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Rozhovor

Rozhovor

Rekonstrukce hospodářské budovy – František
Rekonstrukce cesty M. Hůrka–Tuchonice –

Křivanec (TNV)

Obec Modrá Hůrka

se tak podařilo na realizaci projektů
získat na Vltavotýnsko další řádově
stovky miliónů korun.

Nové programovací
období 2014–2020
se blíží, co bude dál?

Na to jsme se zeptali Petra Opolcera, tajemníka sdružení MAS Vltava.
Končí programovací období 2007–
2013, můžete shrnout dosavadní
výsledky činnosti MAS Vltava
(mikroregionu Vltavotýnsko)?
Vznik nejdelší naučné stezky v ČR
(Stezka na Onen Svět), zavedení
regionální značky Vltavotýnsko,
podpora výroby a spotřeby domácí
produkce prostřednictvím internetového portálu www.venkovskatrznice.eu, která mj. obsahuje katalog
místních podnikatelů a neziskových
organizací, přehled akcí v mikroregionu, bazar a e-shop, nebo připravené
kurzy lidových řemesel. To je stručný
výčet projektů, které realizovala MAS
Vltava. Dále rozdělovala prostředky
mezi jednotlivé žadatele, jako např.
na úpravu veřejného prostranství
pro konání jarmarků a představení
u náměstí v Týně nad Vltavou, rekonstrukci či výstavbu chodníků v Temelíně, Dolním Bukovsku či Žimuticích,
rekonstrukci komunikací v Modré
Hůrce či Krakovčicích, rekonstrukci
kulturních domů v Předčicích, Smilovicích či Doubravě, vybavení obce
veřejným bezdrátovým rozhlasem
v Horních Kněžekladech atd. Pro
zemědělce rozdělovala prostředky
např. na výstavbu či rekonstrukci
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budov pro živočišnou i rostlinnou
výrobu, na technologie určování kvality obilovin či na pořízení mobilních
strojů (traktory, postřikovače apod.).
Mezi nezemědělské podnikatele jsme
rozdělovali prostředky např. na pořízení pásové pily, bouracího kladiva,
vybavení truhlárny či pořízení rýpadla. Pro neziskové organizace jsme
pak přidělili prostředky např. na technické zázemí pro skautský tábor, vybavení pro kroužek mladých včelařů,
rekonstrukci domu sociálních služeb
či na přírodovědné muzeum.
Abych se ale vrátil na začátek.
Programovací období 2007-2013 se
dle mého názoru vyznačovalo velkou nepřehledností dotačních titulů
zejména z důvodu množství operačních programů. Pro Českou republiku
jich bylo dvacet šest plus Program
rozvoje venkova určený zejména
k rozvoji venkovského prostoru.
A právě náš mikroregion Vltavotýnsko je svým charakterem venkovský.
Velkou příležitostí Programu rozvoje
venkova bylo rozdělování dotačních
prostředků prostřednictvím jedné ze
čtyř prioritních os nazvanou LEADER.
Podmínkou pro čerpání osy LEADER
byla existence místní akční skupiny

(MAS), která má pro dané území
zpracovánu rozvojovou strategii
a Strategický plán LEADER na období
2007-2013. Na území Vltavotýnska
působí MAS Vltava, o.s., která uspěla
v konkurenci ostatních MAS v ČR
hned v prvním kole příjmu. Pro Vltavotýnsko tak na období 2007-2013
získala, a mezi žadatele rozdělila,
přibližně 30 miliónů korun. Na vlastní
projekty pak získala dalších přibližně
3,5 mil. Kč.
Během uplynulých let se na nás
obracela řada žadatelů se svými
projekty či nápady, pro které hledali
vhodný dotační program. Ne každý
projekt mohl získat dotaci z LEADERu. Také jak jsem se již zmínil výše,
velké množství operačních programů
způsobovalo nepřehlednost informací
a velké nároky na zajištění poradenského servisu. Z tohoto důvodu
na základě memoranda o spolupráci
byla před několika lety při MAS Vltava vytvořena kancelář Regionálního
projektového centra. V této kanceláři
poskytujeme žadatelům širokou škálu
služeb, počínaje od poradenství k dotacím přes výběrová řízení až po tvorbu strategických plánů. Vytvořením
Regionálního projektového centra

Blíží se nové programovací období
2014–2020, už víte co přinese pro
Vltavotýnsko?
Nové programovací období s sebou
přináší opět nové příležitosti na rozvoj
našeho mikroregionu. Nyní MAS Vltava
připravuje nové strategické rozvojové
plány na období 2014–2020, jejichž
základem je komunitní projednání
a příprava tzv. ze zdola. Proto je důležité, aby se zapojila co nejširší veřejnost,
podnikatelé, neziskové organizace,
obce, a mohli jsme si vymezit, jakou
cestou chceme v příštím programovacím období jít a co chceme podporovat
a v jaké míře. Co chceme v zemědělství, podnikání, školství a jak chceme
podporovat vzdělání, infrastrukturu
a životní prostředí, jak chceme rozvíjet spolkovou činnost, cestovní ruch,
kulturní vyžití apod. Stručně řečeno,
v případě, že připravíme kvalitní strategii, se kterou potom uspějeme, získáme
v příštím programovacím období další
finanční prostředky pro naše rozvojové
projekty. Zároveň chci zmínit „nefinanční“ přínos strategie, a to v podobě
bodového zvýhodňování při hodnocení téměř všech projektů, které mají
oporu v mikroregionálních či obecních
strategiích.
Máme zpracován komunikační
plán, snažíme se oslovit veřejnost při
každé vhodné příležitosti. Naposledy
jsme využili pro sběr podkladů dotazníkové šetření v rámci oslovení podnikatelů na jednom projektu, chceme
využít slavností a farmářských trhů,
budou probíhat komunitní projednávání na obcích, kdokoli si může
stáhnout a vyplnit dotazník na našich
stránkách www.vltavotynsko.cz.

Olepovačka – Dovybavení truhlářské dílny –
Fabyon, s. r. o. (TNV)

Co mohou očekávat nejen samotné
obce či podnikatelé, ale jaký to bude
mít dopad na obyčejného občana?
Je to poměrně prosté. Když si nyní
stanovíme, co v jaké míře chceme
podporovat, tak v případě úspěchu
rozvojové strategie resp. přidělení
alokovaných prostředků na 20142020 je pak můžeme rozdělovat
na projekty, jejichž oblasti jsme si
stanovili v přípravě strategie. Lidé
z mikroregionu pak budou moci
vidět např. rekonstruované školky,

MAS Vltava, jako průvodce dotacemi, je již připravena na nové programovací období?
V současném programovacím období,
které končí tento rok, získala MAS
Vltava velké zkušenosti, které si jako
výhodu určitě přenese do období
2014-2020, i když svým způsobem
bude vše nové. Co se týče přípravy nového programovacího období, v současné době připravujeme podklady
pro tvorbu nové strategie. Rád bych
Vás na závěr touto cestou požádal

Jsou už vydány oficiální prováděcí
dokumenty k jednotlivým
operačním programům?
hřiště, chodníky, opravené památky,
pro podnikatele možnosti rozvoje
zejména drobného podnikání a s tím
související pracovní příležitosti.
Můžeme a budeme chtít podporovat
také sociální programy zaměřené
na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel
a také celoživotní vzdělávání, čímž
vlastně budeme pokračovat a dále
rozvíjet dosavadní činnost.
Za zmínku také stojí, že metoda LEADER, tzn. metoda tvorby ze
zdola, kdy se komunitně zpracovává
strategie na místní úrovni při zapojení co nejširší vrstvy obyvatelstva, se
začíná postupně rozšiřovat. Protože
se tato metoda čím dál více osvědčuje v praxi, budeme mít s určitou
pravděpodobností možnost rozdělovat prostředky i v dalších budoucích
operačních programech.

o vyjádření Vašeho názoru či připomínek v přiloženém dotazníku či
dotazníku na našich stránkách www.
vltavotynsko.cz , kde mj. získáte bližší
informace o projektech či naší činnosti nebo nás můžete kontaktovat
mailem na mas.vltava@seznam.cz.

Ing. Petr Opolcer (35) je tajemní-

kem sdružení MAS Vltava a zároveň
plní funkci manažera Strategického
plánu Leader.
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www.venkovskatrznice.eu

Regionální značka Vltavotýnsko

Vítejte ve virtuálním světě
VENKOVSKÉ TRŽNICE
na Vltavotýnsku
Informační systém Venkovské tržnice se zaměřuje na podporu a rozvoj místních aktivit. Srdcem
informačního systému je internetová aplikace
na adrese www.venkovskatrznice.eu, kde najdete
Katalog, Kalendář akcí, E-shop nebo Bazar. Internetový systém je propojen partnerskými regiony Podchlumí, Pošembeří, Nad Orlicí, Lužnice,
Nepomucko, Krajina srdce, Podlipansko, Lípa pro
venkov, Strakonicko, Sdružení Růže a Jemnicko.
Katalog obsahuje regionální databázi místních podnikatelských subjektů a neziskových
organizací. Umožňuje vyhledávání dle zadaných
kritérií, např. podle názvu subjektu, oboru
činnosti, místa působnosti nebo klíčových slov,
nebo můžete zadat svůj kontakt, pokud jste se
nenašli, působíte na Vltavotýnsku a máte zájem
o registraci. Katalog existuje i v tištěné podobě,
ten je k dispozici v kanceláři MAS Vltava, o.s.
nebo v Informačním centru v Týně nad Vltavou.

Víte, že?

Jen za letošní rok tedy od ledna do konce
června 2013 měla Venkovská tržnice.eu
23 703 návštěvníků. V katalogu si můžete vyhledat 7 148 subjektů, kolem stovky
inzerátů a pozvánek na různé akce.
Vše vzniklo z iniciativy MAS Krajina srdce
a MAS sv. Jana z Nepomuku při realizaci
projektu Venkovská tržnice III s podporou
Programu rozvoje venkova ČR, opatření

Pizza Zdeňka Heringa
Zdeněk Hering, Ke Hradu 105, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 723 982 450, e-mail: zhering@centrum.cz
www.pizzerieservis.cz

Kalendář akcí informuje o všem, co se kde na Vltavotýnsku
děje. Vy samy si můžete vložit akci, kterou pořádáte na poli společenském, kulturním, vzdělávacím, sportovním nebo třeba obchodním, a tak zároveň informujete všechny potenciální zájemce.
E-shop je obchodním místem, kde můžete prodávat a nakupovat produkty místních výrobců a výrobců z partnerských regionů. Chcete-li využít E-shopu jako prodejce, stačí se zaregistrovat;
zadat informace o výrobku, cenu a fotografie, a pak už jen čekáte
na objednávky. Registrace, ani prezentace výrobků není zatížena
žádným vstupním poplatkem. Kupující se chová jako v každém
běžném e-shopu. Veškeré procedury obchodního vztahu (platba,
zaslání zboží či reklamace) probíhají přímo mezi prodávajícím
a kupujícím.
Bazar vytváří prostor pro směnu a prodej místních produktů,
použitých věcí a podobně. Pomocí aplikace „Přidat inzerát“ můžete mít svůj vlastní inzerát. Odkaz umožňuje vložit i obrázek či
přiložit soubor.
Pro méně zdatné internetové návštěvníky jsou k dispozici
vitríny umístěné v obcích Bohunice, Dolní Bukovsko, Chrášťany,
Neznašov, Temelín a Žimutice. Ve vitríně je vymezena plocha
na umístění inzerátů a také schránka na sběr inzertů, které
budou následně vyvěšeny ve vitríně i na webových stránkách
Venkovské tržnice.

Historie pizzy od pana Heringa začala v roce
2001 výrobou domácího knedlíku plněného
masem pro obchodní řetězce v pronajatých
prostorech areálu společnosti Mikrona. Později
byli nuceni, kvůli zdražování dopravy, změnit
strategii podniku a začali vařit tradiční houskový knedlík, který dodnes dodávají do místních
restaurací.
„ V roce 2006 se nám podařilo odkoupit
dům na Vinařickém náměstí. To nás postrčilo
k rozhodnutí rozšířit naši nabídku produktů.
Náhodou se nám naskytla příležitost pořídit
pec na pizzu, takže bylo jasno“, říká Zdeněk
Hering starší.
Úspěch každé pizzy je v jejím složení, co se
týče těsta, tak i rodinna Heringových zkoušela
skoro dva týdny vlastní recepturu na těsto. Pak,
když bylo těsto chutné, vláčné a na okrajích
křupavoučké, vyhráli si s nápady, jaké ingredi-

ence na pizzu dát, nivu nebo hermelín, šunku, slaninu nebo klobásku,
olivy nebo rajčata, bazalku, tymián nebo oregano a originální rodinná
pizza od Heringů byla na světě. Dnešní nabídka čítá kolem 20 druhů
pizz, z nichž si můžete objednat, seznam najdete na www.pizzerieservis.cz „Jsme moc rádi, že naše pizza obdržela regionální značku.
Právě jednáme s dodavatelem pizza krabic, aby logo značky bylo
vytištěno přímo na každé krabici,“ odhaluje svoje plány do budoucna
pan Hering.
Zákazníky mají nejen ze samotného Týna, ale rozváží pizzu
do okruhu 7 km a někdy skoro až na stůl. „Často si pizzu objednávají maminky na mateřské nebo senioři, kteří nemohou jen tak přijít
ke svému vchodu, tak ji doneseme až ke dveřím“, vypráví každodenní
praxi pan Hering. Vltavotýnská pizza je dnes tak žádaná, že do Týna
nad Vltavou přijedou na pizzu i turisté z Holandska, Španělska nebo
dokonce z Itálie, a každoročně se vrací. Po dobré večeři často zůstávají i přes noc v penzionu U sv. Kateřiny, který provozuje pan Hering
v jedné budově, kde peče vyhlášenou pizzu.
Pokud zrovna nemáte chuť na pizzu, můžete si objednat i jiné dobroty z denní nabídky podniku Pizzerie servis.

Ukázka vitrín v obci Bohunice.

„Začínali jsme s plněným knedlíkem a dnes zaděláváme těsto na pizzu dvakrát denně“, spokojeně prohlásil Zdeněk Hering ve své kulinářské kuchyni.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Informační kontaktní místo
MAS Vltava, o.s.

Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou

+420 774 709 120, mas.vltava@seznam.cz

www.venkovskatrznice.eu/vltava-os-vltavotynsko
www.vltavotynsko.cz
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Pozvánka

Úspěšné projekty z programu Leader

Vltavotýnské farmářské trhy
Již třetím rokem pořádá občanské sdružení
Farmářské centrum Vltava trhy na dvorku
za galerií, kde pravidelně prodávají místní
prodejci své produkty mnohdy certifikované
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.
Pro Farmářské centrum Vltava je prioritou
nabídka zaručeně regionálních čerstvých potravin a originálních výrobků. Většinu prodejců osobně znají, stejně jako původ produktů.
Odměnou je vysoká návštěvnost i fakt, že si
návštěvníci i sami prodejci pochvalují atmosféru vltavotýnských trhů.

Tradiční jarmareční dopoledne

Farmářské centrum Vltava letos opět pořádá Vltavotýnské farmářské trhy. Bohatou škálu místních výrobků a produktů nabízeli
výrobci, pěstitelé a řemeslníci už o Velikonocích.
„V létě se můžete těšit například na výborné koláčky od manželů Němcových, na minerály a šperky od pana Hrušky, na zeleninu
z farmy od pana Pisingera nebo bylinky a čaje od paní Černé. Jen
tak pro relaxaci si můžete poslechnout místní kapelu a pro děti
bude opět připravena dílna,“ říká organizátorka trhů Michaela
Rejšková.

Víte, že?

Na Vltavotýnských farmářských trzích se dosud prezentovalo
více jak 65 různých výrobců a řemeslníků, přišlo se podívat
a mnohdy i nakoupit 3 458 návštěvníků, k vytvoření příjemné
atmosféry hrálo 15 místních kapel?

Připravte si své diáře:
27. 7. 2013
		
26. 10. 2013
15. 12. 2013

Letní farmářské trhy
– v rámci letních slavností
Dušičkové farmářské trhy
Adventní farmářské trhy

* případné změny termínů se dozvíte na webových stránkách
www.vltavotynsko.cz/aktuality/

Farmářské trhy jsou vyhledávanou akcí.
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Oblíbená kapela Klídek zahraje i na letošních letních trzích .

Podnikatelé z Vltavotýnska
úspěšně čerpají dotace
Dotace pomohly firmě, která provádí zemní práce
V pravidelné rubrice vám představujeme úspěšné žadatele o dotace z programu Leader. V minulých číslech jste si tak mohli přečíst o úspěšných
žadatelích z řad zemědělců, obcí či neziskových
organizací. Tentokrát bychom vám rádi představili nezemědělského podnikatele, kterému
dotace pomohly s rozvojem jejho podnikání.
Je jím pan Miroslav Michalec ze Smilovic,
který se zabývá stavebními činnostmi, zejména se jedná o zemní práce. „Strojní park,
kterým disponuji, byl zastaralý a vznikaly tím
nemalé vícenáklady spojené s údržbou parku
a se zajištěním kvalitních služeb zákazníkům“,
popisuje pan Michalec problém, se kterým
se potýkal. „Uvítal jsem možnost řešit obnovu strojního parku přes dotace z programu
Leader, protože dotační příspěvky mi umožňují obnovit park v potřebné míře a zároveň
v nesrovnatelně kratším časovém úseku, než
kdybych to řešil jen ze svých prostředků“,
vysvětluje pan Michalec a pokračuje: „Prvním

rozhodnutím bylo pořízení nového nakladače – rýpadla. Na jaře
roku 2012 jsme sepsali a předložili žádost o dotaci a již na podzim
téhož roku jsem mohl nový stroj používat. Z Leaderu se mi na něj
podařilo získat přibližně 427 tisíc korun“.
Nezůstalo však jen u tohoto projektu. Pan Michalec se v letošním roce rozhodl využít dotačních možností ještě jednou
a požádal si znovu o dotaci, tentokrát na minirýpadlo. „Tento
stroj umožňuje specializované, zejména drobnější stavební práce,
na které velké rýpadlo není vhodné. Žádost jsem předložil v lednu
a každým dnem očekávám výsledky hodnocení a snad i schválení
projektu“, říká s nadějí v hlase pan Michalec. Tak snad to vyjde
i tentokrát.

Kontakt:

Miroslav Michalec, Smilovice 27
Tel.: 608 168 405

zemnipracemichalec@seznam.cz

„Práce jde hned rychleji“, pochvaluje si pan Michalec při čištění plochy pro stavbu nového kravína.
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Mapa působnosti MAS Vltava, o. s.
Počet obyvatel: 14 112
Rozloha: 262,43 km2
Hustota zalidnění: 53,7 ob./km2
Počet obcí: 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontakt

Název organizace:
Sídlo organizace:
Statutární zástupce:
Tajemník:
Administrátor:

MAS Vltava, o.s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
Mgr. Jan Dudlíček tel. 775 152 053
Ing. Petr Opolcer tel. 774 709 120
e-mail:opolcer@vltavotynsko.cz
Bc. Karel Hladeček tel. 774 709 121
e-mail:hladecek@vltavotynsko.cz

Kancelář:
E-mail:
IČO:
Bankovní spojení:

Bečice
Čenkov u Bechyně
Dobšice
Dolní Bukovsko
Dražíč
Hartmanice
Horní Kněžeklady
Hosty
Chrášťany
Modrá Hůrka
Temelín
Týn nad Vltavou
Všemyslice
Žimutice

Regionální projektové centrum
Jiráskova 84
375 01 Týn nad Vltavou
mas.vltava@seznam.cz
26 66 34 14
č. ú. 190753256 / 0300
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