově vytrácí nejen znalosti a
umění našich předků, potřebných pro soběstačný život na venkově v jakékoliv době, ale zejména
tvořivé umění a odvaha uplatnění kreativních prvků, ať už ve výrobcích či v prezentaci.
Projektem jsme se pokusili opětovně podnítit zájem o tvořivé myšlení a praktické uplatnění zástupců
nových generací venkova, kteří díky tomuto projektu také získají lepší uplatnění v životě a na trhu
práce. Současně osobně podpoří zvýšení kvality a udržitelnosti života na venkově.

Plánované a realizované aktivity :
Dramatický kroužek

V rámci této první aktivity, o kterou byl mezi dětmi velký zájem, o čemž svědčí 16 absolventů a
celkem 28 účinkujících, se děti prezentovaly veřejnosti v rámci pěti veřejných vystoupení ( Letonicekulturní sál, Slavkov u Brna, Dolní Kounice, Letonice ZŠ a Procyon-Živý Betlém). K nácviku byl využit
prostor Orlovny a v rámci vystoupení pak nově pořízené paravány jako kulisy.
Pletení, šití a keramika
Pletení ošatek na pečivo a šití plachetek do ošatek, stejně jako keramika pak byly zahájeny po
prázdninách. K výuce byly využívány vlastní prostory volnočasového areálu s tím, že byly pronajímány
hrnčířské kruhy.

V rámci výuky rukodělných aktivit byly děti v rámci 7 lekcí seznámeny se základy točení na kruhu a v 1
lekci s modelováním, dále s pletením ošatek z pedigu pro následné využití – uložení pečiva, které se
učily v rámci kurzu pečení. Výrobky a ukázky dětské samovýroby pečiva, byly veřejnosti
prezentovány formou výstavy vč. možnosti ochutnání při příležitosti vystoupení dětí dramatického
kroužku v představení Živý betlém.

Hliněné stavitelství
Tento oddíl vzdělávání navázal na loňský rok, kdy si děti vlastnoručně vytvořily hliněné cihly, ze
kterých letos bylo možné postavit a zprovoznit venkovní chlebovou hliněnou pec, aby na Živý betlém
mohli počastovat návštěvníky prvními letoňskými chlebovými plackami z kváskového těsta a
vánočkou. Než ale mohlo k tomuto aktu dojít, bylo třeba vystavět přístřešek nad hliněnou pecí,
vystavět zděnou základnu, přístřešek opláštit a teprve poté vystavět vlastní pec.

Konference a prezentace projektu vč.aktivit a výstupů

Cílem konference byla prezentace výstupů dvou ročníků našeho projektu
Tvořivý venkov 2016 a 2017 a také prostřednictvím banerů a pamětních
pohlednic připomenutí desetileté cesty, než se mohly zdárně tyto
projekty uskutečnit.
Finanční vyúčtování projektu – VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Poděkování - prezentace
A tak nyní je vhodné, na závěr prvního pokračování tohoto úspěšného vzdělávacího venkovského
projektu, poděkovat všem, kteří umožnili jeho realizaci – zejména Jihomoravskému kraji a obci
Letonice za finanční podporu, lektorům za dobře odvedenou práci, dětem a jejich rodičům za zájem o
vzdělávání a celému projektovému týmu za jeho úspěšnou realizaci.
Prezentace výstupů projektu je také dostupná na www.stránkách spolku / projekty.
Děkujeme.
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