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Pro Vltavotýnsko jsme
jen z Leaderu získali
35 milionů korun,
říká tajemník sdružení MAS Vltava Petr
Opolcer.
Mnoho lidí stále netuší, co si představit pod pojmem místní akční
skupina.
Místní akční skupiny vznikly nebo
stále vznikají po celé republice. Jedná
se o dobrovolné sdružení místních
občanů, neziskových organizací,
obcí i soukromé podnikatelské
sféry. Všechny tyto subjekty aktivně
spolupracují na rozvoji příslušného
mikroregionu. Spolupráce pak vyúsťuje v přípravu kvalitních projektů zaměřených na rozvoj venkova,
zemědělství a podnikání. Abychom co
nejvíce šetřili vlastní zdroje a zdroje
žadatelů, jsou na projekty v maximální možné míře získávány prostředky
z EU a dalších programů.
Jak dlouho existuje MAS Vltava
a čím se zabývá?
MAS Vltava, o.s. je občanské sdružení,
které funguje již osm let. Jeho hlavním
cílem je všestranný rozvoj Vltavotýnska a ochrana nejvýznamnějších hodnot na území našeho mikroregionu,
především zachovalé přírody, kulturního dědictví a zemědělství. Zabývá-
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me se také podporou rozvoje občanských iniciativ a zvýšením ekonomické
prosperity a kvality života. Snažíme se
zkrátka maximálně zapojit všechny,
kteří mají zájem na koordinovaném
rozvoji mikroregionu a dát prostor
projektům, které vznikají takzvaně
„z dola“ a mají maximální přínos.
Jakým způsobem podporujete zmiňované občanské iniciativy?
MAS Vltava například iniciovala vznik
Farmářského centra Vltava, které
má veřejnost v poslední době spojené
například s organizováním oblíbených
Vltavotýnských farmářských trhů.
V obecné rovině se Farmářské centrum
zabývá poradenstvím v oblasti zemědělství, lesnictví, ale i například agroturistikou, ekologickým zemědělstvím
nebo využíváním bioodpadů. Další
iniciativou je obnovení Okrašlovacího
spolku mikroregionu Vltavotýnsko,
který má za cíl zalesňování a zvelebování krajiny, ochranu přírodních a kulturních památek. Jedním z jeho úspěšných
projektů je například obnova pomníku
leteckého neštěstí u Třitími.

Vaším cílem v uplynulých letech ale
bylo především realizovat Strategický plán Leader. Dá se ve stručnosti
popsat, co obnáší?
Leader je jednou z os Programu
rozvoje venkova. Slovo LEADER je
z francouzského Liaison entre les actions economic rural neboli Propojení
aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova. LEADER je založen na místním
partnerství, v našem případě sdružení občanů, zástupců veřejné správy,
zemědělců, podnikatelů a neziskových organizací, dále pak na jednotné
místní rozvojové strategii. To znamená určení toho, co Vltavotýnsko
potřebuje a kam má směřovat. Má
také výrazně decentralizované řízení
i financování, takže si místní občané,
podnikatelé a obce určují, na které
aktivity se zaměří.
Máte přehled, kolik už se vám podařilo získat pro Vltavotýnsko finančních prostředků?
Prostřednictvím Strategického plánu
Leader mikroregionu Vltavotýnsko
už se nám podařilo na Vltavotýnsko

Hřiště (sportovně-kulturní park v Čihovicích) 

 Oprava střechy kaple ve Smilovicích.

 Technika na údržbu veřejného prostranství.
získat na období 2007 až 2013 více
než 35 milionů korun, z nichž zhruba
5 milionů je každoročně rozdělováno na rekonstrukci komunikací,
veřejných prostranství, kulturních
domů, na zemědělské projekty, rozvoj
podnikání a zbytek je určen na administraci programu. V tuto chvíli je
již přerozděleno mezi žadatele 21,5
milionu korun.

jsme iniciovali vznik Stezky na Onen
Svět a zapojili do spolupráce sousední
MAS Lužnice a MAS Střední Povltaví.
Projekt se povedl a letos v květnu byl

Kdo může žádat o dotace z Leaderu?
Žadateli mohou být subjekty, které
svůj projekt realizují na Vltavotýnsku. Doposud jsme schválili a realizovali několik desítek projektů.
Zhruba polovinu prostředků vyčerpají zemědělci, například na provozovny, pastevní areály a technologie,
dále pak podnikatelé na rozvoj
provozoven a technologické vybavení. Druhou polovinu čerpají
obce a neziskové organizace na rekonstrukci komunikací, chodníků,
veřejných prostranství, kulturních
domů a památek. Pokud veřejnost
zajímají oblasti, ve kterých je možné
žádat o dotaci z Leaderu, doporučuji
navštívit stránky www.vltavotynsko.cz.

slavnostně otevřen. Minulý rok zase
vznikl projekt Regionální značka
Vltavotýnsko, který pomáhá místním živnostníkům s propagací jejich
výrobků. Tyto výrobky propagujeme
na farmářských trzích a na tržišti,
které vzniklo za tímto účelem.

MAS Vltava tedy pomáhá místním
podnikatelům zprostředkovaně
získávat dotace. Má i svoje vlastní
projekty?
Co se týká vlastních projektů, jedná
se o projekty spolupráce, které rovněž
spadají pod LEADER a které spočívají
ve spolupráci místních akčních skupin
z jiných regionů. Jedná se o další získané miliónové prostředky na rozvoj mikroregionu. Dám příklad. V roce 2008
vznikla myšlenka na propojení tří
mikroregionů, konkrétně Vltavotýnska, Bechyňska a Středního Povltaví,
prostřednictvím naučné stezky. Proto

Pokračujeme v projektech spolupráce
s ostatními místními akčními skupinami, nyní jsme například zapojeni do projektu Venkovská tržnice.

Jak čerpat dotace můžete zjistit
na webu www.vltavotynsko.cz.

Pokud se na vás lidé chtějí obrátit se
svým projektem, kde vás najdou?
MAS Vltava provozuje svoji činnost
v kanceláři Regionálního projektového
centra, které najdete v podloubí domu
u Zlatého orla u týnského náměstí. Regionální projektové centrum vzniklo
na základě Memoranda o spolupráci
s dalšími partnerskými organizacemi
specializujícími se na různé oblasti
rozvoje. Máme připravenu celou řadu
projektů, které samozřejmě nemůžeme uspokojit pouze prostředky
z Leaderu. V kanceláři Regionálního
projektového centra tak můžeme
připravovat a získávat evropské
dotace například na projekty zaměřené na vzdělávání dětí, vzdělávání
na školách, rekonstrukci památek,
nakládání s odpady, rozvoj cestovního
ruchu apod. V Regionálním projektovém centru se nám již podařilo zajistit
prostředky v řádech stovek miliónu
korun, a to není malá částka.
Jaké jsou plány MAS Vltava pro nejbližší měsíce?

Stěžejní činností bude samozřejmě
úspěšně dokončit Strategický plán
Leader 2007 – 2013. V tuto chvíli neznáme přesně podmínky, za jakých
program poběží, proto se soustředíme na vytvoření plánu aktivit
po skončení tohoto programovacího
období. Také jsme se začali významně angažovat v sociální oblasti, kde
jsme připravili Komunitní plán sociálních služeb na Vltavotýnsku.

Ing. Petr Opolcer (34) je tajemní-

kem sdružení MAS Vltava a zároveň plní funkci manažera Strategického plánu Leader.
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Projekty spolupráce

Pozvánka

Stanoviště

Na Vrších.

Stanoviště Onen Svět.
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Vydejte se s námi
na Onen Svět

Nenechte se zmást duchařským titulkem, v článku vás
pozveme na putování nejdelší naučnou stezku v České
republice, jež vede z Týna nad Vltavou na Onen Svět. Zkušení turisté vědí, že Onen Svět je známá patnáctimetrová
rozhledna na vrcholu Hrby, nedaleko vodní nádrže Orlík.
Až sem můžete nyní dojít z vltavotýnského Semence šedesát kilometrů trasy malebnou jihočeskou krajinou
s jedenadvaceti naučnými tabulemi, šestadvaceti odpočívadly a osmnácti interaktivními mobiliáři ze dřeva.

Víte, že?

S nápadem na propojení tří jihočeských mikroregionů
naučnou stezkou přišla v roce 2008 naše místní akční
skupina MAS Vltava, o.s., které se ve spolupráci s MAS
Lužnice, o.s. a MAS Střední Povltaví, o.s. podařilo
získat finanční prostředky z evropského dotačního
Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na opravu
a vybavení stezky se vyšplhaly na 2 836 000 korun.

návštěvníky nejen o místních historických,
kulturních či přírodovědných zajímavostech,
ale nabízí i několik tajuplných historek a pověstí. Vždyť také začíná na bývalém městském popravišti a končí na Onom Světě!
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Farmářské trhy jsou hitem posledních několika let
a vznikají jako houby po dešti po celé republice.
Od července 2011 se konají také v Týně nad Vltavou, kde je za podpory města pořádá a organizuje
sdružení Farmářské centrum Vltava.

Velikonoce, léto, dušičky a Advent

Trhy se konají čtyřikrát do roka a návštěvníci si
kromě nákupů pochvalují atmosféru a specifickou
výzdobu podle ročního období. Pro děti jsou pravidelně připraveny dílny, ve kterých si už mohly vyzkoušet malování, vázání květin, pletení pomlázek
nebo rýžování vltavínů. Každý trh je navíc zpestřen
doprovodným programem s kapelami.

Od medu až po dřevěné hračky

MAS Vltava, o.s., jež v minulosti iniciovala vznik Farmářského centra, na trzích pravidelně nabízí prodejní prostor
výrobcům certifikovaným Regionální značkou Vltavotýnsko.
Tradičně je na trzích k zakoupení med od vltavotýnských
včelařů, zelenina, malované perníčky, koláčky, kremrole
a další cukrovinky, bylinky, široký je výběr výrobků od dřevěných hraček, keramiky, šperků, kovářských výrobků až
po pletené a dekorativní výrobky. Zpestřením byl i prodej
mléčných výrobků z farmy nebo uzenin.
„Naší prioritou je nabídnout návštěvníkům zaručeně regionální čerstvé potraviny a originální výrobky. Většinu prodejců osobně známe, stejně jako původ produktů. Odměnou nám je vysoká
návštěvnost i fakt, že si návštěvníci i sami prodejci pochvalují
atmosféru trhů,“ říká jejich organizátor Miroslav Vlasák.

Takhle jsme stezku otevírali

Květnového slavnostního otevření stezky při
příležitosti turistického pochodu Vorařská
padesátka se zúčastnilo více než pět set lidí.
iště
Stanov
Stezku oficiálně otevřeli zástupci tří jihočeských
íka
n
b
y
r
u
a
k
mikroregionů, jimiž trasa vede. Patronem se stal
Bou l.
1. náměstek hejtmana jihočeského kraje František
Štangl. Tradiční ceremoniál stříhání pásky nahradilo
svazování tří různých provazů, symbolizujících propojení jednotlivých mikroregionů. Poté vyjel z Týna
autobus, který rozvezl zájemce po jednotlivých
úsecích stezky.

Z popraviště na Onen Svět

Trasa vede po stávající turistické stezce z vrchu Semenec údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí
u rozhledny na Onom Světě poblíž obce Kovářov.
Stezka byla v letech 2009 – 2011 opravena a vybavena
jedenatřiceti novými stanovišti. V rámci projektu byla
rovněž opravena visutá lávka nad řekou Lužnicí proti
ústí Židovy strouhy. Úpravy stezky motivovaly také
skupinu dobrovolníku z Bechyně k opravě dřevěného
mostu přes říčku Smutnou. Naučná stezka informuje

Vltavotýnské
farmářské trhy

Vltavotýnské farmářské trhy.

Víte, že?

Stuhu společně vázali Pavel Souhrada (za MAS Střední Povltaví, o. s.),
František Štangl (1.náměstek hejtmana Jihočeského kraje),

V roce 2009 se MAS Vltava, o.s. podařilo ze Strategického plánu Leader zprostředkovat pro město Týn
nad Vltavou finanční prostředky, z nichž bylo upraveno veřejného prostranství pro konání kulturních
akcí a regionálních řemeslných trhů. Farmářské trhy
se konají právě na jarmarečním prostoru za městskou
galerií.

Zapište si do kalendáře
28. 7. 2012

Letní farmářské trhy

– v rámci Vltavotýnských slavností

20. 10. 2012 Dušičkové farmářské trhy
16. 12. 2012

Adventní farmářské trhy

Andrea Nováková (za MAS Lužnice, o. s.), Milan Šnorek (starosta
Týna nad Vltavou) a Jan Dudlíček (za MAS Vltava, o. s.).
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Regionální značka Vltavotýnsko

Úspěšné projekty z programu Leader

Radka Třísková:

Regionální značka
mi pomohla
se zviditelnit
Pořádáte oslavu, svatbu, nebo vás často jen
tak přepadne chuť na něco sladkého? Pak
jste již pravděpodobně narazili na jméno
Radka Třísková. Ačkoli její cukrářský sortiment zahrnuje rozsáhlý výběr pečiva, dortů
a zákusků, nejproslulejší jsou na Vltavotýnsku její kremrole.
S výrobou lahodných máslových kremrolí podle osvědčeného starého receptu
začala v roce 2005. Od té doby si její výrobky
získaly značnou oblibu. „Při výrobě kremrolí
používám kvalitní suroviny a vyhýbám se
i různým chemickým přísadám a kypřidlům,“ popisuje tajemství výroby Radka
Třísková. Přesto jsou kremrole křehké i několik dní po výrobě. Je to dáno především
použitím prvotřídního másla. V nabídce má
kromě klasických kremrolí i minikremrole,
maxikremrole a kremrolový dort, které si
lidé objednávají jako netradiční dárky.
Radka Třísková byla v roce 2011 jedním
z prvních živnostníků certifikovaných Regionální značkou Vltavotýnsko. Díky tomu se
stala pravidelnou účastnicí farmářských trhů

Dětský tábor v Pašovicích.

Radka Třísková, Markéta Trinklová a Petra Šenková ve výrobně..
Tady vznikají Vltavotýnské kremrole i další cukrářské výrobky.
v Týně nad Vltavou, na nichž MAS Vltava oceněné výrobce bezplatně
propaguje. Lidé si její sortiment oblíbili, téměř vždy měla vyprodáno.
„Naše výrobna v Písecké ulici je pro místní přeci jen trochu z ruky,
takže díky trhům se o mně lidé z Týna více dozvěděli,“ pochvaluje si
výhody certifikace majitelka.
Dnes už má díky zvyšující se poptávce prodejnu přímo na vltavotýnském náměstí a na nedostatek zákazníků si rozhodně nestěžuje.
„V současné době stíháme pouze vykrývat poptávku, takže sortiment
zatím rozšiřovat nebudeme. Hodně se teď chceme věnovat prodeji
na trzích, kde je o naše výrobky zájem,“ dodává Radka Třísková, které
kromě desítky zaměstnanců vypomáhá i manžel Libor.

MAS Vltava je iniciátorem projektu Regionální
značka Vltavotýnsko. V této rubrice budeme
postupně představovat držitele certifikátu.

Regionální značka Vltavotýnsko
Ochranná známka udělována od roku 2011
produktům a službám v mikroregionu Vltavotýnsko
ve dvou kategoriích:

Regionální produkt Vltavotýnsko
řemeslné výrobky, potravinářské, zemědělské a řemeslné produkty
Regionální služba Vltavotýnsko
ubytovací a stravovací služby
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Regionální značka garantuje:
— Produkt je vyroben na Vltavotýnsku
místním výrobcem
— Kvalitní zpracování
— Výjimečnost ve vztahu k Vltavotýnsku (tradice, ruční práce, suroviny,
nabídka služeb)
— Šetrnost k životnímu prostředí

Přihlašte svůj výrobek nebo službu k certifikaci kontakt:
MAS VLTAVA, o.s. —Regionální projektové centrum
Jiráskova 84, Týn nad Vltavou
E-mail: mas.vltava@seznam.cz
Více informací na www.vltavotynsko cz/regionalniznacka.

Dětský tábor v Pašovicích

Každý, kdo někdy pořádal dětské tábory ví, že nezbytným úkolem je zajistit vhodné zázemí, které by splňovalo základní požadavky na stravovací a osobní hygienu
dětí. S podobným problémem se potýkalo i středisko
Junáka v Týně nad Vltavou, které chtělo pro své tábořiště v Pašovicích nedaleko Chrášťan získat kvalitnější
zázemí pro stravování a osobní hygienu dětí. Zástupci
Junáka se obrátili na MAS Vltava, o.s. s žádostí o finanční podporu z dotačního programu Leader. V roce 2010
byla žádost úspěšně schválena a pro vltavotýnské skauty
se podařilo získat 180 000 korun, které byly využity
k nákupu potřebného vybavení pro tábořiště.

Více než čtyřicítka dětí ve věku od 5 do 14 let se tak
od léta mohla těšit na novou dřevostavbu, která slouží
jako přípravna a výdejna jídel. Na kuchyni přímo navazuje
plachtovinou zastřešená „jídelna“, do níž byly z grantu pořízeny lavice a stoly. Z druhé strany dřevostavby přiléhá
umývárna, takže je vše pěkně pohromadě. Do oddělené
části tábořiště bylo ještě umístěno mobilní WC s malým
hygienickým zázemím. Nezbývá, než popřát mladým
Junákům hodně zábavy a dobrodružství na táborech.

Tento projekt byl podpořen z programu Leader.
Další projekty Vám představíme v následujících
číslech.

Co je Leader?

Leader je IV. prioritní osa Programu rozvoje venkova, jejímž hlavním cílem je realizace místních rozvojových strategií a spolupráce místních partnerství. Prostřednictvím
místních akčních skupin (na Vltavotýnsku je to MAS Vltava, o.s.) dostávají šanci zapojit
se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva.

Kdo může žádat o podporu z dotačního programu Leader:

Každý subjekt, který realizuje svůj projekt na Vltavotýnsku a jehož projekt
spadá do těchto oblastí:
— Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy
— Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
— Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
— Obnova a rozvoj vesnic
— Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova
— Kulturní dědictví venkova (nově od roku 2011)

Nejčastějšími žadateli jsou zemědělci, obce a neziskové organizace.
Na koho se obrátit s žádostí o projekt?
MAS Vltava, o.s.
Regionální projektové centrum
Jiráskova 84
tel.: +420 380 421 377
e-mail: mas.vltava@vltavotynsko.cz
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