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Téma čísla – Leader

Téma čísla – Leader

Výzva k aktivnímu zapojení
do přípravy nového plánu
rozvoje Vltavotýnska
Na začátku je strategie, na konci zrealizované projekty přispívající
k rozvoji Vltavotýnska.

Vážení občané, jak jistě víte, končí nám z hlediska evropských dotací programové období 2007–2013. Pro toto programové období zpracovala MAS Vltava, o. s. strategickou
a rozvojovou studii ROZVOJ VLTAVOTÝNSKA 2007–2013
(základní rozvojová strategie, která zachycovala oblasti
rozvoje a projekty, pro které se hledala dotace z různých
zdrojů). Z této strategie, pak vzešel jako „podmnožina“,
Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007–
2013, se kterým MAS Vltava uspěla při podání žádosti
a získala na jeho realizaci z Programu rozvoje venkova
36 miliónů korun, přičemž bezmála 30 miliónů korun
rozdělila mezi konečné žadatele z veřejné správy, podnikatelů, zemědělců a neziskových organizací.
Přes další 3 milióny korun získala MAS Vltava na vlast-

ní partnerské projekty, jmenovitě Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko (964 890 Kč), Venkovská
tržnice III. (335 747 Kč), Regionální značka (1 075 554 Kč),
Stezka na Onen Svět (910 364 Kč).
V souvislosti s přípravou nového programovacího období 2014–2020 a přípravy nových strategií Vás vyzýváme
k zapojení se do přípravy nové strategie, ať již v podobě
předložení námětů projektů nebo do připomínkování
tvorby strategie. Více informací naleznete také na našich
webových stránkách www.vltavotynsko.cz.
E: mas.vltava@seznam.cz, T: 385 421 377
Kancelář: Jiráskova 84, Týn nad Vltavou
Dotazník k vyplnění: www.vltavotynsko.cz/ovlivnete-budoucnost-vltavotynska-po-roce-2014/

Čerpání dotací ze SPL dle jednotlivých
typů žadatelů (k 14. 3. 2014)
1 / Obce / 10 033 336 Kč / 49 %

2 / Zemědělci / 6 819 541 Kč / 34 %

3 / Neziskové organizace / 2 419 963 Kč / 12 %

4 / Nezemědělští podnikatelé / 1 037 715 Kč / 5 %
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Místní komunikace v Krakovčicích.
Kulturní dům v Předčicích.

Nový chodník v Dolním Bukovsku.

Úspěšné projekty z programu LEADER

Obce Horní Kněžeklady a Temelín se pyšní novým veřejným
bezdrátovým rozhlasem

Dotační podporu z programu Leader na Vltavotýnsku hojně
využívají nejen zemědělci, podnikatelé či neziskové organizace, ale především obce. Z celkového objemu 20,5 mil. Kč
dotací, které v rámci Strategického plánu Leader 2007–2013
MAS Vltava, o.s. doposud rozdělila mezi žadatele, téměř
polovinu vyčerpaly právě obce, což je patrné i z přiloženého
grafu. Podařilo se např. zrekonstruovat či postavit nové
chodníky i místní komunikace, vybavit a upravit návsi či jarmareční prostor, zrekonstruovat kulturní domy nebo pořídit
techniku na úklid veřejného prostranství (viz foto nahoře).
V posledních letech se obce na Vltavotýnsku zaměřili
také na obnovu veřejného rozhlasu. Jednou z obcí, která
tento problém začala řešit, je obec Horní Kněžeklady.
„Původní veřejný drátový rozhlas byl v dezolátním stavu
a nefungoval. Informování obyvatelstva probíhalo prostřednictvím pověřených osob, kterým jsem zavolal, a ony
pak obešly jednotlivé části obce dům od domu. Nejen, že
takovýto informační systém byl naprosto nevyhovující,
ale především tím docházelo k velké časové prodlevě, což
je např. při informacích o živelných pohromách důležitým
hlediskem“, popisuje někdejší kritický stav pan starosta Josef Drn a pokračuje: „Na základě konzultace s referentem
krizového řízení obce s rozšířenou působností Týn nad
Vltavou, pod níž Horní Kněžeklady spadají, bylo obci doporučeno vybavení veřejným bezdrátovým rozhlasem jako
nejlepší varianta řešení systému varování a komunikace
s občany. Samozřejmě, že pro obec naší velikosti to byla
poměrně drahá záležitost. Rozhodli jsme se tedy zkusit
na to získat dotaci prostřednictvím místní akční skupiny
MAS Vltava a byli jsme úspěšní! Projekt nám umožnil pořídit bezdrátovou rozhlasovou stanici, která je umístěna
v budově obecního úřadu, kde je umístěn i řídící počítač,

vysílací rozvaděč a anténa. V jednotlivých částech obce
pak bylo na sloupech energetické firmy umístěno celkem
10 výkonových hnízd s rozvaděčem, anténou a potřebným
počtem reproduktorů. Tím je celé území obce pokryto.
A zpětně musím říci, že ta trocha papírování za to stála“,
popisuje s úlevou v hlase pan starosta a doplňuje: „Projekt
má navíc přidanou hodnotu ve zlepšení vzhledu obce.
V souvislosti s realizací projektu bylo totiž demontováno cca 40 ošklivých dřevěných sloupů a kilometry drátů
od původního drátového rozhlasu vč. řady sloupů mezi
Horními a Dolními Kněžeklady. Ty hyzdily zdejší dubovou
alej, která je chráněnou přírodní památkou.“
Možná i tímto úspěšným projektem se pak nechala inspirovat obec Temelín, která na podzim loňského roku také vybavila všechny části obce veřejným bezdrátovým rozhlasem.
Vzhledem k rozloze obce a počtu všech jejích částí a osad bylo
nutné kromě ústředny pořídit celkem 39 výkonových hnízd,
na kterých je umístěno celkem 84 reproduktorů. To se však
i s pomocí dotace z Leaderu ve výši cca 439 tis. Kč podařilo.

Bezdrátová rozhlasová stanice v Horních Kněžekladech.
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Pozvánka

Farmářské trhy – fotokoláž

Vltavotýnské farmářské trhy

Zveme Vás na každoroční farmářské trhy , kde si můžete koupit něco dobrého na zub, potkat
se s přáteli u pohodové hudby, koupit si nějaké potřebné maličkosti domů nebo na zahradu,
a nebo jen načerpat dobrou náladu.
26. 7. 2014
		

Letní – v rámci
letních slavností

25. 10. 2014 Dušičkové
14. 12. 2014 Adventní

Lidová řemesla v miroregionu
Lužnice a Vltavotýnsko
MAS Lužnice

Místo konání kurzů: řemeslná dílna v Sudoměřicích u Bechyně 64 (budova Základní školy)

Čas konání kurzů: 8–16 hod.

Přihlášky na tel.: 721 867 720 nebo e–mailu: Houdkova.L@seznam.cz nebo
mas.luznice@sudomerice.cz

Dílna je k dispozici i pro zájemce mimo plánované kurzy.
Kurzy v roce 2014 vždy v sobotu
Výroba mýdel		

15. 3. 2014

Fusing – spékané sklo

17. 5. 2014

Šperkařství		

Vinuté perle		

19. 4. 2014
14. 6. 2014

MAS Vltava

Místo konání kurzů: řemeslná dílna v v Chrášťanech 5 (budova bývalé
obecné školy)

Čas konání kurzů: 8–16 hod.

Přihlášky na tel.: 774 709 103 nebo e–mailu: spejchar@cihovice.cz
Dílna je k dispozici i pro zájemce mimo plánované kurzy.
Kurzy v roce 2014 vždy v sobotu
Výroba mýdel		

22. 3. 2014

Fusing – spékané sklo

24. 5. 2014

Šperkařství		

Vinuté perle		

Krásné velikonoce a jarní
dny plné pohody přeje
kolektiv MAS Vltava.

26. 4. 2014
21. 6. 2014

Kontaktní informace
MAS Vltava, o.s.

MAS Lužnice, o.s.

373 65 Dolní Bukovsko

39172 Sudoměřice u Bechyně

Hartmanice 22
IČ: 266 63 414

Jitka Burianová

Telefon: 774 709 103

E–mail: spejchar@cihovice.cz

Sudoměřice u Bechyně 105
IČ: 26677849

Bc. Lenka Houdková

Telefon: 721 867 720

E–mail: Houdkova.L@seznam.cz

Více informací k jednotlivým kurzům naleznete na www.lidovaremesla.cz. Projekt „Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko“

vznikl díky úzké spolupráci MAS Lužnice a MAS Vltava a za finanční pomoci z Programu rozvoje venkova.
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Regionální značka Vltavotýnsko

Úspěšné projekty z programu Leader

Točená a malovaná keramika
Ivany Tomší
Ivana Tomší vyrábí ručně točenou a převážně
užitkovou keramiku výhradně tradiční prací
na hrnčířském kruhu. Výjimečnost jejích výrobků tkví v ručně lepené reliéfní spirále.
Od dětství se věnovala malování, a když se
rozhodovala, kam půjde na školu, bylo jasno.
Chtěla se věnovat umělecké činnosti a nejbližší
střední škola s uměleckým zaměřením byla
v Bechyni. Vystudovala obor Dekorace keramiky na SPŠ keramická v Bechyni, dnes SUPŠ
Bechyně. Tam se také poprvé dostala k točení
keramiky na hrnčířském kruhu.
„K podnikání mě přivedla čistě náhoda,
skončila jsem s prací v Keramičce v Bechyni
a přemýšlela co dál, chtěla jsem zůstat v oboru,“ vypráví paní Tomší. „Na začátku 90. let
nebyla téměř žádná nabídka ručně točené
keramiky, byla to tedy velká příležitost.“ Jak to
v podnikání bývá, nic není jednoduché. Trvalo
pár let, než zakotvila v dílně v Netěchovicích,
psal se rok 1994.
„Než jsem přišla na osobitý design výrobků,
pár nocí jsem proseděla nad kruhem“, vzpomíná paní Tomší: „Chtěla jsem jednoduchý motiv,
který se hodí do interiéru i exteriéru a utkví
lidem v paměti. A tak vznikla spirála.“

S vytáčením keramiky jí pomáhá manžel. Po vytočení nechá hrnek, misku nebo svícen do druhého dne zavadnout, případně nalepí ucho nebo jiné technické kousky. Zvlášť pak musí vyválet tenký
plát z hlíny ( jako na linecké pečivo), vykrajovátkem na sušenky
vykrojit kolečko a sádrovou formičkou, na které je vyrytá spirála, udělat obtisk. Kolečko je třeba také nechat zavadnout. Druhý
den dekor se spirálou přilepí řídkou hlínou k hrnečku nebo misce
a vytlačí vzduch, jinak by to v peci popraskalo. Nakonec stačí jen
začistit a nechat uschnout. „Suchou keramiku vypaluji na 950 °C.
Po prvním vypálení nanesu glazuru a dám vypálit znovu do pece
na 1157 °C. Tato teplota se udržuje hodinu, pak postupně klesá,
celý výpal trvá 8 hodin, aby se střep pořádně propekl a slinul.
Po vyndání se keramika vychladí, zabalí a může se prodávat“,
s nadšením popisuje paní Tomší.
Paní Tomší nejčastěji vyrábí užitkovou keramiku jako např. jídelní soupravy, kávový servis, formy na pečení, mísy, tácy, svícny,
lampy a další předměty každodenní potřeby, všechny mají zdravotní atestaci. Pro paní Tomší ale není problém vyrobit také různé
předměty na speciální zakázku jako např. poháry pro sportovní
kluby nebo k jiným příležitostem, třeba jen pro radost.
Keramické výrobky z dílny Ivany Tomší si můžete koupit na
trzích a jarmarcích, kde ráda prodává už jen pro ten samotný
kontakt se zákazníky. Můžete se také zastavit přímo v její dílně
v Netěchovicích, najdete ji hned na začátku vsi po pravé straně
(ve směru od Týna nad Vltavou). Anebo se s ní můžete spojit
na níže uvedeném kontaktu.

Zemědělci z Vltavotýnska
díky dotacím z Leaderu úspěšně
obnovují mobilní techniku

Strategický plán Leader MAS Vltava, o. s.
na období 2007–2013 (SPL) se pomalu blíží
ke svému završení. V lednu letošního roku byla poslední možnost zažádat si o dotaci z tohoto titulu. Doposud bylo mezi žadatele v rámci
SPL na Vltavotýnsku úspěšně rozděleno zhruba
20,5 mil. Kč, z toho více než třetinu vyčerpali
zemědělští podnikatelé. Zpočátku pravidla
Leaderu, jedna z prioritních os Programu rozvoje venkova, umožňovala zemědělcům žádat
pouze na stavební výdaje nebo pevně ukotvené
technologie. Od roku 2012 však došlo k zásadní změně, která umožnila žádat i na mobilní
stroje. A to se promítlo i do skladby žádostí
o dotaci. Ze 13 zaregistrovaných žádostí
zemědělců za poslední 2 roky, je plných 11 alespoň částečně zaměřeno na pořízení mobilní
techniky (traktory, nakladače, rozmetadla,
postřikovače atd.).
Jedním z úspěšných žadatelů je i pan Ing. Miroslav Jiříček z Koloměřic, který v roce 2013
s pomocí dotace pořídil nový traktor s pluhem.
Na projekt se mu podařilo získat dotaci ve výši

624 tis. Kč. „V zemědělství jsou stále vyšší požadavky na moderní strojový park z hlediska dodržování agrotechnických lhůt a efektivnosti
rostlinné výroby. Průměrné stáří techniky, kterou disponuji, je 20 let.
Celkem obhospodařuji cca 30 ha, ale do dvou let plánuji výměru zvýšit až na 40 ha. Tyto skutečnosti mě po zralé úvaze nakonec vedly
k tomu, že si pořídím nový traktor s čelním nakladačem a nový pluh“,
říká pan Jiříček a pokračuje: „V lednu loňského roku jsem zkusil požádat o dotaci a vyšlo to. Hned jsem nový traktor s pluhem vyzkoušel
a jsem s ním naprosto spokojený. Navíc má i kladný vliv na životní
prostředí, a to nejen díky snížení emisí, ale i díky zachování konvenčního zpracování půdy středně hlubokou orbou, a tím dosažení
neutužené půdy s pozitivním vlivem na infiltraci vody do půdy a její
zadržování v krajině“, popisuje výhody pan Jiříček.
Traktor se snaží zároveň dovybavit novými stroji. Letos v lednu
tedy zkusil podat znovu žádost o dotaci, tentokrát na pořízení nesených smyků s branami. „Jednou z důležitých fází rostlinné výroby je
předseťová příprava půdy. Současný stroj, který vlastním, je na hranici životnosti a umožňuje dělat pouze samotné vláčení. Proto jsem
se rozhodl pořídit nové, nesené a hydraulicky skládané smyky. Stroj
s kombinací smyků a brán výrazně usnadní předseťovou přípravu
půdy a hydraulika navíc usnadní manipulaci se strojem“, doplňuje
pan Jiříček. A když vše dobře dopadne, bude již letos na podzim používat další novou techniku.

Kontakt: Ivana Tomší
T: 775 243 271
E: Ivana.tomsi@seznam.cz
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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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