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Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou podzimní číslo půlročníku Vltavotýnsko.cz. V tomto čísle vás sezná-

míme se Zahradnictvím Jarošovice a zavedeme vás do netradičního muzea v Netěchovicích. 

Součástí čísla je podrobnější popis projektů za rok 2018, které přináší prospěch celému 

mikroregionu. Samozřejmostí je aktuální dění včetně informací o plánovaných kulturních 

a společenských akcích v našem mikroregionu, jež najdete na stejnojmenném webu vltavo-

tynsko.cz. 

Příjemné čtení.
Petr Opolcer, 
regionální projektové 
centrum

Evropská uniE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

Nové projekty s MAS Vltava
Realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014–2020 
(SCLLD) spuštěna!

V roce 2018 MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace 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. 

Více informací naleznete na našem webu www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld 

Díky MAS Vltava v rámci SCLLD se ve všech vyhlášených programových oblastech budou realizovat nové projekty, 

které přispějí k rozvoji mikroregionu Vltavotýnska.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
Do výzvy MAS Vltava – Rodina I byly podány dvě žádosti 

zaměřené na příměstské tábory a dětské skupiny. Tyto žá-

dosti jsou již předány k závěrečnému ověření způsobilosti 

na Centrum pro regionální rozvoj.

Rozděleno celkem: cca 3,25 milionů Kč 

Program rozvoje venkova (PRV)
Největší zájem mezi žadateli byl o Výzvu MAS č. 1 – 19. 2. 1. 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Při-

hlášených žadatelů o dotaci 17, z toho úspěšných 16 žádostí. 

Převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na pořízení 

rozličných zemědělských strojů. 7 žádostí má v tuto chvíli 

již úspěšně za sebou administrativní kontrolu na Regionál-

ním odboru Státního zemědělského fondu (RO SZIF). 

Rozděleno celkem: přes 7 milionů Kč 

Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
Do výzvy č. 1 MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných 
forem dopravy a zvyšování bezpečnosti byla podána 1 žá- 

dost na výstavbu nového chodníku. Do výzvy č. 2 MAS Vlta-
va – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdě-
lávání se přihlásily 2 základní školy s projekty na žákovskou 

cvičnou školní kuchyni a modernizaci počítačové učebny 

a jazykovou laboratoř. Žádosti jsou předány k závěrečnému 

ověření způsobilosti.

Rozděleno celkem: cca 7 milionů Kč 

Kontakty a konzultační hodiny jsou uvedeny na webu

www.masvltava.cz
Petr Opolcer a Karel Hladeček, 

kancelář MAS Vltava
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Běhejme s Anežkou
Druhý ročník Běhu pro Anežku

Oprašujeme 
Plán sociálních služeb
Plán byl zpracován v roce 2012 pro území obcí z Vltavotýnska. Díky němu se v Týně nad Vltavou dostávají do pohybu 
přípravy výstavby Domova pro seniory. Což vyplynulo nejen z obecného povědomí, ale existuje i písemné zdůvodnění této 
potřeby. V průběhu zpracování plánu se tehdy vyplňovala veřejná anketa, z níž vyplynula jedna z nejdůležitějších a nejvíc 
potřebných věcí, co zde chybí, a tou byl právě Domov pro seniory.

Ani nepříznivá předpověď počasí neodradila nadšence z řad 

malých i velkých, aby se i letos sešli v Čihovicích na druhém 

ročníku Běhu pro Anežku a zasportovali si pro dobrou věc.  

Na všechny sportem chtiví a nejen na ně čekal po běhu do-

provodný program, který si společně, nakonec se sluncem 

v zádech, všichni užili. Naše velké díky patří společnosti 

POMOC Týn nad Vltavou, z. s., která výtěžek ze startovné-

ho věnuje na chod Domova sv. Anežky, a též děkujeme všem, 

kdo se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli. A my už po-

malu vybíháme vstříc dalšímu ročníku. 

Nyní přišel čas aktualizovat tento plán, jeho nedílnou sou-

částí je i veřejná anketa. V anketě mimo jiné máte právě pro-

stor k vyjádření názoru či potřeby týkající se sociální oblasti.

Na aktualizaci plánu pracují již od února 2018 členové 

Pracovních skupin, do kterých se stále můžete zapojit. Jed-

notliví členové jsou převážně poskytovatelé či zadavatelé 

sociálních služeb, ale i samotní uživatelé sociálních služeb, 

kteří se také zapojili do sběru vyplněných anketních lístků. 

Vyplnit anketu můžete i v kanceláři MAS Vltava, z.s. v Týně 

nad Vltavou, v týnském infocentru nebo na internetovém od-

kazu 1url.cz/ntyoK.

Díky nově vyplněné anketě se znovu může stát něco pro-

spěšného. Třebaže se v Týně vybuduje další důležitá věc nebo 

zřídí potřebná služba pro děti, rodiny, seniory, zkrátka pro 

obyvatele Vltavotýnska. TAK VYPLŇUJTE, AŤ SE ZAČNE 

NĚCO DÍT…
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Seznamte se s netradičním 
muzeem v Netěchovicích 

Jihočeské zemědělské muzeum

Představte čtenářům onu netradičnost muzea.
Jihočeské zemědělské muzeum je netradiční muzeum, kde 

poznání prochází všemi smysly. Návštěvníci si mohou neje-

nom prohlédnout interaktivní expozice, ale mohou se vyřá-

dit v Agrohopsáriu, vyzkoušet naše traktory nebo si pohladit 

zvířátka na minifarmě. Při speciálních programech se naučí 

péct tradiční staročeský chléb, vyrobit sýr či stlouct máslo.

Řekněte nám v krátkosti příběh muzea od původní
myšlenky až dodnes.
Na začátku stál v Netěchovicích chátrající statek, pro který 

se hledalo vhodné využití. A protože je pan Jiří Netík senior 

vášnivým sběratelem a znalcem staré zemědělské techniky 

a jeho sbírka narůstala bleskovým tempem, přišel nápad 

založit muzeum. Jihočeské zemědělské muzeum si již od 

počátku hrálo s myšlenkou být netradičním zážitkovým mu-

zeem, kde budou mít návštěvníci možnost věci sami zkoušet 

a objevovat. Postupně jsme tedy budovali muzeum do podo-

by, jakou má dnes. V muzeu jsou 3 stálé expozice, množství 

traktorů, Agrohopsárium, dětský agrokoutek, pec na chle-

ba, minifarma, kiosek s občerstvením a suvenýry i zkušební 

políčko s tradičními plodinami. 

Spolupracujete v rámci muzea i s jinými turistickými
cíli či s kolegy z oboru?
Spolupracujeme s nejbližšími infocentry i ostatními turistic-

kými cíli v okolí. Se zámkem Mitrowitz a Městským muze-

em v Bechyni máme již druhou sezónu společnou bonusovou 

kartu pro návštěvníky, díky níž mají nižší vstupné. Zároveň 

spolupracujeme s dalšími subjekty cestovního ruchu na Vl-

tavotýnsku, s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích 

a s Národním zemědělským muzeem a jeho pobočkami. 

Jaké jsou plány do budoucna a na co se můžeme
na podzim v muzeu těšit? 
Jedním z našich mnoha cílů je rozvíjet zážitkovou stránku 

muzea. Chceme se zaměřit i na rozvoj školních programů a na-

bídnout veřejnosti více kurzů. Plánujeme vybudovat u muzea 

i kemp s restaurací s místními produkty a rozšířit minifarmu. 

Co se týče akcí, v půlce září u nás proběhly tradiční Dožínky a na 

závěr sezóny 27. října se můžete těšit na Zabijačku. Muzeum je 

otevřeno od května do září každý den, kromě pondělí, od 10  do 

18 hodin a v říjnu i o víkendech ve stejný čas. Těšíme se na vás.

Více info o muzeu na www.zemedelske-muzeum.cz  
nebo na Facebooku.
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BIO jablečný mošt 
a BIO křížaly  
Zahradnictví a školky Jarošovice, s. r. o. 

Pod svým názvem jste v povědomí místních obyvatel 
dost neznámý podnik, přibližte nám, kdo jste 
a co děláte?
Společnost vznikla kvůli založení školky původních druhů 

v Jarošovicích, jejíž záměr se zatím nepodařilo dokončit. Od 

roku 2013 obhospodařujeme již existující sady v Temelíně. 

Celé hospodářství je v režimu BIO, sady i pole se zeleninou. 

Na ploše 21 ha pěstujeme jabloně, hrušně, třešně, švestky 

a jahody. Ovoce dále zpracováváme na BIO jablečný mošt, 

BIO jablečné i hruškové křížaly. Švestky, třesně a jahody se 

v sezóně prodají ještě čerstvé. 

Jaká byla původní myšlenka k založení bio sadu?
Řekněte nám kratší verzi příběhu…
Vše začalo čistě náhodou, když jsme v roce 2000 dostali nabíd-

ku k odkoupení sousedních pozemků se sady a ovocnárnou. 

Nakonec přišly myšlenky dvě. Tou první bylo BIO ovoce, tzn. 

pěstování ovoce ve vysoké kvalitě za použití moderních me-

tod. A druhou myšlenkou bylo rozjet takovýto podnik za použi-

tí principu sociálního zemědělství, kdy dáte příležitost a práci 

lidem znevýhodněným na trhu práce. Sady v současné době za-

městnávají 14 zaměstnanců z toho 12 lidí se znevýhodněním.

Kde všude si vás můžeme koupit?
Koupit naše produkty můžete přímo u nás na farmě v Temelí-

ně, případně v Týně n/Vlt. v Zámeckém zahradnictví, kde na-

bízíme klasický faremní prodej. Také pravidelně zavážíme do 

větších měst, jako jsou prodejny „U dobráka“ v Č. Budějovicích 

nebo v Písku v obchůdku Moje Lhota, případně na tržištích 

v Praze a Č. Budějovicích. V loňském roce se nám podařilo do-

hodnout prodej u obchodníka z BIO produkty sdružující firmy 

jako „Sklizeno.cz“, „freshbedynky.cz“, „Náš grunt“ a stali se 

jejími dvorními dodavateli českých BIO jablek.

Jaké máte plány do budoucna, nějaké 
rozšíření sadu či nabídky? 
A kdy se můžeme těšit na novinky?
Během příštího roku chceme zákazníkům nabídnout také 

maliny, ostružiny a borůvky. Plánujeme BIO jablečné pyré, 

BIO hruškové pyré a nyní taky experimentujeme s různými 

druhy pest. Takže se určitě máte na co těšit.

Kontakt: Václav Běťák, 601 299 112



Znáte už všechny obce Vltavotýnska?

Stavíme naše společné 
mikroregionální 
komunitní centrum

Vltavotýnsko žije! Každý měsíc kulturně.

V Týně nad Vltavou byl už asi každý, ale znáte i zbylých 

třináct obcí našeho mikroregionu? Nám se příležitost 

naskytla toto léto, kdy jsme s fotoaparátem vyrazili do 

terénu sbírat fotografie do nové připravované turistické 

brožury Vltavotýnsko s tipy na zajímavá místa a výlety 

na kole či pěšky. 

Brožura vznikla v rámci projektu Centra společných 

služeb za spolupráce všech čtrnácti obcí a za finanční 

podpory z grantu Jihočeského kraje. Společně s turistic-

kým webem vltavotynsko.cz  a informačními cedulemi 

je tento projekt dalším krokem v naplňování mikroregi-

onální koncepce rozvoje cestovního ruchu a propagace 

mikroregionu našimi společnými silami v rámci Sdruže-

ní měst a obcí Vltava.

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

 Vltavotýnsko – sledujete aktuality z mikoregionu
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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.

V příštím roce se naše Sdružení měst a obcí Vltava pustí 

do finální realizace společného projektu Mikroregionál-

ního komunitního centra, které se bude nacházet v Ji-

ráskově ulici. Na rekonstrukci současného stavu budovy 

bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové řízení.
Mikroregionální komunitní centrum, perspektiva – Jiráskova ulice
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Veřejné služby na Vltavotýnsku
Jednou ročně pro Vás aktualizujeme přehled veřejných slu-

žeb. Aktualizovaný seznam pro rok 2018/2019 s kontakty 

na doktory, centra sociálních služeb nebo otevírací hodi-

ny obecních skládek najdete online na našich stránkách 

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

Vašich dotazů se obracejte na naše Centrum společných 

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

podporovaného Svazem měst a obcí České republiky. Kon-

takty viz poslední strana.

Centrum společných služeb Sdružení měst a obcí Vltava

nabízí občanům konzultace v oblasti
Odborné poradenství – životní situace, úřad

Projektové poradenství – žádosti o dotace

Propagace – kulturní tipy a tipy na výlety

Zajišťujeme školení  

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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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 a manažer CSS: Ing. Miroslav Jiříček

  tel. 606 751 490

 smovltava@centrum.cz

Specialista CSS: Mgr. Dominika Kapounová

 tel. 722 340 308

 smovltava@gmail.com

Specialista CSS: Ing. Michela Valtrová  

(veřejné zakázky) tel. 601 299 133

 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. / 

FOTO OBÁLKA: Běh pro Anežku /  Vydáno v říjnu 2018 / 200 výtisků / Neprodejné / MK _RE22689 / Vytiskla tiskárna Vltavín Týn nad Vltavou.

www.vltavotynsko.cz

Kontakt

Obchůdek u svaté Anežky Zámecké zahradnictví

Tel. do prodejny +420 774 709 109
Tel. realizace objednávek +420 774 709 108
Po–Pá  9.00–12.00 a 13.00–17.00, So 9.00–11.00

Inspirace pro Ježíška 
od Aněžky

Dušičková a vánoční vazba 
již k objednání

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

www.eshop-anezka-tyn.cz www.pomoctyn.cz/zamecke-zahradnictvi


