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Realizované projekty 
MAS Vltava 

Veřejné diskuze 
v Týně nad Vltavou 

Certifikace – Regionální značka
Farmářské trhy

Vltavotýnsko žije online 
Obecní úřady – kontakty
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Elektronicky také 
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veřejných služeb 
na Vltavotýnsku 

pro rok 2018.
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Městský dům kultury Sokolovna byl vystavěn v roce 1925 

jako zázemí vltavotýnských spolků. Význam spolkové čin-

nosti vždy spočíval nejen v organizování kulturních akcí, 

ale především v žitém vyjadřování víry v možnost pozitiv-

ní změny života k lepšímu dosažitelné vlastním aktivním 

přístupem. Na toto metaforické dědictví zakladatelů So-

kolovny navazuje Městské centrum kultury a vzdělávání. 

V souladu se svým názvem a s duchem zřizovací listiny se 

věnujeme popularizaci hmotného i nehmotného kulturní-

ho dědictví (např. přednáška o barokní sýpce v Týně nad 

Vltavou, setkání baráčníků při 90. výročí obce baráčníků 

Vitoraz). Poskytujeme i prostor pro veřejnou výměnu ná-

zorů. Jsme přitom vedeni přesvědčením o tom, že věcná, 

argumentačně podložená a otevřená diskuse je nezbytným 

předpokladem fungování společnosti fungující na bázi plu-

ralitní liberální demokracie. Pokládáme za svou povinnost 

podobným diskusím poskytnout prostor. Naším ideálním 

cílem je přitom kultivovat veřejný prostor, poskytnout ve-

řejnosti, úředníkům i představitelům samosprávy odborné 

názory nezaujatých expertů (např. při květnové přednáš-

ce o způsobu zadávání architektonických soutěží). Jsme 

nadšení z toho, že se tyto naše snahy setkávají s velkým 

ohlasem veřejnosti: během všech dosavadních diskusních 

setkání byla Sokolovna zaplněna občany se zájmem o veřej-

ný prostor a aktivní participaci v něm (nejnověji při diskusi 

o možnostech zvedání starého mostu a následném jednání 

zastupitelstva na 5. a 7. září). Připravujeme i další podobné 

akce. Tématem následující diskuse bude otázka jednotného 

vizuálu města. S odborníky na marketing, grafiky, zadava-

teli i uživateli vizuálních identit se budeme bavit o tom, jak 

může být městu jednotný vizuál užitečný, a jak nalézt dlou-

hodobě funkční vizuál. 

MAS Vltava dlouhodobě působí jako realizátor mnoha pro-

jektů na Vltavotýnsku. Jedním z probíhajících projektů je 

„Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko“, na kte-

rém spolupracujeme se Sdružením měst a obcí Vltava.  Tento 

projekt je realizován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj 

a má za cíl přispět k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků ce-

lého území, k jejich spokojenosti a zlepšení podmínek života 

v našich čtrnácti obcích mikroregionu.

V rámci realizace projektu mapujeme současnou situaci 

přístupnosti různých veřejných míst pro veřejnost. S naším 

týmem, který se skládá ze zaměstnanců MAS Vltava a skupi-

ny tvořené ZTP - vozíčkářem, nevidomým a seniorem, jsme 

navštívili obecní úřady, poštu, autobusové zastávky, podcho-

dy, chodníky, obrubníky a nájezdy. Na základě zjištěných bari-

ér a hůře přístupných míst na Vltavotýnsku vznikne analýza 

s konkrétními návrhy k jejich odstranění, která bude sloužit 

jako podklad pro zpracování projektových dokumentací k ná-

sledným stavebním úpravám.

Jak vnímají přístupnost různých míst obyvatelé obcí, jsme 

se ptali v červnu a červenci v rámci dotazníkového šetření. 

V současné době probíhá vyhodnocování dotazníkového šet-

ření a výstupů z průzkumu terénu. 

Věříme, že tímto projektem dojde ke zlepšení kvality života 

na Vltavotýnsku nejen pro místní obyvatele, ale také pro ná-

vštěvníky města a okolí. 

MDK Sokolovna 
se stává platformou 
pro výměnu názorů

Odstraňování 
bariér v mikroregionu 
Vltavotýnsko

Na podzim připravujeme nový turistický portál 

našeho regionu Vltavotynsko.cz,
to je známá adresa s novým obsahem. Kam za zábavou? Kam s rodinou o víkendu? 

Odpovědi na tyto otázky Vám zjednoduší nové volnočasové internetové stránky 

Vltavotýnska. Na podzim se můžete těšit na další farmářské trhy, posvícení, 

podzimní běžecké akce, koncerty a mnoho další kultury.  Pořád se něco děje 

a my Vás o tom budeme rádi informovat.

Tak ať se daří, vltavotynsko.cz.

Petr Opolcer, 

regionální projektové 

centrum

Magdaléna Pavlíková, Lenka Moulisová, 
MAS Vltava

Jan Ivanega, 
MCKV Týn nad Vltavou

Plán pravé zdvižné části Železného mostu, zdroj ŘVC ČR.
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Na nové strategii propagace regionální značky spolupracu-

jeme s destinační společností Vltavotýnska IN REGIO, tu-

ristickou oblastí Českobudějovicko-Hlubocko a Jihočeskou 

centrálou cestovního ruchu, Sdružením měst a obcí Vltava 

a Městským centrem kultury a vzdělávání Týn nad Vltavou.

Termíny a podmínky certifikace, recer-
tifikace
Až do 18. 10. 2017 můžete podávat žádosti o certifikaci vý-

robků - řemeslných, potravinářských, přírodních produk-

tů, uměleckých děl, restaurací, ubytovacích zařízení (v ja-

kékoli kategorii) a zážitků spjatých s regionem.

Vltavotýnské 
farmářské trhy 
oslavily 6 let existence 

Farmářské trhy 2017
21. 10. 2017 Dušičkové farmářské trhy
17. 12. 2017 Adventní farmářské trhy

Přihlaste se se svými produkty a výrobky.
Kontakt: info@vltavotynsko.cz, 774 709 110

Naše ruce — naše srdce — naše Vtavotýnsko

Vážení producenti, výrobci a poskytovatelé služeb v cestov-

ním ruchu, blíží se čas certifikace pro Vaše výrobky a služby 

a tedy moment recertifikace a rozšiřování o nové produkty 

certifikované značkou „VLTAVOTÝNSKO regionální značka“.

Vzhledem k novým trendům v chování spotřebitelů a tu-

ristů - vyhledáváním jedinečnosti, navracením se k tradici 

domácí výroby a produktů s příběhem – přicházíme i my 

s novou koncepcí propagace Vašich, produktů a služeb. Vltavotýnské farmářské trhy se konají čtyřikrát do roka 

a jsou vždy spjaty s aktuálním ročním obdobím či blížícími se 

svátky: na jaře jsou to velikonoční trhy, na podzim dušičkové 

a v zimě adventní. Letní trhy se pravidelně konají v termín 

městských slavností. O prázdninách se jarmareční prostor za 

galerií v Týně nad Vltavou zaplnil stánkaři v sobotu 22. čer-

vence dopoledne. Je pravdou, že letní trhy jsou vždy trochu 

skromnější, co se obsazení týká. Souvisí to s tím, že v létě se 

trhy vždy kryjí s jinými akcemi v regionu (v dřívějších letech 

např. se slavnostmi v Protivíně či s keramickými trhy v Be-

chyni, letos např. se selskými slavnostmi v Holašovicích). Čás-

tečné prořídnutí řad trhovců mělo za následek také zavedení 

elektronické evidence tržeb (EET). I přesto ale návštěvníci 

trhů našli své oblíbené a vyhledávané artikly, zejména nadý-

chané koláčky či čerstvé maso od řezníka. Oživení přinesla 

také ukázka řemesel, ať už to bylo zpracování ovčí vlny či rý-

žování drahých kamenů, které si zájemci mohli vyzkoušet. 

Zejména pro děti bylo cachtání ve džberu s vodou vítaným 

osvěžením. Nejmladší návštěvníci si také mohli v tvořivé díl-

ničce vyrobit piráta z papírového pytlíku či oblíbené mimoně 

z dřevěných špachtliček. Všem zúčastněným děkujeme za 

podporu a těšíme se na setkání při Dušičkových farmářských 

trzích, které se uskuteční 21.10. Hezký podzim!

Vy jste Vltavotýnsko!

Standardní balíček
• Propagace v rámci turistického regionu 

jižní Čechy

• Propagace v rámci turistické oblasti Česko-

budějovicko-Hubocko, které jsme součástí

• Propagace Vašich produktů a Vás na nově 

připravovaném mikroregionálním webu 

www.vltavotynsko.cz ve spolupráci se 

Sdružením měst a obcí Vltava

• Propagace produktů na mikroregionálních 

sociálních sítích Facebook, Instagram

• Propagace v místních médiích – měsíčník Vlta-

vín, informační zpravodaj Vltavotynsko.cz 

Nadstandardní balíček
Včetně standardního balíčku navíc:

• Nákup výrobků a produktů za účelem 

propagace v hodnotě do 1000 Kč vč. DPH  

dále dle vzájemné dohody)

• Podpora značky a produktů ve 14 obcích 

Vltavotýnska – prezentační dárkové 

balíčky pro návštěvy

• Dárkové balíčky regionální značky pro 

podniky, školy

• Produkty regionální značky v rámci událostí 

– vzdělávacích, společenských, sportovních

• Cedule s logem regionální značky k umístě-

ní u vchodu provozovny, prodejního místa

Více informací naleznete na www.vltavotynsko.cz
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Vltavotýnsko žije online!
Vltavotýnsko a cestovní ruch je záležitostí, která se 

v našem mikroregionu skloňuje poslední dobou čím dál 

tím častěji. Jak přilákat turisty? Co jim tu můžeme na-

bídnout? Kde začít? Kde hledat informace?

Začali jsme již tím, že na Vltavotýnsku máme desti-

nační společnost, která se zabývá propagací mikrore-

gionu a snaží se propojovat místní aktéry. Minulý rok 

jsme se také přidali do turistické oblasti Českobudějo-

vicko-Hlubocko, která se věnuje propagaci většího celku 

v rámci turistického regionu jižních Čech. Pokračovalo 

to také vytvořením sociálního účtu Vltavotýnsko na 

Facebooku, na kterém spolupracujeme také s Informač-

ním centrem Týna nad Vltavou a vydáváním měsíčního 

kulturního přehledu Vltavotýnsko žije! 

Nyní k tomu přidáváme nové internetové stránky. 

Z dotace Jihočeského kraje jsme se Sdružením měst 

a obcí Vltava získali grant na vytvoření nového webu 

zaměřeného na turisty. V dnešní době jsou internetové 

stránky vnímány jako vizitka. Nová verze interneto-

vých stránek vltavotynsko.cz je očekávaná na podzim 

tohoto roku.

Poznej Vltavotýnsko 
na vlastní oči

Nové informační cedule
Tento rok je pro mikroregion zaměřený také z velké části 

na rozvoj cestovního ruchu a propagaci. Z Programu ob-

novy venkova jsme získali finanční podporu na vytvoření 

jednotných informačních cedulí pro celý mikroregion. Na 

přípravě cedulí spolupracujeme se všemi 14 obcemi mikro-

regionu a také s turistickou oblastí Českobudějovicko-Hlu-

bocko a destinační společností IN REGIO. Cedule budou mít 

dřevěný rám a budou propojené s informacemi, které si 

návštěvník bude moci podrobněji najít na připravovaném 

turistickém webu.

Setkání subjektů cestovního ruchu
Hlavní turistická sezóna končí a nás čeká vyhodnocení 

a plánování na další rok. Setkání všech, kdo se v cestov-

ním ruchu pohybují – muzeí, galerií, zámků, ubytovacích 

a stravovacích zařízení a dalších, kteří nabízejí zážitky, 

proběhne 28.října na Jihočeské zabijačce v Jihočeském ze-

mědělském muzeu v Netěchovicích.

Dřevosochání v Dražíči na pokračování
Na konci srpna proběhl v Dražíči v areálu místního zámku 

Mládí 1. ročník Dřevosochání, kterého se zúčastnilo pět 

dřevosochařů a jedné dřevosochařky. V rámci pětidenního 

tesání vzniklo šest reliéfů s tématem šesti zastavení Kří-

žové cesty. Reliéfy je možné si po domluvě prohlédnout na 

zámecké zdi. Dokončení zbývajících šesti zastavení je na-

plánováno na příští rok.  

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

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

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

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      

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

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

Hosty – František Matějka
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

Co na nich najdete?
• Tipy na výlety 

• Kde se ubytovat a dobře najíst

• Naše certifikované regionální výrobky 

• Kulturní přehled

• Mapu Vltavotýnska

 

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

 Vltavotýnsko – sledujete aktuality z mikoregionu
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Aktuální informace, 
zajímavosti a kulturní tipy 
sledujte také na našem 
facebookovém účtu 
Vltavotýnsko.

Už brzy na 

www.vltavotýnsko.cz



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: 26 66 34 14

Bankovní spojení: 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

 smovltava@gmail.com

Specialista CSS: Mgr. Markéta Štabrňáková 

(veřejné zakázky) tel. 722 900 471

 stabrnakova@vltavotynsko.cz

IČO: 69092061

Vydal Mas Vltava, z. s. / TEXTY: Redakce MAS Vltava a SMO Vltava / FOTO: archiv MAS Vltava, SMO Vltava, IN REGIO / FOTO OBÁLKA: KKJ Týn_Mezi Mosty 2017/ 

Vydáno v říjnu 2017/ 200 výtisků / Neprodejné / MK _RE22689 / Vytiskla tiskárna Vltavín Týn nad Vltavou.

www.vltavotynsko.cz

Kontakt

Karton s. r. o.
Nám. Jiráskovo 62, 
Dolní Bukovsko 373 65

+420 777 775 156,
info@kartonbukovsko.cz

www.kartonbukovsko.cz

Jsme sociální podnik 
působící na trhu od roku 1993 
a zaměřujeme se především 
na zakázkovou výrobu obalů 
a prokladů z vlnité lepenky.

Díky letitým zkušenostem 
v oboru doporučíme 

nejvhodnější obal 
pro Váš výrobek.


