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Téma čísla – Leader

Léto nás mile překvapilo

Komu se nelení, tomu se zelení a tak se nám během léta podařilo rozběhnout
některé důležité projekty, o kterých se dočtete dále. Za zmínku stojí projekt
Vltava Card a vstup Vltavotýnska do turistické oblast Českobudějovicko-Hlubocko. Když jsem osobně vyzkoušel plavbu na hausbótu z Hluboké do Hněvkovic
s mezipřistáním na zajímavých místech na Vltavě, byl jsem nadšený. Není nad
to ochutnat výsledky naší práce.
Příjemné čtení, Petr Opolcer, regionální projektové centrum

Projekt „MAP +“ v ORP
Týn nad Vltavou

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou
MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad
Vltavou 1. února 2016 zahájila realizaci projektu s názvem
„MAP+ v ORP Týn nad Vltavou“ podpořený z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.
Hlavním cílem projektu je příprava a realizace Místního akčního plánu (MAP), strategického dokumentu v oblasti
rozvoje školství v ORP Týn nad Vltavou. Plán navazuje na již
zpracovanou Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání
pro ORP Týn nad Vltavou z předchozího projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týn nad
Vltavou“ z let 2014- 2015. Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v ORP Týn nad Vltavou na základě místní potřebnosti
a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty
a analýzami z území.
MAP je zpracováván ve spolupráci s Městem Týn nad Vltavou
jako partnerem projektu a základními školami v Dolním Bukovsku, v Chrášťanech, v Neznašově, v Temelíně, v Týně nad Vltavou (ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana) a v Žimuticích.
V průběhu března až září 2016 se setkávala Pracovní skupina a Řídící výbor projektu. Pracovní skupina sestavovala

Užitečné kontakty související s realizací MAP:
Hana Mičanová, tel.: 601 299 140,
micanova@vltavotynsko.cz

Tomáš Chovanec, tel.: 606 202 300,
tomas.chovanec@cpkp.cz
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Strategický rámec (SR) MAP včetně určení investičních priorit.
Na těchto setkáních byla také vytvořena Vize, která je součástí SR MAP. Takto zpracovaný SR MAP byl předložen na
jednání Řídícího výboru, který jej v září jednohlasně schválil.
Na základě tohoto Strategického rámce MAP mohou místní
základní školy žádat o finanční podporu svých projektů
např. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
Schválená verze Strategického rámce MAP je k dispozici
na webových stránkách www.vltavotynsko.cz pod Vlastními
projekty MAS.
Náplní projektu nebylo jen plánování investic základních
škol z Vltavotýnska ale i doučování žáků. Mentoři, tedy
učitelé, na místních školách doučovali své méně či více nadané
žáky I. a II. stupně. Od února do června se tak 57 mentorů
věnovalo 236 žákům z celého Vltavotýnska (ZŠ a MŠ Dolní
Bukovsko, ZŠ a MŠ Chrášťany, ZŠ a MŠ Neznašov, ZŠ a MŠ Temelín, ZŠ Týn nad Vltavou Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá
Strana, ZŠ a MŠ Žimutice). Mentoři často využili při doučování
pomoc dětské psycholožky, kterou poskytl partner projektu
Město Týn nad Vltavou.

Krajské granty pomáhají
rozvoji Vltavotýnska
Rekonstruovaná běžecká dráha na ZŠ Hlinecká
Posláním MAS Vltava je podpora a koordinace všestranného rozvoje mikroregionu Vltavotýnsko. Již třináctým rokem
se snažíme toto poslání naplňovat, ať už se jedná o propagaci
MAS a celého Vltavotýnska, podporu rozvoje občanských iniciativ, realizaci vlastních projektů či administrativní podporu
projektů ostatních žadatelů z našeho mikroregionu, např. pro
zemědělce, podnikatele, obce či neziskové organizace.
Jedním ze střípků mozaiky různorodých aktivit MAS je
i pomoc s administrováním drobných projektů financovaných z grantových programů Jihočeského kraje. V letech
2008–2015 se takto zpracovalo 141 žádostí do zhruba 32 různých grantových programů. Podpořeno bylo nakonec 91 žádostí a znamenalo to přibližně 3,71 miliónů Kč, které se podařilo získat pro žadatele z Vltavotýnska.
V této činnosti MAS pokračuje i v letošním roce, kdy se
podařilo zpracovat na dvě desítky žádostí, z nichž byla drtivá většina podpořena a je již úspěšně zrealizovaná. A co konkrétně bylo podpořeno? Např. projekty dvou mladých včelařů na nákup úlů a oddělků, rekonstrukce běžecké dráhy na
ZŠ Hlinecká, propagační materiály pro Muzeum historických
vozidel v Pořežanech, osvětlení expozic pro Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích, pravidelná zájmová činnost
mládeže v rámci aktivit Obce baráčníků, projekt benefičních
koncertů Pomoc Týn nad Vltavou), kulturní program v rámci farmářských trhů či podpora aktivit a integrace seniorů na
Vltavotýnsku a pravidelné klubové činnosti dětí a mládeže
realizované Domovy KLAS, o.p.s.
Jak je z výčtu patrné, jedná se o pestrou škálu různorodých aktivit, které se podařilo podpořit a zrealizovat právě
jen díky dotacím z grantových programů Jihočeského kraje,
administrativní pomoci MAS Vltava se zpracováním a vyúčtováním žádostí a v neposlední řadě díky invenci, nápaditosti
a píli samotných nositelů a realizátorů projektů.

MAS Vltava v roce 2016 realizovala i své vlastní projekty, které se týkají např. podpory plánování sociálních služeb (probíhá
realizace) či podpory informačních a propagačních materiálů
z oblasti venkovského cestovního ruchu. V rámci tohoto projektu proběhla aktualizace a tisk brožury Mikroregion Vltavotýnsko, která pojednává o obcích tohoto mikroregionu a upozorňuje na místní turisticky atraktivní lokality. Součástí projektu byla
i aktualizace a dotisk letáku Stezka na Onen Svět, který propaguje stejnojmennou naučnou stezku, kterou v minulých letech
zrealizovala MAS Vltava.
Krajské granty jsou sice vyhlašované průběžně, hlavní blok
však zpravidla bývá vyhlášený již na přelomu roku. Pokud
tedy máte nějaký nápad na zajímavý projekt a nevíte si s ním
rady nebo potřebujete pomoc se zpracováním či vyúčtováním, tak neváhejte a přijďte do Regionálního projektového
centra, kanceláře v Jiráskově ulici v Týně nad Vltavou (Dům
u Zlatého orla, čp. 84). Rádi Vám nabídneme pomocnou ruku!

Bc. Karel Hladeček
tel.: 774 709 121

hladecek@vltavotynsko.cz
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Regionální značka v akci
Výstava Země živitelka

Ve dnech od 25. srpna 2016 do 30. srpna 2016 se v Českých Budějovicích uskutečnila již tradiční výstava „Země živitelka“. Mezinárodní letošní 43. ročník agrosalonu je jednou z největších výstav v České republice. Výstava je zaměřena na tradiční zemědělské obory, mezi něž
patří rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská
výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a další. Tradiční součástí výstavy byly tematické expozice Mezinárodní výstava družstevnictví a Tvorba a ochrana životního prostředí i řada odborných seminářů a diskusních fór.
Již tradičně bylo možné navštívit v areálu Země živitelky také
stánky, kde se prezentovaly krajské MAS (místní akční skupiny).
Společný stánek Jihočeského kraje a jihočeských MAS navštívil při
zahájení výstavy prezident ČR Miloš Zeman a v dalších dnech např.
premiér Bohuslav Sobotka nebo budějovický biskup Vlastimil Kročil.
Za mikroregion Vltavotýnsko zde byla i MAS Vltava. V pavilonu
jsme se prezentovali nejen ochutnávkou produktů Regionální značky.
K ochutnání byly nabízeny domácí Bio křížaly z Čihovic a Kremrole
paní Třískové z Týna nad Vltavou, které měly tradičně velký úspěch.
Na výstavě se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky také prezentovalo naše netěchovické Jihočeské zemědělské
muzeum s ukázkou historické zemědělské techniky. Kromě zemědělských strojů a historických traktorů předvedlo muzeum i malé šla-

pací traktůrky, které si měly možnost děti vyzkoušet
a svézt se. Expozice ale nebyla k „osahání“ pouze pro
děti, i mnozí dospělí si většinu strojů mohli vyzkoušet. Dále zde byla vidět práce chráněných dílen Merino
s výrobky z vlny a výtvarnou dílničkou pro děti. Pokud se vám nepodařilo Země živitelku navštívit a pokochat se krásou zemědělské techniky historické i současné pak neváhejte navštívit Zemědělské muzeum
v Netěchovicích, které krom prohlídek nabízí také
kurzy, při kterých si návštěvník může vyrobit např. sýr,
upéct chléb, stlouct máslo či příst z vlny. (www.zemedelske-muzeum.cz)

Ceny pro vítěze na RIO Lipno 2016
Dne 20. srpna 2016 produkty Regionální značky Vltavotýnsko
potěšily vítěze paddleboardového kvalifikačního závodu SUP
Rio Lipno Beach Race pořádaného českobudějovickým sportovním klubem BUDE SPORT. Návštěvníci si mohli před závodem vyzkoušet jízdu na prkně během hodinového workshopu
a poté se přihlásit do závodu. První dva v kategorii žen a mužů
se kvalifikovali do elitního nočního sprintu. Mezi cenami vítězové našli Bio mošt a křížaly z Čihovické farmy, výrobky z Domova Svaté Anežky nebo perníčky od Dagmar Jarešové. V rámci čtyřdenního workshopu Vltavotýnsko lákalo i turistickým
balíčkem Poznej Vltavotýnsko, který je součástí slevové karty
Vltava Card a turistické destinace Vltava Resort.
LF

Za tým MAS Vltava, z. s.

Ing. Magdaléna Pavlíková

Farmářské trhy
11. 12. 2016

Adventní farmářské trhy

8. 4. 2017

Velikonoční farmářské trhy

29. 7. 2017

Vltavotýnské farmářské trhy*

21. 10. 2017

Dušičkové farmářské trhy*

10. 12. 2017

Adventní farmářské trhy*

Přihlaste se se svými produkty a výrobky.
*Datum se může změnit
Kontakt:

info@vltavotynsko.cz
774 709 110
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Vltava Resort

Vltava Resort

Zažij Vltavu s mobilní aplikací
Vltava Resort
Turistika na Vltavě

Splavnění Vltavy se blíží do svého finále. V současné době se totiž dokončuje plavební komora na hněvkovickém jezu. Již příští rok bude
Vltava splavná od Českých Budějovic až po Orlík. Lidé si tak budou
moci užít téměř stokilometrovou plavbu po Vltavě. Již teď je o tuto
novou turistickou aktivitu velký zájem. V souvislosti s rozmachem
rekreační plavby a prodlužováním plavební délky vltavské vodní cesty vznikla na řece Vltavě a jejím okolí mezi Českými Budějovicemi
a Orlickou přehradou turistická destinace Vltava Resort. Ta se orientuje na turistický ruch na řece Vltavě.
„Pro návštěvníky, kteří chtějí trávit čas kolem řeky a na ní, jsme vytvořili mobilní aplikaci Vltava Resort, kterou si lze zdarma stáhnout
do telefonu,“ říká ředitelka destinační společnosti Vltavotýnska IN REGIO Lucie Fialová. „Aplikace je propojená s GPSkou a vy tak ihned vidíte, v jakém úseku řeky se nacházíte a co je kolem ní zajímavého - např.
naučná stezka, hrad, přírodní zajímavosti. To ale není všechno. Aplikace slouží zároveň pro vůdce plavidel jako plavební průvodce – jsou v ní
informace o plavebních komorách s kontakty, stav hladiny a průtok,
přístavy a plavební signalizace.“ Aplikace je určená nejen pro ty, kteří
se plaví po řece, ale i pro turisty a cyklisty.

Součástí mobilní aplikace je i slevová karta Vltava
Card, která uživateli nabízí nejrůznější výhody u turisticky atraktivních cílů. „Po zaregistrování pomocí
e-mailu do systému Vltava Card může návštěvník začít uplatňovat nejrůznější slevy a bonusy, které mu
karta nabízí. Ty jsou seřazeny do tematických balíčků a každý si vybere. Vltava Card byla spuštěna letos,
přesto se nám podařilo dát dohromady atraktivní nabídku zajímavých turistických cílů, která se neustále
rozšiřuje,“ říká Lucie Fialová.
U Vltavy se toho teď děje tolik! Vyrazte k Vltavě
i vy. Pro inspiraci navštivte webové stránky www.vltavaresort.cz nebo facebookovou stránku Vltava Resort a začněte plánovat výlet či rovnou dovolenou.
www.vltavaresort.cz
Mgr. Iva Vránková

projektová manažerka
+420 722 900 471
info@inregio.cz

Vltavotýnské setkání
podnikatelů
v cestovním ruchu
Ve čtvrtek 24. listopadu se na zámku Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí uskuteční další setkání subjektů cestovního ruchu Vltavotýnska. Destinační společnost IN REGIO, která setkání organizuje ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Vltava a městem Týn nad Vltavou,
tak navazuje na úspěšnou únorovou akci, na které se sešlo kolem třiceti zástupců cestovního ruchu z podnikatelské sféry Vltavotýnska,
Bechyně, Českých Budějovic a Purkarce. Jejím hlavním cílem bylo seznámit jednotlivé subjekty a aktéry mezi sebou, informovat je o současné situaci v cestovním ruchu na Vltavotýnsku a v Jihočeském kraji
a v neposlední řadě iniciovat místní podnikatelskou sféru ke vzájemné spolupráci a přípravě produktového portfolia a turistických balíčků mikroregionu.
„Na minulé setkání jsme dostali pozitivní ohlasy. Účastníci akce
oceňovali především možnost setkat se s lidmi z oboru a konečně začít společně řešit současnou situaci v cestovním ruchu na Vltavotýnsku. Podle účastníků tady podobné fórum chybělo a vidí v něm příležitost, jak rozhoupat místní mírně stojaté vody, třeba právě skrze
navázání spolupráce mezi jednotlivými subjekty. To se může dít např.
prostřednictvím společných projektů nebo vzájemné propagace. Dobré zprávy jsou, že někteří účastníci skutečně mezi sebou spolupráci
navázali a velmi si ji pochvalují,“ uvedla Lucie Fialová, ředitelka destinační společnosti IN REGIO.
Vizí destinační společnosti je pořádat tato setkání pravidelně dvakrát
do roka, vždy před sezonou, kdy se budou prezentovat novinky v cestovním ruchu a v aktivitách jednotlivých subjektů, a po sezoně, kdy dojde
k jejímu zhodnocení a vytvoření strategie pro následující rok.

Kromě toho IN REGIO plánuje vzdělávání pro odbornou veřejnost: „Do budoucna bychom rádi na setkání navázali se sérií přednášek a seminářů, které by vedli odborníci na cestovní ruch, management
a marketing. Zájemci si tak budou moci prohlubovat
své znalosti a zvýšit svou efektivitu. Věříme, že tyto
vzdělávací aktivity napomohou zkvalitnění služeb na
Vltavotýnsku, díky kterému budou od nás návštěvníci odjíždět s pocitem příjemně stráveného volného
času a s chutí se znovu vracet. Je totiž starou, avšak
stále platnou pravdou, že spokojený návštěvník je
lepší než rozsáhlá přesvědčovací kampaň,“ říká Lucie
Fialová.
Hlavním tématem listopadového setkání bude
vstup Vltavotýnska do turistické oblasti Českobudějovicko – Hlubocko, který místní cestovní ruch významným způsobem ovlivní. Setkání se zúčastní projektový
manažer za tuto turistickou oblast, Tomáš Polanský,
a zástupce Jihočeské centrály cestovního ruchu, kteří společně představí její cíle a vize, a co z toho plyne
pro místní podnikatele a další. Kromě toho se zhodnotí uplynulá turistická sezóna a následovat bude diskuze nad dalším směřováním. Setkání je určeno všem,
kteří se pohybují v oblasti cestovního ruchu, kultury
a médií na Vltavotýnsku. Zájemci se mohou přihlásit
na e-mail info@inregio.cz a následně mu budou sděleny bližší informace.
info@inregio.cz
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Projekt meziobecní spolupráce

Sdružení měst a obcí Vltava
a Centrum společných služeb
aneb meziobecní spolupráce
Milí čtenáři a občané Vltavotýnska, dostali jste se do druhé části časopisu Vltavotýnsko.cz, která je oficiálním informačním zpravodajem Sdružení měst a obcí Vltava (SMO Vltava) a jeho čtrnácti
obcí. V této části vás budeme jednou za půl roku informovat o aktuálním dění v našem mikroregionu, především, co se týče meziobecní spolupráce a dalších společných projektů rozvíjejících náš
mikroregion. Součástí tohoto čísla je i příloha v podobě plakátu
s přehledem veřejných služeb dostupných v jednotlivých obcích.

Můžete se tedy na nás obrátit se svými dotazy. Naším
cílem je zvýšení profesionality a efektivity výkonu veřejné správy a rozvoji veřejných služeb občanům jednotlivých obcí, zvýšení dostupnosti a informovanosti
o veřejných službách a přenášení dobré praxe a znalostí mezi obcemi. Projekt je zaštítěný SMO ČR a finančně podporován z Evropského sociálního fondu
v Operačním programu Zaměstnanost.

SMO Vltava bylo založeno za účelem podpory spolupráce mezi obcemi, či hájen zájmů obcí v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, požární
ochrany a veřejného pořádku. Jako příklad výsledku spolupráce můžeme uvést Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku,
pořízení nádob na separovaný sběr odpadu nebo pořízení obecního
mobiliáře do obcí.
Kromě zájmů jednotlivých obcí je cílem SMO Vltava zabývat se i celkovým rozvojem mikroregionu, kterého dosahuje právě jednotlivými
spolupracemi mezi obcemi. I proto jsme se v minulém období aktivně zapojili do projektu „Meziobecní spolupráce“ realizovaného Svazem
měst a obcí České republiky (SMO ČR) od května 2013 do listopadu
2015. V minulém programovém období díky projektu vznikl dokument
„Strategie území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou v oblasti
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu“, který obsahuje plán aktivit, podle kterého budou jednotlivé projekty naplňovány.
I pro další období 2016 - 2019 se SMO Vltava účastní projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce,
zkráceně Centra společných služeb (CSS). Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit se mohou obce v rámci dobrovolných svazků obcí. Cílovou skupinou je i veřejnost, která může
využívat společných služeb centra.
V tomto tříletém období budou starostům a občanům nápomocni dva pracovníci Centra společných služeb (CSS). Na pozici manažera
CSS je předseda SMO Vltava Ing. Miroslav Jiříček a na pozici specialisty pro rozvoj mikroregionu je Ing. Lucie Fialová. Jako odborná personální podpora máme za úkol obcím poskytovat poradenskou činnost
při přípravě obecně závazných vyhlášek, právních dokumentů, smluv,
odborné konzultace k aktuálním novinkám v legislativě, přípravě
a realizaci projektů, konzultace k veřejným zakázkám a další pomoc
při administrativě spojené s výkonem veřejných služeb obcí.
Pracovníci CSS zároveň slouží i občanům jako kontaktní centrum.

S vašimi dotazy se můžete obrátit na náš email:
smovltava@centrum.cz.
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Ing. Miroslav Jiříček, 774 709 112
smovltava@centrum.cz

Ing. Lucie Fialová, 722 340 308

Užitečné odkazy
www.sluzbyobci.cz – stránky týkající se projektu
Centra společných služeb
www.smocr.cz – portál Sdružení měst a obcí České republiky
www.inregio.cz – stránky destinační společnosti
Vltavotýnska věnující se propagaci mikroregionu v oblasti cestovního ruchu
www.vltavotynsko.cz – stránky Místní akční skupiny Vltava
www.jiznicechy.cz – portál turistického regionu
jižní Čechy s kalendářem jednotlivých turistických oblastí
sociální sítě Facebook: Vltavotýnsko – aktuality
z mikoregionu, na kterém se podílí Infocentrum Týna nad Vltavou s IN REGIO
Instagram #vltavotynsko – dejte vědět fotkou,
kde jste na Vltavotýnsku byli a kde se vám
to líbí

Projekty
meziobecní
spolupráce
Cestovní ruch je potenciálem
pro rozvoj regionu

Cestovní ruch je významným ekonomickým činitelem daného území.
Příjemné prostředí obcí, nabídka základních služeb a vstřícnost vůči návštěvníkům je dobrou cestou ke zvýšení oblíbenosti regionu a paralelně
dalším příjmům do obecních pokladen. Vltavotýnsko stejně jako jakýkoliv jiný region tento potenciál má. V současné době možná dokonce vyšší,
než by si někdo mohl představit. Na začátku tohoto září SMO Vltava podepsalo smlouvu o členství v certifikované turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko. Vltavotýnsko se tak připojilo k turisticky atraktivním
Českým Budějovicím a Hluboké nad Vltavou a je součástí společné strategie a propagování této oblasti. Mezi další fakta zvyšující atraktivitu našeho mikroregionu je dokončení vltavské vodní cesty v dubnu příštího
roku dostavbou plavební komory na hněvkovickém jezu, s čímž zvýšení
rekreační lodní dopravy. V Týně nad Vltavou je zrekonstruované Městské muzeum s širokou sbírkou vltavínů a expozice věnující se voroplavbě
a stavbě lodí, která k Vltavotýnsku historicky patří. Příležitost k rozvoji je i v rozšíření nabídky služeb potenciálním turistům, se kterou souvisí nezbytné investiční aktivity. Meziobecní spolupráce je i v cestovním
ruchu žádaná. Od propojování sousedících obcí cyklostezkami, vyznačením naučné trasy, vybavením lavičkami a odpočinkovým mobiliářem až
po společné uspořádání kulturní události nebo hasičské soutěže.
Jak již bylo zmíněno v minulém projektu podporujícím meziobecní
spolupráci byla vytvořena strategie rozvoje Vltavotýnska, jejíž jedna část
se zabývá právě cestovním ruchem jako oblastí zajímavou pro další rozvoj Vltavotýnska. Na základě této strategie bychom chtěli dále pokračovat a naplňovat jednotlivé aktivity jako např. sepsání komplexní Strategie pro rozvoj cestovního ruchu Vltavotýnska.
LF

Základní informace
o obecních úřadech
Bečice, Bečice 21, 37501 Týn nad Vltavou,
po 17.00–19.00,
724 181 324, info@obecbecice.cz,
www.obecbecice.cz

Čenkov u Bechyně, Čenkov u Bechyně 7,
391 65 Bechyně,
po, čt 17.00–18.00
723 129 582, ou.cenkov@tiscali.cz,
www.cenkov.cz

Dobšice, Dobšice 5, 375 01 Týn nad Vltavou,
po 17.00–18.00
385 737 075, dobsice@quick.cz,
www.obecdobsice.cz

Úřad městyse Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, nám.
Jiráskovo 67,
po, st 8.00–17.00; út, čt 8.00–16.00; pá 8.00–14.00,
385 726 101, mazanec@dolnibukovsko.cz,
www.dolnibukovsko.cz
Dražíč, Dražíč 57, 375 01 Týn nad Vltavou,
po 8.00–11.00, 12.00–15.00; út 8.00–11.00,
st 12.00–15.00; pá 8.00–11.00,
724 189 408, obec@drazic.cz, www.drazic.cz
Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko,
pá 18.00–20.00,
775 152 053, obec@obechartmanice.cz,
www.obechartmanice.cz
Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25,
375 01 Týn n/Vlt,
po 17.00–19.00,
723 905 587, knezeklady@volny.cz,
www.horniknezeklady.cz

Hosty, Hosty 84, 375 01 Týn nad Vltavou,
st 16.00–18.00,
385 731 423, info@hosty.cz, www.hosty.cz
Chrášťany, Chrášťany 79, 37304 Chrášťany,
po, st 8.00–17.00,
725 031 066, starosta@chrastany.eu,
www.chrastany.eu

Modrá Hůrka, Modrá Hůrka 16, 375 01 Modrá Hůrka,
út 17.00–18.00,
724 181 744, modrahurka@raz-dva.cz,
www.modrahurka.cz
Temelín, Temelín 104, 373 01 Temelín,
po 7.00–10.30, 11.00–16.30;
st 7.00–10.30, 11.00–16.00;
čt 7.00–10.30, 11.00–16.00;
pá 7.00–10.30, 11.00–13.00;
385 734 311, info@obectemelin.cz,
www.obectemelin.cz
Městský úřad Týn nad Vltavou,
náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
po, st 8.00–11.30, 12.30–17;
út, čt 8.00–11.30, 12.30–15.00;
pá 8.00–13.00, 385 772 200, posta@tnv.cz,
www.tnv.cz

Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov,
po, st 7.30–11.30, 12.00–17.00; pá 7.30–12.00,
385 721 737, info@vsemyslice.eu,
www.vsemyslice.eu

Žimutice, Žimutice 44, 373 66 Žimutice,
po, út, čt, pá 8.00–15.30, st 8.00–16.00,
385 737 041, ou@zimutice.cz, www.zimutice.cz
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Mapa působnosti MAS Vltava, z. s.
a SMO Vltava
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, 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

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

Název organizace:
SMO Vltava
Sídlo organizace:
Chrášťany 79
Předseda a manažer CSS: Ing. Miroslav Jiříček tel. 774 709 112 smovltava@centrum.cz
Specialista CSS:
Ing. Lucie Fialová tel. 722 340 308 fialova@inregio.cz
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