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Další výzvu chystá MAS vyhlásit na jaře roku 2020.

Petr Opolcer a Karel Hladeček, 
kancelář MAS Vltava, www.masvltava.cz

Vážení čtenáři,
v podzimním čísle půlročního zpravodaje Vltavotýnsko se dozvíte o lokální ekonomice na 

Vltavotýnsku, dáme tipy kam u nás nejen na podzim vyrazit. V listopadu si pak připomene-

me výročí Domova sv. Anežky a dozvíte se o zajímavých projektech na Vltavotýnsku.

Nechť vám toto číslo přinese inspiraci a dobré čtení.
Petr Opolcer, 
regionální projektové 
centrum

Lokální ekonomika 
na Vltavotýnsku

Plánujeme aktivity 
komunitního centra

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Sdružení měst  a  obcí Vltava  je  zapojeno  od  roku 2016 do 
projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní  spolupráce,  kde prostřednictvím  „Centra  spo-
lečných služeb (CSS)“ poskytuje obcím, servis v oblasti ve-
řejné správy s důrazem na samosprávné kompetence a roz-
voj území.
V pokračování tohoto projektu plní pracovníci CSS několik 

dalších úkolů. Společně se starosty obcí Vltavbotýnska vypl-
ňují  dotazník,  který  bude  sloužit  jako  podklad  pro  zjištění 
stavu lokální ekonomiky v České republice. Anketní otázky 
jsou zaměřeny na posouzení situace v oblasti podpory drob-
ných a středních podnikatelů, jejich zastoupení a potřebnos-
ti v obcích a na další aspekty stavu lokální ekonomiky.
Obce při plánování rozvoje území budou moci využít i vý-

stupy činnosti CSS, kterými budou mimo jiné zpracovaný 
seznam malých a středních podnikatelů a databáze brown-
fields  na Vltavotýnsku.

Pokud  procházíte  často  Jiráskovou ulicí, můžete  sledovat 
intenzivní  postup  výstavby Komunitního  centra  sounále-
žitosti.
Investorem stavby je Sdružení měst a obcí Vltava a její cel-

kové dokončení je plánováno na přelom roku 2019 a 2020.
Komunitní centrum bude sloužit jako prostor pro setká-

vání  občanů  Vltavotýnska.  Záměrem  je  aktivizovat  lidi 
s různými zájmy a nápady a společně vytvářet atraktivní 
program. Současně  je posláním komunitního centra pod-
pora obyvatel, kteří mají nějakou formu sociálního znevý-
hodnění.
Co se bude v centru dít? Akce, besedy, přednášky, setkání 

neformálních skupin atd. Je už připravován projekt komu-
nitní práce, ve kterém bude kladen důraz na sociální začle-
ňování osob ohrožených sociálním vyloučením a zvyšování 
zaměstnanosti.  Důležitou  součástí  provozu  komunitního 
centra bude poradenství, které by mělo zlepšit orientaci ob-
čanů v oblasti poskytovaných sociálních služeb na Vltavo-

Nové projekty s MAS Vltava
Informace o výzvách MAS Vltava

Integrovaný operační program (IROP)
V 1. výzvě  k  předkládání  žádostí  o  podporu  z  Integrova-
ného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 
„MAS  Vltava  –  IROP  –  Podpora  šetrných  forem  dopravy 
a  zvyšování  bezpečnosti“  byl  podpořen  a  realizován  pro-
jekt města Týn nad Vltavou nazvaný  „Chodník Milevská 
- 2. fáze“.
Ve 2. výzvě s názvem „MAS Vltava – IROP – Modernizace 
objektů  a  vybavenosti  ve  vzdělávání“  byly  podpořeny  pro-
jekty s plánovaným ukončením ke konci září 2019 příjem-
ců  Základní  škola  Týn  nad  Vltavou,  Hlinecká  s  názvem 
projektu „Žákovská cvičná školní kuchyně a modernizace 
počítačové učebny“ a Základní škola Týn nad Vltavou, Malá 
Strana s názvem projektu „Jazyková  laboratoř na ZŠ Týn 
nad Vltavou, Malá Strana“.
Ve 3. výzvě s názvem „MAS Vltava – IROP – Podpora šetr-
ných  forem dopravy a  zvyšování bezpečnosti  II.“  byl  před-
ložen  jeden  projekt. Ve  4.  výzvě  s  názvem  „MAS Vltava  – 
IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.“ 
byly předloženy 4 projekty. Obě výzvy byly v době uzavírky 
v procesu hodnocení.
Vzhledem k tomu, že do 4. výzvy byly předloženy projekty 
převyšující  danou  alokaci,  může  MAS  vybrat  2  náhradní 
projekty bez ohledu na alokaci výzvy MAS a podpořit je tak 
z  nevyčerpané  alokace  z  ostatních  výzev.  Vzhledem  k  po-
měrně složitým administrativním procesům, zůstává otáz-
kou,  zda MAS bude  vyhlašovat  původně plánované  výzvy 
na podzim 2019.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
V 1. výzvě „MAS Vltava – Rodina I.“ byly podpořeny a jsou 
realizovány 2 projekty, žadatel Městský dům dětí a mláde-
že Týn nad Vltavou s názvem projektu „Příměstské tábory 
MěDDM Týn nad Vltavou“ a Domovy KLAS, o.p.s. s názvem 
projektu  „Domovy Klas dětská  skupina Týnka“. Zbytková 
alokace byla přesunuta do 2. výzvy.
Ve 2. výzvě „MAS Vltava – Sociální služby I.“ byly předlože-
ny 4 žádosti, které převyšují alokaci dané výzvy. Pravděpo-
dobně tak projekty za 1. a 2. výzvu vyčerpají všechnu alokaci 
z OP Zaměstnanost a další výzvy nebudou již vyhlašovány.

Program rozvoje venkova (PRV)
O Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci 
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova (PRV) byl v roce 
2018 mezi žadateli velký zájem. Všech 16 projektů, ve kte-
rých převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na poří-
zení rozličných zemědělských strojů, je již zrealizovaných 
a aktuálně probíhá jejich vyúčtování.
V roce 2019 MAS vyhlásila další výzvu zaměřenou na dosud 
nevyhlášené fiche (Fiche 4 PRV - Spolupráce a posílení kon-
kurenceschopnosti  prvovýrobců  a Fiche 5 PRV  - Odborné 
vzdělávání a  informační akce). Do Výzvy č. 2 PRV se však 
žádný žadatel nepřihlásil. Jednalo se však o fiche s nejniž-
ší alokací. V případě trvalého nezájmu žadatelů o tyto fiche 
bude MAS tyto prostředky alokovat do jiných fichí, ve kte-
rých je zájem žadatelů větší.

Aktivity  Centra  společných  služeb  na  Vltavotýnsku  pro-
bíhají v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR (Operační pro-
gram Zaměstnanost, Prioritní  osa 4, projekt Posilování  ad-
ministrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce). 

týnsku. Prostor komunitního centra bude využíván k akcím, 
které posílí dobré vztahy a komunikaci mezi občany. Pláno-
vána jsou také setkávání obyvatel a zástupců obcí při řešení 
důležitých témat.

smo

smo
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Z  hlediska  historického  vývoje  chodník  nebyl  realizován 
v době výstavby komunikace. Během let došlo k rozšíření jak 
zóny pro bydlení  s nárůstem obyvatel,  tak k  rozšíření prů-
myslového areálu a navýšení počtu zaměstnanců, a tím i ke 
zvýšení pohybu chodců v této oblasti.
V daném místě frekventované silnice II/105 nebyl bezpeč-

ný pohyb osob, zejména dětí  a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. V místě novostavby chodníku označené-
ho jako větev C byla krajnice a rozšířené zemní těleso silnic 
se starým poškozeným ocelovým svodidlem. Realizace pro-
jektu umožnila toto řešit.
Nový a částečně rekonstruovaný chodník je bezbariérový 

pro  osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace,  dále 
umožňuje  bezpečné  pěší  propojení  stávajících  chodníků, 
umožní  kratší  docházku mezi  obytnými  zástavbami  a  dal-
šími pěšími cíli. Realizací projektu došlo k propojení stáva-
jících  chodníkových  ploch  od  zastávky  autobusu  ve  směru 
od  Tábora, Milevska  i  od  Českých  Budějovic  okolo  okružní 
křižovatky II/105, II/159 k sídlišti Táborská, nové rozvojové 
zóně Sever a průmyslovému areálu.

Závěrečná  zpráva  o  realizaci  byla  podána  v  lednu  2019. 
V březnu 2019 byla městu Týn nad Vltavou proplacena dota-
ce necelý jeden milión korun českých.

RČ: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008598

Realizace projektu 
podpořeného MAS Vltava
Projekt nazvaný Chodník Milevská – 2. fáze se zahájením
na konci února 2017 byl ukončen v září 2018. 

Pokračujeme v plánování 
sociálních služeb
Od začátku letošního roku je připravována strategická 
část plánu sociálních služeb pro Vltavotýnsko.

V květnu probíhala setkání pracovních skupin k přípravě další 
etapy plánování  sociálních služeb. Členové pracovních skupin 
se podíleli na tvorbě SWOT analýz za jednotlivé prioritní oblasti. 
SWOT analýzy posuzují současný stav sociálních služeb na 

Vltavotýnsku.  Mezi  silné  stránky  patří  například  jejich  do-
stupnost  nebo  příprava  projektu  centra  pro  seniory.  Slabou 
stránkou je například současná neexistence pobytové sociální 
služby  pro  seniory.  Pracovní  skupiny  definovaly  příležitosti 
související  s  vnějšími  faktory  jako např.  intenzivnější  spolu-
práci  obcí  s  poskytovateli  sociálních  služeb.  Příležitostí  pro 
rozvoj  služeb  je  také navýšení finančních prostředků do do-
tačního programu města Týn nad Vltavou na sociální služby 
a  příspěvků  okolních  obcí.  Sociální  služby  na  Vltavotýnsku 
může ohrozit nedostatek kvalifikovaného personálu v sociál-
ních službách nebo snížení finančních prostředků z dotací. 
V průběhu  jednání pracovních skupin byla zformulována 

vize rozvoje sociálních služeb 2020–2022, kterou stejně jako 
SWOT  analýzy  z  jednotlivých  pracovních  skupin  schválila 
11. června řídící skupina:

„Snadno dostupné a kvalitní služby efektivně rozložené na 
celém území ORP  v  podmínkách  odpovídajících  21.  století. 
Propojení spolupráce poskytovatelů a zadavatelů v souladu 
s potřebami uživatelů.“
V další etapě projektu proběhne zpracování Katalogu po-

skytovatelů  sociálních  služeb na Vltavotýnsku,  který  bude 
k dispozici v elektronické i tištěné podobě a občané ho najdou 
například na webu města Týn nad Vltavou, MAS Vltava nebo 
na odboru sociálních věcí MěÚ Týn nad Vltavou.
Na  podzim  se  opět  setkají  pracovní  skupiny,  které  jsou 

otevřené i pro zájemce z řad veřejnosti. Na chystaných sku-
pinách  se  postupně  zpracuje  strategická  část  Střednědo-
bého plánu  rozvoje  sociálních  služeb. Konkrétně nás  čeká 
práce na specifikování jednotlivých aktivit v sociální oblas-
ti. Poté proběhne připomínkování pracovní verze a veřejné 
projednání finální podoby plánu. Střednědobý plán rozvoje 
sociálních  služeb  následně  projednají  zástupci  obcí  ORP 
Týn nad Vltavou u kulatého stolu starostů na přelomu roku 
2019 a 2020.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku 
(reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560)
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Vltavotýnsko známé i neznámé Domov sv. Anežky slaví 20. výročí

Vltavotýnsko žije! Každý měsíc kulturně

V  létě  jsme  sice  cestovali  do  dalekých  krajů, možná  také 
proto, abychom zjistili, že u nás je také krásně. Vltavotýn-
sko má mnoho  turistických cílů, které  jsou hojně navště-
vovány. Patří k nim například Otáčivé hlediště v Týně nad 
Vltavou,  zámek Mitrowicz  v  Kolodějích  nad  Lužnicí,  Ná-
vštěvnické  centrum  jaderné  elektrárny  Temelín  a  další. 
Zábavu  i  poučení  najdou  návštěvníci  v  Městském muzeu 
v Týně nad Vltavou, Přírodovědném muzeu Semenec,  Ji-
hočeském zemědělském muzeu v Netěchovicích i v Muzeu 
historických vozidel v Pořežanech. 
Významným cílem a lákadlem pro turisty je řeka Vltava 

a její okolí. Atraktivní je možnost zapůjčení loděk či paddle-
boardů. Intenzivně je využívána Vltavská cyklostezka po 
pravém břehu Vltavy až k Hněvkovické přehradě. Nově je 
přístupná původní historická potahová stezka podél řeky 
mezi Týnem nad Vltavou a Hněvkovicemi na levém břehu.
Cílem turistů a současně milovníků piva mohou být také 

malé pivovary, Lipan v Dražíči nebo Bukovar v Dolním Bu-
kovsku.
Zajímavých  lokalit  Vltavotýnska  je  daleko  více.  Dob-

rodružná  je  cesta  romantickým  údolím  Židovy  strouhy,  
krásná je naučná stezka „Za neznašovským kohoutem“. Do 
korun stromů se můžete vyšplhat na rozhledně Vysoký Ka-
mýk a shora si prohlédnout nejen Písecké hory. 
Vltavotýnsko  ukrývá  i  další místa,  která  jsou  atraktivní 

rozhledem do krajiny či unikátní přírodou. Určitě je zajímavé 
se vypravit stezkou podél Lužnice směrem do Bechyně a vyjít 
třeba na Dubový vrch. Nádherný výhled je nad obcí Hartma-
nice u křížku ze spojovací cesty od obce do Horního Bukov-
ska. Romantickou atmosféru mají rybníky u Dubových mlýnů 
s alejí vzrostlých stromů na hrázi Dubového rybníka. 
Objevování Vltavotýnska může být zábavné i dobrodruž-

né, tak se vydejte na cestu a najděte si to „svoje“ místo.

 #vltavotynsko, #vltavaresort, #jiznicechy, 
#regionkteryvaschytnezasrdce – dejte vědět 
fotkou co se u nás děje

 Vltavotýnsko – sledujete aktuality z mikoregionu
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Velké oslavy se chystají při příležitosti 20ti let založení Do-
mova sv. Anežky, o.p.s v Čihovicích.
Domov  sv.  Anežky  vznikl  v  roce  1999  díky  několikale-

tému úsilí  občanského  sdružení  Pomoc Týn nad Vltavou 
rekonstrukcí  areálu  zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice 
v Týně nad Vltavou, aby se stal sociálním a společenským 
centrem  pro  osoby  se  zdravotním  nebo mentálním  posti-
žením. Posláním Domova sv. Anežky  je podpora a pomoc 
lidem  se  zdravotním  postižením  začlenit  se  do  běžného 
života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpo-
vídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami 
užitečnosti  a  potřebnosti.  Celý  tento  projekt  je  založen 
na přímé  spolupráci  a  kontaktu  lidí  s  postižením  s  lidmi 
a pracovníky zdravými. Poskytované sociální služby a  je-
jich průběh vychází z  individuálních potřeb  jednotlivých 
klientů s cílem podpořit jejich samostatnost a posílit jejich 
začlenění do běžného života.
Na  oslavách  20.  výročí  se  sejdou  ti,  kteří  se  o  založe-

ní Domova  sv. Anežky  zasloužili  nebo  se  podílejí  na  jeho 
současné činnosti a také spolupracovníci, klienti, přátelé 

a partneři. Slavnostní setkání k výročí se uskuteční 16. lis-
topadu.Program se aktuálně připravuje a bude zveřejněn 
na webu wwww.vltavotynsko.cz a   na stránkách Domova 
sv. Anežky, o.p.s. - www.anezka-tyn.cz.

Plánujete akci a  chcete dát vědět  i ostatním, že  jsou zvaní? 
Koncerty, divadla, výstavy, sportovní akce, workshopy, sou-
těže, gastro hody a další, napište nám. Detaily, plakáty nebo 

fotografie  posílejte  na  email  smovltava@gmail.com.  Celý 
program  na  aktuální  měsíc  najdete  i  na  našich  stránkách 
www.vltavotynsko.cz.

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 
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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Dubové mlýny

Vltavská cyklostezka

Domov sv. Anežky

smo

smo



Název organizace:  MAS Vltava, z. s.
Sídlo organizace:  Hartmanice 22 

  373 65 Dolní Bukovsko

Statutární zástupce:  Mgr. Jan Dudlíček, tel.: 775 152 053

Tajemník:  Ing. Petr Opolcer, tel.: 774 709 120

  e-mail: opolcer@vltavotynsko.cz

Administrátor:  Bc. Karel Hladeček, tel.: 774 709 121

  e-mail: hladecek@vltavotynsko.cz

Kancelář:  Regionální projektové centrum

  Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou

E–mail:  mas.vltava@seznam.cz

IČO:  26663414

Bankovní spojení:  č. ú. 190753256 / 0300

 

Název organizace:  SMO Vltava
Sídlo organizace:  Chrášťany 79

Předseda CSS:  Ing. Miroslav Jiříček, 

  tel.: 606 751 490

  e-mail: smovltava@centrum.cz

Manažer CSS:  Ing. Hana Syrovátková, 

  tel.: 722 900 471

  e-mail: syrovatkova@vltavotynsko.cz

Specialista CSS:  Mgr. Jana Kučerová, tel.: 722 340 308

  e-mail: smovltava@gmail.com

Specialista CSS:  Ing. Michaela Valtrová, tel.: 601 299 133 

(veřejné zakázky)  e-mail: valtrova@vltavotynsko.cz

IČO:  69092061

MAS Vltava, z. s. / TEXTY a FOTO:  Redakce MAS Vltava a SMO Vltava, Domov sv. Anežky, Jihočeské zemědělské muzeum Netěchovice, Zahradnictví a školky Jarošovice s. r. o., IN Regio o. p. s. / 

 Vydáno v září 2019 / 200 výtisků / Neprodejné / MK _RE22689 / Vytiskla tiskárna Vltavín Týn nad Vltavou.

www.vltavotynsko.cz

Kontakt

Obchůdek u svaté Anežky Obchůdek u svaté Anežky

Po–Pá 8.30–17.30
So 8.00–12.00
Tel.: +420 731 807 972

Sáčky  
na potraviny

Výrobky 
z ovčí vlny

Po–Pá 8.30–17.30
So 8.00–12.00
Tel.: +420 731 807 972

www.eshop-anezka-tyn.cz www.eshop-anezka-tyn.cz


