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Znáte Domov sv. Anežky?

Vážení čtenáři,
dovoluji si vám představit jarní číslo půlročního zpravodaje Vltavotýnsko, kde se dozvíte
nejen o nových projektech a plánech Místní akční skupiny MAS Vltava, ale také vás seznámíme s Domovy Klas, které letos slaví desetileté výročí od založení. Dále pro vás máme tip

Znáte Domov sv. Anežky? Za jeho oranžovým štítem v Či-

v podobě Přírodovědného muzea Semenec, které má již otevřeno a je ideálním místem na

hovicích v Týně nad Vltavou nacházejí zaměstnání, pomoc

výlet v jarních či letních slunečných dnech. A nesmíme opomenout ani na informaci o květ-

a podporu lidé s postižením. Věnují se tu kupříkladu tkal-

novém tradičním festivalu Vltava Open 2019, kam jste srdečně zváni. Nezbývá, než dodat,
máme se na co těšit.
Příjemné čtení.

Petr Opolcer,
regionální projektové
centrum

covství a šití, zahrádkaří, starají se o zvířata a také pořádají
různé akce, kam rádi pozvou i vás. V pátek 26. dubna se do
Čihovic můžete vypravit na tradiční stavbu májky a pálení
čarodějnice. Na 28. září v Anežce chystají třetí ročník charitativního běhu pro malé i velké s doprovodným programem

MAS Vltava připravuje vyhlášení
dalších výzev v rámci realizace
rozvojové strategie

a v sobotu 16. listopadu budou v centru Týna nad Vltavou
slavit výročí 20 let od svého založení. Do Anežky se ale můžete vydat i někdy jindy. Když se ohlásíte, rádi připraví exkurzi třeba pro vaši školní třídu. A pokud sháníte nový hrneček nebo nápad na pěkný dárek, zavítejte do obchůdku
U sv. Anežky v horním rohu vltavotýnského náměstí. Najdete tam všechny jejich úžasné výrobky!

www.anezka-tyn.cz

V roce 2018 MAS Vltava spustila realizaci Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). Začalo tím rozdělování více
než 40 milionů Kč dotací pro zemědělce, podnikatele, školy, obce či neziskové organizace z Vltavotýnska. Aktuálně se připravuje vyhlášení dalších výzev na předkládání žádostí o dotaci v roce 2019. Více informací naleznete na našem webu www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

zaměřena na zvyšování kvalifikace zemědělců

Příjem žádostí: 2/2019–5/2019

Celková alokace: 0,9 mil. Kč

Ve výzvě MAS Vltava – Sociální služby I. lze žádat na

Integrovaný regionální operační program
ciálních službách, na služby nedefinované tímto záko- (IROP)
vybrané sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sonem, komunitní práci a komunitní centra.

Předpokládaný příjem žádostí: 3/2019–4/2019

Celková alokace: 7 mil. Kč

Ve výzvě MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem
doprav y a zv yšování bezpečnosti lze žádat na Aktivitu

V plánování sociálních
služeb nás čeká akční rok
Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou a Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb (SPRSS) 2020 – 2022 reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560, partner projektu
Město Týn nad Vltavou
Nastává čas na další etapu projektu, kterou je zpracování

Z toho vytvoříme novou vizi, kam by měly směřovat soci-

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb skládající se

ální služby na Vltavotýnsku v příštích třech letech. Poté se
pustíme do plánování jednotlivých aktivit (projektů) jako

Program rozvoje venkova (PRV)

Bezpečnost dopravy a Aktivitu Cyklodoprava.

Předpokládaný termín příjmu žádostí: cca polovina

Celková alokace: 5,4 mil. Kč

z analytické (popisné) a strategické (plánovací) části. Analytická část obsahuje právě sociodemografickou analýzu,

např. aktuální Centrum pro seniory v Týně nad Vltavou,

Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci ope-

Předpokládaný příjem žádostí: 3/2019–4/2019

popis poskytovaných sociálních služeb v ORP Týn nad Vlta-

dále aktivity pro děti a mládež či seniory, rekonstrukce

race 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020:

Ve výzvě MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů

Fiche 4 PRV – Spolupráce a posílení konkurenceschop-

a vybavenosti ve vzdělávání lze žádat na Aktivitu Infra-

nosti prvov ýrobců zaměřena na podporu odbytových ře-

struktura základních škol a Aktivitu Infrastruktura pro

tězců s důrazem na výrobu a spotřebu v místě, spolupráce

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Fiche 5 PRV – Odborné vzdělávání a informační akce

Celková alokace: 4,4 mil. Kč

dubna 2019

Další vlna výzev je předpokládána ke konci roku 2019. Kontakty a konzultační hodiny na webu www.masvltava.cz
Petr Opolcer a Karel Hladeček, kancelář MAS Vltava

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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vou a sociodemografickou analýzu prioritních oblastí (oblast

pečovatelských domů, zaměstnávání znevýhodněných ob-

zaměřená na péči o seniory, problematika lidí se zdravotním

čanů či sociální bydlení, provoz a fungování stávajících po-

znevýhodněním či oblast zaměřená na Rodinu, děti a mládež

skytovatelů sociálních služeb nebo vznik nových projektů

a osoby ohrožené sociálním vyloučením).

podle potřeby.

Na jarních setkáních pracovních skupin budeme zpra-

Pokud máte co říci k této problematice, můžete se zapojit,

covávat SWOT analýzy za jednotlivé oblasti, tzn. popíšeme

budete vítáni! Více informací o projektu naleznete na webo-

momentální silné a slabé stránky, příležitosti a ohrože-

vých stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo na https://

ní v sociální oblasti za celé území ORP Týn nad Vltavou.

www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/ .

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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DOMOVY KLAS o. p. s.
10 let výročí od založení
Letošní rok, 6. listopadu, to bude již deset let, co v Temelíně za

Pozvánka na divadlo Víti Marčíka v Temelíně

podpory obce vznikla místní nezisková organizace s názvem

– dárek ke dni dětí!

Domovy Klas. Pro občany Temelína a blízkého okolí zajišťuje-

U příležitosti oslav budeme během roku pořádat několik zajíma-

me pečovatelskou službu, klub seniorů a klub pro děti. Naše

vých akcí. V květnu se zaměříme na děti. S velkou radostí zveme

činnost reaguje na potřeby obyvatel v duchu komunitní práce

všechny milovníky krásných loutkových divadel na originální

neboli lidé lidem. Pracovnice žijící v Temelíně proto dobře zna-

a vtipné představení Divadla Víti Marčíka s názvem Tři vlasy děda

jí potřeby a přání obyvatel a podle toho také sestavujeme pro-

vševěda, které se uskuteční v pátek 31. 5. 2019 od 15.00 hod. v Te-

gramy pro seniory - přednášky, výlety, pravidelná setkávání

melíně. V případě přívětivého počasí se divadlo uskuteční venku,

u společného tvoření a mnoho dalšího. Dále pro obyvatele

v opačném případě v prostorách Domovů Klas. Těšíme se na Vás

obecního DPS zajišťujeme pečovatelskou službu, aktivizač-

a věříme, že bavit se budou nejen malí, ale i dospělí.

ní činnost a dopravu klientů v případě potřeby i za zábavou.

Na Semenec za řemesly
Datum a čas konání: 1. 5. 2019 od 10.00 do 19.00
Přírodovědné muzeum Semenec otevřelo o prvním dubno-

formou přednášek a ukázek laboratorních činností. Akci Na

vém víkendu opět své sbírky. Zpřístupněná je také zcela nová

Semenec za řemesly podporují Jaderná elektrárna Temelín

expozice, Tajemství podzemního světa. Informační tabule

Skupiny ČEZ a Město Týn nad Vltavou v rámci Vltavotýnské-

a panely nečekejte, protože Tajemství podzemního světa je

ho oranžového roku 2018 a Jihočeský kraj v rámci dotačního

opravdovým tajemstvím, kde si představíte, jak vypadá svět

programu Podpora kultury.

pod našima nohama. Tak neváhejte a přijďte se vydat jako
Alenka ze známé knížky do neznámého světa. Nebo máte-li
chuť spojit pobyt v krásném přírodním prostředí i s kulturou,

Další akce muzea

vyrazte do muzea 1. května, kde na vás čeká pestrý program

8. – 9. 6.

Víkend otevřených zahrad

tance, hudby a divadla, dále řemeslný jarmark s řadou tvůr-

8. – 12. 7.

Příměstský tábor pro děti

čích dílen (například kosmetický workshop, tetování henou,
kamenická dílna, čokolínová dílna, žonglérský workshop

Pro děti provozujeme celoročně odpolední klub podle potřeb

a další). Pro děti budou připraveny tvořivé aktivity jako drá-

rodičů až do 18 hodin a v období prázdnin vždy připravuje-

tování, výroba vlastních dřevěných hraček a jako zlatý hřeb

me program příměstského tábora. Děti i rodiče tuto činnost
vítají, protože vědí, že je o jejich děti dobře postaráno. Letos
poprvé budeme během letních prázdnin zajišťovat také obědy,
takže rodičům ubyde starost s přípravou jídla. V návaznosti

Další informace o akcích

tajná soutěž o hlavní cenu. Letošní ročník tohoto prvomájo-

Přírodovědného muzea Semenec

vého rodinného festivalu poctí svou přítomností také Mobilní

naleznete na www.muzeumsemenec.cz

laboratoř Biologického centra Akademie věd České republiky

nebo Facebooku.

s vědci z entomologického ústavu, kteří představí svou práci

na úspěšné fungování jsme se v roce 2015 rozšířili i do obce
Chrášťany, kde provozujeme středisko s podobnými službami, navíc ještě mateřské centrum a byty zvláštního určení.
To vše se díky skvělé spolupráci s obcemi Temelín a Chrášťany
daří s minimálními nároky na finanční spoluúčast klientů.
Více info na www.domovy-klas.cz
nebo na Facebooku.
strana
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Vltava Open se blíží

Veřejné služby na Vltavotýnsku

Třetí květnová sobota je v kalendáři vyhrazena pro tradiční
zahájení plavební sezóny a s ní spojenou jednodenní kulturní akcí — festivalem Vltava Open. Devátý festivalový ročník

Jednou ročně pro Vás aktualizujeme přehled veřejných slu-

Vašich dotazů se obracejte na naše Centrum společných

se nově odehraje na obou březích řeky Vltavy. Novinkou fes-

žeb. Aktualizovaný seznam pro rok 2018/2019 s kontakty

služeb, ve kterém jsme pro vás k dispozici v rámci projektu

tivalu jsou závody dračích lodí, které od dopoledních hodin

na doktory, centra sociálních služeb nebo otevírací hodi-

podporovaného Svazem měst a obcí České republiky. Kon-

bude možné sledovat a fandit na levém břehu řeky Vltavy. Na

ny obecních skládek najdete online na našich stránkách

takty viz poslední strana.

pravém břehu bude tradičně v odpoledních hodinách připra-

www.vltavotynsko.cz/informacni-zpravodaj. V případě

ven bohatý kulturně-volnočasový program festivalu vytvořený ve spolupráci s místními subjekty. V programu si na své
přijde celá rodina. Součástí odpoledního programu Vltava
Open bude vystoupení pěti známých hudebních kapel. A tak
nezbývá, než říci, těšíme se na vás.

Centrum společných služeb Sdružení měst a obcí Vltava
nabízí občanům konzultace v oblasti

Stavba komunitního
centra zahájena

Odborné poradenství – životní situace, úřad
Projektové poradenství – žádosti o dotace
Propagace – kulturní tipy a tipy na výlety
Zajišťujeme školení

Na konci února 2019 Sdružení měst a obcí Vltava podepsalo smlouvu se stavební společností Metrostav a.s. na
vybudování mikroregionálního Komunitního centra
sounáležitosti, které se bude nacházet v Týně nad Vltavou. Komunitní centrum bude místem pro vzdělávání,

onu Vltavotýnsko. Vznik tohoto víceúčelového zařízení
je finančně podpořen z Evropské unie. O průběhu výstavby vás budeme i nadále informovat.

Mikroregionální komunitní centrum, perspektiva – Jiráskova ulice
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Vltavotýnsko žije! Každý měsíc kulturně.
Plánujete akci a chcete dát vědět i ostatním, že jsou zvaní?

fotografie posílejte na email smovltava@gmail.com. Celý

Koncerty, divadla, výstavy, sportovní akce, workshopy, sou-

program na aktuální měsíc najdete i na našich stránkách

těže, gastro hody a další, napište nám. Detaily, plakáty nebo

www.vltavotynsko.cz.

#vltavotynsko, #vltavaresort, #jiznicechy,
#regionkteryvaschytnezasrdce – dejte vědět
fotkou co se u nás děje
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sociální a volnočasové aktivity pro obyvatele mikroregi-

MIKROR
E

formální i neformální setkávání, kulturní vystoupení,

Vltavotýnsko – sledujete aktuality z mikoregionu

Bečice
www.obecbecice.cz
info@obecbecice.cz
po 17–19
tel.: 385 737 223
Čenkov u Bechyně
www.cenkov.cz
ou.cenkov@tiscali.cz
po, čt 17–18
tel.: 723 129 582
Dobšice
www.obecdobsice.cz
info@obecdobsice.cz
po 17–18
tel.: 385 737 075

Úřad městyse
Dolní Bukovsko
www.dolnibukovsko.cz
podatelna@dolnibukovsko.cz
po, st 8-17; tel.: 385 726 101
Dražíč
www.drazic.cz
obec@drazic.cz
po 8–11, 12–15; út 8–11;
st 12–15; pá 8–11
tel.: 724 189 408
Hartmanice
www.obechartmanice.cz
obec@obechartmanice.cz
pá 18–20
tel.: 775 152 053
Horní Kněžeklady
www.horniknezeklady.cz
obec@horniknezeklady.cz
po 17–19
tel.: 723 905 587

Hosty
www.hosty.cz
info@hosty.cz
st 16–18, tel.: 725 031 063
Chrášťany
www.chrastany.eu
starosta@chrastany.eu
po, st 8–17
tel.: 385 727 149
Modrá Hůrka
www.modrahurka.cz
modrahurka@raz-dva.cz,
po 17–18
tel.: 724 181 744
Temelín
www.obectemelin.cz
info@obectemelin.cz
po, st, čt 7–10.30, 11–16.30
pá 7–10.30, 11–13
tel.: 385 734 311

Týn nad Vltavou
www.tnv.cz
posta@tnv.cz
po, st 8–11.30, 12.30–17
tel.: 385 772 200
Všemyslice – Karel Tůma
www.vsemyslice.eu
info@vsemyslice.eu
po, st 7.30–11.30, 12–17;
pá 7.30–12
tel.: 385 721 737
Žimutice
www.zimutice.cz
ou@zimutice.cz
po, út, čt, pá 8–15:30 st 8–16
tel.: 385 737 041
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Kontakt
Název organizace:
Sídlo organizace:
Statutární zástupce:
Tajemník:
Administrátor:
Kancelář:
E–mail:
IČO:
Bankovní spojení:

MAS Vltava, z. 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
Regionální projektové centrum
Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou
mas.vltava@seznam.cz
26663414
č. ú. 190753256 / 0300

Název organizace:
Sídlo organizace:
Předseda a manažer CSS:

Specialista CSS:

Specialista CSS:
(veřejné zakázky)
IČO:

SMO Vltava
Chrášťany 79
Ing. Miroslav Jiříček
tel. 606 751 490
smovltava@centrum.cz
Mgr. Dominika Kapounová
tel. 722 340 308
smovltava@gmail.com
Ing. Michela Valtrová
tel. 601 299 133
valtrova@vltavotynsko.cz
69092061

www.vltavotynsko.cz
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