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Vltavotýnské
kulturní léto 2018

Vážení čtenáři,
držíte v rukou další číslo našeho mikroregionálního půlročníku. Jak toto číslo shrnout? Asi
jednoduše: Na Vltavotýnsku se stále něco děje. V tomto roce nás čeká opět mnoho skvělých
projektů s MAS Vltava a Sdružením měst a obcí Vltava a po práci zábava. I letošek nabízí tradiční kulturní akce, na kterých se doufám v hojném počtu sejdeme – namátkou zahájení plavební sezóny na Vltava Open, Kulturní léto u řeky, Mariánská pouť v Kolodějích,
dřevosochání v Dražíči nebo Vltavotýnské vodácké slavnosti. A o tom všem se můžete dočíst
i na našem novém webu vltavotynsko.cz. Přeji příjemné čtení a nezapomeňte doporučit náš
mikroregion i Vašim známým, ať třeba ochutnají naše místní výrobky označené regionální
značkou VLTAVOTÝNSKO.

Petr Opolcer,
regionální projektové
centrum

40 milionů korun
pro Vltavotýnsko!
Realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014–2020 (SCLLD)
MAS Vltava v těchto dnech vyhlašuje první výzvy k předkládání žádostí o podporu. Pro náš mikroregion je možnost čerpání
více než 40 milionů Kč dotací pro zemědělce, podnikatele, školy, obce či neziskové organizace. Těšíme se na spolupráci.
Více informací o programu www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Fiche 3 PRV – Podpora zakládání podniků a jejich

Příjem žádostí: 12. 2. – 15. 3. 2018

rozvoje zaměřena na Podporu investic na založení

Ve výzvě MAS Vltava – Rodina I lze žádat na zařízení pé-

nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností

če o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky

Celková alokace: 8 mil. Kč.

a zájmové aktivity, příměstské tábory, dětské skupiny,

Integrovaný operační program (IROP)

společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo

Příjem žádostí: březen 2018 (termín bude upřesněn)

příměstského tábora či vzdělávání pečujících osob

Výzva č. 1 „MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných

Celková alokace: 4,596 mil. Kč.

forem dopravy a zvyšování bezpečnosti“ zaměřena
a rekonstrukce či výstavbu chodníků

Program rozvoje venkova (PRV)

Celková alokace: 4,5 mil. Kč

Příjem žádostí: 19. 3. – 11. 4. 2018

Výzva č. 2 „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci

a vybavenosti ve vzdělávání“ zaměřena na investice

operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období

do modernizace základních škol

2014–2020:

Celková alokace: 6 mil. Kč
Kontakty a konzultační hodiny jsou uvedeny na webu

Fiche 2 PRV – Přidávání hodnoty zemědělským a potravi-

www.masvltava.cz

nářským produktům zaměřena na investice podporující
Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

strana

2

„V létě 2018 budeme pokračovat v kurzu, který loď vltavotýnské kultury nasadila loni: zaměříme se na akce v exteriéru
cílené na širokou veřejnost. Program bude opakovat osvědčené akce. Uplatníme však i nové nápady a nová místa, jako například vodní nádrž Hlinky. Věříme, že se tyto akce stanou další tradiční součástí kulturní nabídky v Týně.“ říká ředitel
Městského centra kultury a vzdělávání Jan Ivanega.
30. 6. Společný piknik a kulinářská show v parku
na nábřeží
14. 7. Tančírna na starém mostě
20. – 21. 7. Vltavotýnské letní slavnosti. První den
programu bude zaměřen na mladší publikum, které
si užije řadu hudebních vystoupení v čele s pop
punkovými Jaksi Taksi, druhý den slavností je
určen pro mainstreamové posluchače, kteří budou
moci ocenit třeba kvalitní pop UDG, ale i zemitou
muziku Alkeholu, Tlusté Berty a dalších. Doprovodný program slavností bude zaměřen hlavně
na rodiny s dětmi. Bude i nový cirkus.
4. 8. Řeka žije uměním s koncertem Luboše Pospíšila
18. 8. Festival minipivovarů a první vltavotýnské
vystoupení věhlasného divadla Kvelb
15. 8. Country večer na pontonu na vodní nádrži Hlinky
1. 9. Folkový minifestival a loučení s létem

5. 7., 29. 7. a 11. 8. Kino na kolečkách
7. 7., 28. 7., 11. 8. a 25. 8. Sobotní dopolední
promenádní koncerty. Jazz, folk, swing
a dechová hudba na náměstí Míru

Druhé dřevosochání
v Dražíči
V srpnu ve dnech od pátku 20-24. se na zámeckém nádvoří

Fiche 1 PRV – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců
zaměřena na investice do zemědělských podniků

Co nás čeká v první půlce prázdnin?

Petr Opolcer a Karel Hladeček,
kancelář MAS Vltava

Zámku Mládí bude konat druhé setkání k dokončení osmi
dřevěných soch – zastavení – Křížové cesty, které bude zároveň oslavou 100 let české státnosti. Slavnostní vernisáž
se bude konat v pátek. Druhé dřevosochání se bude konat
pod záštitou senátora Tomáše Jirsy, JE Temelín, zámku
Mládí a Papula, s. r. o.
strana
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Vltavotýnské produkty a zážitky, kterým byla udělena
VLTAVOTÝNSKO Regionální značka
Potraviny

Řemeslné výrobky

Vltavotýnský med

Merino – výrobky z ovčí vlny

ČSV ZO Týn nad Vltavou
Čerstvé telecí a vyzrálé hovězí z vlastního chovu
Netík Štěpán
Bio hruškové křížaly, Bio sušená rajčata,

Opál, Rutil, Záhněda, Křišťál

Zahradnictví a školky Jarošovice, s. r. o.
Phenomena s. r. o.

Zážitky
Agrozážitky v muzeu
Jihočeské zemědělské muzeum Netěchovice, o. p. s.

Zpráva ze zákulisí Certifikační komise
Na podzim loňského roku, 1. listopadu 2017, proběhlo jedná-

Momentálně MAS Vltava připravuje propagaci těchto vý-

ní Certifikační komise o přidělení značky VLTAVOTÝNSKO

robků, produktů a služeb. Na držitele certifikátu čeká sepsá-

regionální značka. O značku žádalo celkem 13 produktů

ní smlouvy se správcem značky a certifikáty byly slavnostně

a služeb z oblasti řemeslné výroby, gastronomie i zážitků po-

předány 14. března na 5. setkání subjektů cestovního ru-

cházejících z mikroregionu Vltavotýnsko. Každý výrobek byl

chu v MDK Sokolovna. Více o produktech s naší regionální

podroben odbornou sedmičlennou komisí nejen hodnocení

značkou se můžete dozvědět na novém turistickém webu

smyslovému, ale probíhala zde i konstruktivní diskuse nad

Vltavotýnska www.vltavotynsko.cz.

jednotlivými aspekty výrobku jako je původ surovin, místo
zpracování nebo zpracování typické pro náš mikroregion.

Domov sv. Anežky, o. p. s.
Kamenná bižuterie – Vltavín, Růženín,

Bylinný nápoj Láska

VLTAVOTÝNSKO
regionální značka

Tkané výrobky

Bio jablečný mošt, Bio jablečné křížaly ,
Bio jablečné pyré, Bio hruškové pyré

Naše ruce — naše srdce — naše Vtavotýnsko

Domov sv. Anežky, o. p. s.

Vladimír Hruška – Mineral shop
Přírodní mýdlo
Domov sv. Anežky, o. p. s.
Tradiční dřevěné hračky
Drhovský Jiří
Keramika sv. Anežky
Domov sv. Anežky, o. p. s.

Domov sv. Anežky
již počtvrté roztančil
Hartmanice
Vltavotýnsko mezinárodně charitativní
V pátek 26. ledna 2018 se uskutečnil charitativní Candrbál Domova sv. Anežky v Hartmanicích. Tato společenská
událost se nesla v duchu přátelství, pohody, zábavy a hlavně
v duchu podpory a pomoci potřebným.
Velké poděkování tak patří všem, kteří se podíleli na
organizačním zajištění, zábavě, hudbě, stejně tak i sponzorům, kteří se postarali o krásnou a bohatou tombolu.
Letošní ročník byl navíc výjimečný tím, že se tohoto
krásného charitativního plesu zúčastnili i kolegové Do-

Všem držitelům gratulujeme
a těšíme se na další společnou práci.

mova sv. Anežky o.p.s. z rakouské spřátelené organizace
Tagesstätte Zuversicht. Díky jejich přítomnosti se tak postarali i o charitativní mezinárodní přesah.

www.anezka-tyn.cz
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Vltavotýnsko láká
turisty na nové výlety

Vodní sporty
k Vltavotýnsku patří
Na vodu s KKJ Týn nad Vltavou
V tomto roce můžete opět vyrazit na sportovní a zábavné

„Přijďte s celou rodinou i kamarády. Naše závody jsou pro

akce, které pořádá Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou.

všechny.“, říká prezidentka klubu Petra Černá.

V rámci fungování projektu Centra společných služeb

Na vznik nových internetových stránek jsme záro-

a za finanční podpory Jihočeského kraje a Sdružení měst

veň navázali turistickými informačními stojany, kte-

a obcí Vltava vznikl nový turistický web mikroregionu

rých vzniklo 28 kusů. Stojany mají za úkol motivovat

na adrese www.vltavotynsko.cz. Informace tam najdou

návštěvníka k některému z výletů. „Nejedná se o kla-

jak místní, v podobě kulturních akcí a rezervací lístků,

sický informační stojan s mapou, u kterého strávíte

tak „přespolní“, kteří budou hledat, kam vyrazit na výlet.

půl hodiny jejím studováním. Zaměřili jsme se pouze

Nové internetové stránky představují lepší prezen-

na tipy na výlety po okolí a naznačení, kterým směrem

taci našeho mikroregionu v on-line turistické nabídce

se ubírat, ale cestu si už každý najde a přizpůsobí sám

Jihočeského kraje, který je podle statistik agentury

pomocí navigace v mobilním telefonu.“ říká Lucie Fialo-

3. ročník zábavného a maratonového závodění pro širokou

CzechTourism nejnavštěvovanějším v České republice.

vá a dodává, že všechny výlety lze podrobněji dohledat

vodáckou veřejnost zakončené koncertem místních kapel

Tipy na výlety a aktualizaci obsahu děláme ve spolu-

na již zmiňovaném webu Vltavotýnska. Stojany budou

práci s destinační společností Vltavotýnska IN REGIO

instalovány před začátkem turistické sezóny ve všech

a Turistickým informačním centrem v Týně nad Vltavou.

čtrnácti obcích Vltavotýnska.

GDPR na Vltavotýnsku

Bližší informace a přihlášky najdete na www. kanoisticky-klub-jiskra-tyn.webnode.cz

1. 6.

15. ročník o putovní pohár kanoistického klubu Jiskra
Týn nad Vltavou. Na bajdarkách se utkají žáci základních
škol a gymnázia.

30. 6.

Quadriatlon

Mistrovství světa ve střední vzdálenosti - 1,5km plavání,
8km kajak, 40km kolo a 10km běh. Mistrovství České republiky ve sprintu pro dorost a otevřený závod pro štafety.
Závod je pod záštitou World Quadrathlon Federation.

25. 8. Vltavotýnské vodácké
slavnosti a závod
[MEZI MOSTY]
a táborákem na Valše a projížďkou večerní Vltavou s lampiony na bajdarkách. Možnost půjčení lodí a paddleboardů po
předchozí domluvě. Nejoblíbenější závod [MEZI MOSTY]:
C2 mix na turistických kánoích s rodinnými a manželskými dvojicemi a na paddleboardech
Další zábava: turnaj v kanoepolu, plážový volejbal,

V rámci fungování tříletého projektu Centra společných

především novému nařízení o ochraně osobních údajů

služeb, který je realizován v rámci podpory Evropské

(tzv. GDPR) ve spolupráci s obcemi a jejich příspěvkový-

skákací hrad, přepádlovaná na dračí lodi.

Unie a Svazu měst a obcí České republiky, se ve Sdru-

mi organizacemi. Se zaváděním tohoto nařízení můžeme

Plavky s sebou!

žení měst a obcí Vltava budeme od tohoto roku věnovat

pomoci i dalším, zejména neziskovým organizacím.

www.vltavotynsko.cz
•

Tipy na výlety a turistické cíle

•

Ubytovací zařízení, restaurace a bary

•

Produkty a zážitky s označením Regionální

Bečice – Petr Dvořák
www.obecbecice.cz
info@obecbecice.cz
po 17–19
tel.: 385 737 223

značky Vltavotýnsko a kde je koupit
•

Kulturní přehled. Kompletní přehled
kultury na Vltavotýnsku i to, co se
nevešlo do měsíčníku Vltavotýnsko žije!

•

Mapa mikroregionu

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

Vltavotýnsko – sledujete aktuality z mikoregionu

Úřad městyse Dolní Bukovsko
– František Mazanec
www.dolnibukovsko.cz
podatelna@dolnibukovsko.cz
po, st 8-17; tel.: 385 726 101
Dražíč – Alena Dědičová
www.drazic.cz
obec@drazic.cz
po 8–11, 12–15; út 8–11;
st 12–15; pá 8–11
tel.: 724 189 408

Čenkov u Bechyně –
Marie Tomanová
www.cenkov.cz
ou.cenkov@tiscali.cz
po, čt 17–18
tel.: 723 129 582

Hartmanice – Jan Dudlíček
www.obechartmanice.cz
obec@obechartmanice.cz
pá 18–20
tel.: 775 152 053

Dobšice – Ladislav Novák
www.obecdobsice.cz
dobsice@quick.cz
po 17–18
tel.: 385 737 075

Horní Kněžeklady – Josef Drn
www.horniknezeklady.cz
knezeklady@volny.cz
po 17–19
tel.: 723 905 587

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

Týn nad Vltavou – Milan Šnorek
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 – Zdeněk Šálený
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
Ing. Lucie Fialová
tel. 722 340 308
smovltava@gmail.com
Mgr. Markéta Štabrňáková
tel. 722 900 471
stabrnakova@vltavotynsko.cz
69092061

www.vltavotynsko.cz
MAS Vltava, z. s. a SMO Vltava / TEXTY a FOTO: Redakce MAS Vltava a SMO Vltava, MCKV Týn nad Vltavou, Domov sv. Anežky, KKJ Týn nad Vltavou, IN REGIO /
FOTO OBÁLKA: Kulturní léto u řeky 2017 / Vydáno v březnu 2018 / 1000 výtisků / Neprodejné / MK _RE22689 / Vytiskla tiskárna Vltavín Týn nad Vltavou.

