Téma čísla — Rozhovor

Vltavotýnsko.cz
7

Časopis místní akční skupiny MAS Vltava, z. s.
Vyšlo 25. 7. 2015

Zámecké
divadlo získalo
nový kabát
s. 3

Lidé od řeky

— Křest publikace
Anny Pintnerové
s. 4

/ 2015

Nově otevřené
Jihočeské
zemědělské
muzeum
s. 7

1

Úspěšné projekty z programu Leader

Téma čísla – Programové období

Týnští amatérští divadelníci
zrekonstruovali Zámecké divadlo

Rekonstrukce Zámeckého divadla

Operační programy
byly schváleny

Toto programové období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie. Pro Českou
republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Oproti programovému období 2007–
2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. A to na evropské i české úrovni. V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především snížení počtu programů (snížení
počtu tematických tématických operačních programů a ustavení jednoho Integrovaného regionálního
operačního programu na místo původních sedmi ROPů); koncepce Jednotného metodického prostředí
(má zajistit stejná pravidla skrze celý systém); rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

Pro bližší informace můžete zajít do kanceláře MAS Vltava v Regionálním projektovém centru
v Jiráskově ulici č. 84 v Týně nad Vltavou, nebo si telefonicky domluvit konzultaci na tel.: 380 421 377.
Přehled operačních programů v programovém období 2014—2020
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Název operačního programu

Finanční alokace v mld. €

Webové stránky programu

Datum schválení EK

Doprava

4,7

http://web.opd.cz

11. května 2015

Integrovaný regionální OP

4,6

http://www.rr-jihozapad.cz/

4. června 2015

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

4,3

http://www.czechinvest.org/

29. dubna 2015

Výzkum, vývoj a vzdělávání

2,8

http://www.opvavpi.cz/

13. května 2015

Životní prostředí

2,6

http://www.opzp.cz/

2. května 2015

Program rozvoje venkova

2,3

www.eagri.cz, www.szif.cz

26. května 2015

Zaměstnanost

2,1

www.esfcr.cz

6. května 2015

Technická pomoc

0,22

www.strutkturalni-fondy.cz

11. června 2015

Praha – pól růstu

0,20

http://www.oppraha.cz/

11. června 2015

Rybářství

0,03

www.eagri.cz

4. června 2015

Zdroj: Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR

Divadelní společnost Vltavan (DS Vltavan) má
v Týně nad Vltavou dlouholetou tradici. V letošním roce oslaví 160 let své existence. Něco
málo z historie spolku nám přiblíží ředitel DS
Vltavan Ivan Sýkora: „Vše začalo v roce 1855,
kdy se parta mladých studentů rozhodla založit amatérské divadlo. S menšími přestávkami
amatérský divadelní soubor funguje dodnes.
Ani válečná léta nepřerušila ochotnickou činnost. K velmi důležité události v životě souboru došlo v roce 1983, kdy si ochotníci vybudovali v Bedřichových sadech, na místě bývalého
týnského hradu, otočné hlediště, které je jediným otočným hledištěm s amatérskou scénou
v Evropě. Každoročně je zde v letní sezóně sehráno kolem třiceti představení, divácky velmi
vděčně přijímaných a hojně navštěvovaných.
Ochotníci kromě nabité letní sezóny, kdy se
hraje čtyřikrát týdně, pořádají ještě zájezdová
představení, účinkují při natáčení televizních
pořadů a při kulturních akcích města“.
DS Vltavan má také již 15 let v nájmu objekt
bývalého kina na Zámeckém nádvoří. „V roce
2000 DS Vltavan podepsal nájemní smlouvu s Městem Týn nad Vltavou na pronájem
Zámeckého divadla, která je platná zatím
po dobu 25 let. Soubor tím získal „zimní“
scénu a také technické zázemí a kostymérnu“,
přibližuje ředitel DS Vltavan Ivan Sýkora. „Problémem však byl nevyhovující stav budovy,
kterou léta nikdo nerekonstruoval, s tím ruku
v ruce spjatá značná finanční náročnost rekonstrukce, protože Vltavan musel řešit tuto
situaci ze svých velmi omezených prostředků.
A tak jsme zkusili využít nabídky MAS Vltava
a v roce 2010 jsme se přihlásili do výzvy s žádostí

Kontakt:
Divadelní společnost Vltavan
Zámecké nádvoří 783,
Týn nad Vltavou
T: 603 281 718
E: info@dsvltavan.cz
http://dsvltavan.cz/

o dotaci z programu Leader. Uspěli jsme a podařilo se tak zrekonstruovat střechu divadla, která byla doslova v dezolátním stavu“,
líčí průběh rekonstrukce ředitel týnských divadelníků a pokračuje:
„Tato pozitivní zkušenost pak stála za tím, že jsme se v roce 2012
rozhodli s pomocí dotací dokončit ještě rekonstrukci vnějšího pláště
budovy. Přední část budovy, jejíž součástí je i vstup do divadla z prostoru Zámeckého nádvoří, totiž návštěvníky divadla poutala spíše
svým ošklivým vzhledem. Omítka byla již značně vyžilá a na některých místech opadávala. I podruhé nám lidé z MAS Vltava vyšli
vstříc a pomohli nám s nezbytným papírováním. Opět jsme získali
dotaci a výsledkem je příjemný vzhled vstupního prostoru do divadla (viz. foto na str. 2). Došlo tím také ke zlepšení celkového vzhledu
Zámeckého nádvoří, které spadá do městské památkové zóny“, shrnuje výsledky několikaletého úsilí ředitel DS Vltavan Ivan Sýkora.
Zámecké divadlo tak získalo nový kabát, a to nejen díky dotacím, ale i nezištné práci a značnému úsilí týnských divadelníků.
Přesvědčit se o tom mohli např. i návštěvníci divadelní přehlídky
„O Kašpárkovu rolničku“ (divadelních souborů hrajících pro děti),
která se již jedenáctým rokem stará o zábavu dětí v období končící
zimy a nastupujícího jara. „Přehlídka si za ta léta získala značnou
popularitu. Například v letošním roce bylo na přehlídce v průběhu
nedělních odpolední na přelomu února a března uvedeno celkem pět
soutěžních představení, kterých se zúčastnila téměř tisícovka dětí
se svými rodiči“, neskrývá radost s úspěšného fungování DS Vltavan
v Zámeckém divadle ředitel týnských divadelníků.
Na závěr nezbývá, než popřát týnským ochotníkům i další úspěšné roky jejich činnosti, ať už je to na otáčivém hledišti, v Zámeckém
divadle či kdekoliv jinde. A to tak, jak si mezi sebou divadelníci
obvykle přejí: „Zlomte vaz!“

Pohádka Edudant a Francimor

Regionální publikace

Projekt spolupráce

Lidé od řeky

Anna Pintnerová napsala a sestavila pracovní učebnici regionálních
dějin Vltavotýnska s názvem Lidé od řeky, kterou vydalo Městské centrum kultury a vzdělávání v roce 2014. Kniha obsahuje spousty drobných i velkých historických událostí našeho regionu, zábavnou formou
podněcuje čtenáře k zjišťování a objevování historických dat.
Napsali…

Anna Pintnerová, autorka

„Pracovní učebnici Lidé od řeky využijí jak
učitelé, tak další milovníci historie coby nástroj
k poznání specifického mikrosvěta Vltavotýnska. Učebnice obsahuje rozmanité texty, obrazový materiál, pověsti a velké množství námětů. Je
koncipována jako soubor tematicky provázaných
pracovních listů a jim odpovídajících metodik.
Za cíl si bere pomoci uchování historické paměti mikroregionu a lepší pochopení dějepisné
problematiky tím, že ji konkretizuje v důvěrně
známých kulisách. Environmentální látka zprostředkovává správné environmentální postoje
a může být zdrojem působivých argumentů.“

Martina Sudová, vedoucí muzea

„Tato netradičně pojatá publikace přibližuje
historii vltavotýnského regionu, jíž se jako
stříbrná nit táhne proud životonosné řeky Vltavy – odtud její název: Lidé od řeky. Přibližuje
historii dávno minulou, i tu nedávnou; místa,
která již navždy zmizela z tváře města i jeho
okolí, osobnosti, které zanechaly ve vltavotýnském regionu významné stopy, příběhy, které
by měly být uchovány v lidské paměti. Věřím,
že bude schopna zprostředkovat čtenářům nejen poučení, ale i zábavu a nové zážitky, spjaté
s objevováním vltavotýnské historie.“

Milan Šnorek, starosta města

„O paměť regionu je třeba stále pečovat. Město
Týn nad Vltavou se o to snaží třeba rekonstrukcí Městského muzea, péčí o kulturní památky,
nebo právě vydáváním regionálních publikací.
Tato kniha je svým záběrem i formou ojedinělá.
Bude zpřístupněna také v elektronické podobě
v nové expozici muzea v historické školní třídě
a budou ji moci využívat učitelé, žáci studenti
i návštěvníci k interaktivnímu vzdělávání a poznávání regionálních dějin.“
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Publikace Lidé od řeky Anny Pintnerové byla pokřtěna 1. října
2014 v obřadní síni Města Týn nad Vltavou. Knihu si můžete
zakoupit v Městském informačním centru a v Městském muzeu
v Týně nad Vltavou.
Kniha vznikla díky spolupráci a nadšené invenci autorky, města
Týna nad Vltavou a Městského centra kultury a vzdělávání. Její
vydání bylo podpořeno řadou sponzorů, mezi něž patří např.
Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ; ČEVAK a. s.; MAS Vltava,
z.s.; Povodí Vltavy, státní podnik; Richmont – CZ a.s. a Rumpold –
T, s. r. o., za což všem patří velký dík.

Víte že…

V Týně vznikly postupně tři solnice? První byla postavena již
v roce 1563, druhá v roce 1612 a třetí, stojící dodnes na malostranském břehu, v roce 1708. Dochovaná solnice je dílem
italského architekta Antonia de Alfieri a zajímavá je zejména její
fresková výzdoba.
Co je to pramen ve vorařské hantýrce? Pramen je říční dopravní
prostředek ze svázaných klád. Klády se dopravovaly na vaziště
u řeky, kde se vázaly houžvemi – napařenými malými smrčky
nebo jedlemi. Nejdůležitějším vazištěm Vltavotýnska bylo vaziště
Babice na Kořensku, kam směřovaly jak vltavské, tak lužnické
prameny.

Metody optimalizace
fungování MAS

Od září 2014 se MAS Vltava podílela na projektu Metody optimalizace fungování MAS (místních akčních skupin). Projekt byl zaměřen na vytvoření doporučující metodiky zpracovávající problematiku uplatňování principu LEADER
(zejména přístupu zdola – nahoru), organizační struktury MAS a procesu
výběru projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti
regionálního rozvoje apod. Na projektu, který byl úspěšně dokončen v květnu
2015, se podílelo celkem 7 místních akčních skupin z Jihočeského kraje, které
v projektu zúročily své letité zkušenosti.
MAS VLTAVA, z.s. zpracovala téma „Uplatňování principů Leader“. Tato část metodiky obsahuje podrobný popis, co je to Leader („Liaison
entre les actions economic rural“ - v přímém
překladu znamená Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova), jaké jsou principy Leaderu, čím je uplatňování principů prospěšné,
pro koho je tato metoda určena, jak a kdy lze
principy této metody použít, jaké má dopady.
Místní akční skupina Střední Povltaví
zpracovala téma „Využití MAS jako platformy
pro různé aktivity“. Metodika popisuje využití
MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje je návodným materiálem, který by měl usnadnit orientaci v oblasti
a pomoci zaměstnancům místních akčních
skupin v praxi při pořádání různých akcí. Zároveň se může stát i základním informačním
materiálem pro zájemce z řad veřejnosti, kteří
se chtějí s problematikou místních akčních
skupin a jejich činností blíže seznámit.
MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s. zpracovala téma „Organizační struktura MAS“. Metodika vysvětluje, co je to místní akční skupina
(dále jen MAS), jakou má vnitřní strukturu či
skladbu, jaký je její úkol a postavení ve společnosti. Jaký je základní cíl MAS a čím je
prospěšná svému okolí, jaké vytváří hodnoty.
Jak se tento modul společenství dá aplikovat
na venkově k plánování a následné realizaci
rozvoje území.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla
koordinační MAS projektu a zpracovala téma

„Proces výběru projektů“. Cílem je podrobně popsat jednotlivé
úkony, které by měly místní akční skupiny dodržovat, aby byla
zajištěna bezchybnost při výběru projektů. Tato otázka je pro
fungování místních akčních skupin zcela zásadní. Představuje
problematiku, na které závisí případný úspěch či neúspěch alokování finančních prostředků mezi smysluplné projekty tak, aby
byly bez problémů přijaty k administraci platebními agenturami
řídících orgánů.
MAS Lužnice, o.s. zpracovala téma „Rovný přístup“, konkrétně
problematika tohoto přístupu v místních akčních skupinách a při
procesu výběru projektů. Tato metodika se rovněž může stát
i základním informačním materiálem pro zájemce nejen z řad veřejnosti, kteří se chtějí s problematikou místních akčních skupin
a jejich činností blíže seznámit.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. zpracovala
téma „Princip transparentnosti“. Teoretická část metodiky se
zabývá pohledem na místní akční skupiny jako na součást neziskového sektoru, na historii vývoje neziskových organizací i MAS
v ČR a současností jejich transparentního fungovaní. Obecně se
dotýká metody Leader i standardizace místních akčních skupin,
kterou v současné době místní akční skupiny procházejí.
MAS Lužnicko o.p.s. se zabývala tématem „Zpracování etického
kodexu“. Tato metodika je návodným materiálem usnadňujícím
orientaci v oblasti etiky v souvislosti s posláním a fungováním
místní akční skupiny. Jeho smyslem je pomoci zaměstnancům
místních akčních skupin při definování svých hodnot a tvorbě
etického kodexu. Metodika také obsahuje příklad etického kodexu vytvořeného podle návodu.
Kompletní metodiku můžete najít na http://www.vltavotynsko.
cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/metody-optimalizace-fungovani-mas.html
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Regionální značka Vltavotýnsko

Partnerství

Svatební krajkové šaty Michaely Švecové

Sezona nikdy nekončí

MAS Vltava je partnerem projektu Jihočeské zemědělské muzeum.

Minulý rok v létě na Vltavotýnských slavnostech obdržela Michaela
Švecová ocenění Regionální značka Vltavotýnsko na krajkové svatební
šaty, které najdete v jejím svatebním salonu.
Myšlenka podnikat v oboru svatebních šatů
a doplňků se zrodila na její vlastní svatbě, při
které si neužila všech příprav a slavnostní
atmosféry. „Téma krásných společenských šatů
a doplňků mne vždy zajímalo, takže má práce
je i mým koníčkem,“ říká Michaela Švecová.
Od myšlenky k realizaci svatebního salonu
uběhlo jen pár měsíců, ale už je to 6 let, co
začínala s internetovým obchodem www.
kmsvatby.cz. Díky rostoucímu zájmu nevěst
otevřela i kamennou prodejnu - Svatební salon
KM SVATBY.
„Ke každé zákaznici se snažím přistupovat
individuálně a maximálně respektuji všechna nevěstina přání a nároky. Přímý kontakt
se zákaznicemi je pro mě velmi důležitý,“ se
zaujetím vypráví Michaela Švecová. V salonu
KM SVATBY nabízí celou řadu krajkových, elegantních a noblesních modelů svatebních šatů,
ve kterých se budete cítit naprosto přirozeně.

K dispozici mají kromě krajky i ostatní materiály a střihy nejen
pro nevěsty ale i ženichy, obléknou i družičky, mládence a ostatní
svatebčany. Dál nabízí i široký výběr zásnubních a snubních prstenů vyrobených na míru, sortiment bižuterie a překrásné obuvi.
O plány do budoucna nemá Michaela Švecová nouzi, patří mezi
ně upevňování značky KM SVATBY a práce na propagaci. Nabízí
vysokou kvalitu za velmi rozumnou cenu a tohoto kréda by se
chtěla držet i dále. Věří, že k tomu přispěje i řada akcí jako účast
na veletrzích, spolupráce s tanečními mistry a podpora jejich
činností, sponzoring plesů a spolupráce s lidmi zajišťující svatební
obřady či jiné slavnostní akce.
„Ráda bych pozvala nevěsty a ženichy do našeho salonu k výběru právě těch jediných správných šatů a obleků. Samozřejmě
zveme i svatebčany, kteří touží po tom být na té či oné akci prostě
jen šik. Modely neustále obměňujeme a doplňujeme, aby byl
spokojen i ten nejnáročnější zákazník,“ srdečně zve k návštěvě Michaela Švecová. Ta Vás ráda přivítá v prodejně v Týně nad Vltavou
na Vinařického náměstí 206 (v podloubí). Kompletní produktovou
nabídku naleznete na webových stránkách www.kmsvatby.cz
nebo na profilu FB. Ideální je se před schůzkou telefonicky domluvit a objednat na konkrétní čas, aby se mohla věnovat právě Vám.

Otev
ře
od no
1. 7.
2015

Zahajujeme zkušební provoz
1. neoficiální sezona v Jihočeském zemědělském muzeu
Čeká na Vás
Interaktivní expozice Potraviny s rodokmenem
(aneb Zemědělské produkty na Vašem stole)
Zemědělská technika
Hravé a výtvarné aktivity pro děti
Sobotní řemeslné hodinky
Řemeslné kurzy
Výroba sýra, másla a dalších domácích potravin
Minifarma a krmení zvířátek
Jízda na koni
Zemědělské řádění a mnoho dalšího

Po rozhovoru s touto energickou ženou mám chuť se vdávat
znovu, tak dámy neváhejte!!
Víte že:

Krajka jako materiál svatebních šatů nebo jejich částí je velmi v kurzu. Kvalitní plastická krajka je nadčasová a má svou
historii. Například i císařovna Sissi měla ušité svatební krajkové
šaty z české krajky. Důkazem nadčasovosti jsou i nejobdivovanější krajkové svatební šaty světa, v nichž si Kate Middleton brala
prince Williama.

Kontakt:
Svatební salon KM SVATBY
Vinařického náměstí 206,
Týn nad Vltavou
T: 725 016 416,
E: info@kmsvatby.cz
www.kmsvatby.cz
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Otevírací doba
středa—neděle
10—18 h

Netěchovice 14
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 774 709 113
info@zemedelske-muzeum.cz
www.zemedelske-muzeum.cz

Nechte se zlákat k nevšednímu poznávání všedních věcí.
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Tradiční Vltavotýnské
farmářské trhy

KDY:		 24. 10. Dušičkové farmářské trhy
		
13. 12. Adventní farmářské trhy
KDE: Dvůr za galerií U Zlatého slunce
OD:		8.00 –12.00 hodin

Přijďte načerpat podzimně vánoční atmosféru na naše tradiční
farmářské trhy. Čeká Vás opět široká nabídka domácích specia-

lit, místních řemeslných výrobků a nabitý doprovodný program.
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