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Informace o činnosti CSS Vodňany
Čas letí neskutečně rychle ,nadohled se přiblížil konec
projektu, období realizace projektu Svazu měst a obcí
ČR se zkráceným názvem „Centra společných služeb
obcí“. Od minulého vydání zpravodaje uplynul zase
zhruba půlrok. Během této doby jsme pokračovali
v našem tříčlenném týmu CSS Vodňany v práci
pro starosty, která se opět skládala z odborného
poradenství všeho druhu i oblastí. Ke konzultacím
jsme v mnoha případech využívali spolupráci s
pracovníky pravního týmu při SMO ČR.
Podzim roku 2018 se nesl ve znamení komunálních
voleb v obcích. Po nich došlo ve 3 obcích a městě
Vodňany ke změně ve funkci starosty obce. Zároveň
došlo v několika případech k výměně na postech
místostarostů.
Na zčátku prosince skončilo dvouleté funkčí období
i pro vedení našeho svazku obcí, takže předvánoční
valná hromada svazku se kromě projednávání
rozpočtu na rok 2019 nesla ve znamení voleb orgánů
svazku.
Zástupci obcí daly ve volbách důvěru téměř kompletně
stejné sestavě, která vedla svazek doposud. Jedinou
výjimkou bylo zvolení nového 2. místopředsedy
svazku - pana Milana Němečka, starosty Města
Vodňany.
Předsedkyní svazku byla pro další 2 roky zvolena paní
Jana Študentová a 1. mísopředsedou pan Miroslav
Fenc.

Setkání starostů č. 6
Proběhlo 6. setkání starostů obcí v rámci projektu
Centra společných služeb obcí dne 4. prosince 2018 v
zasedací místnosti svazku obcí ve Vodňanech.
Během setkání byla diskutována dosavadní činnost
CSS ve Vodňanech, náměty na další poradenskou
činnost, spolupráce s MAS Vodňanská ryba.
Kontaktní údaje
Manažer CSS
Jaroslav Němejc
702 162 634
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Dagmar Chmelíková
602 657 671
Seznam veřejných služeb
Seznam veřejných služeb najdete na: www.blanickootavsko.eu/zet/File/drop/verejne-sluzby.pdf

Významné výročí svazku obcí
1999 - 2019 - 20 let společně

Projekt „Podpora školáků a předškoláků
v regionu“ pomohl školám a školkám
Na podzim roku 2018 realizoval svazek obcí projekt
„Podpora školáků a předškoláků v regionu“ podpořený
z POV Jihočeského kraje dotací téměř 0,5 mil. Kč.
V rámci projektu byla pořízena technika do ZŠ a MŠ
v členských obcích svazku. Konkrétně šlo o 8 sestav
techniky - 4 interaktivní tabule a 4 displeje včetně
potřebného příslušenství. V některých případech
byly sestavy instalovány jako stacionární, jinde jako
mobilní.
Do projektu se zapojily obce a města, která jsou
zřizovateli těchto příspěvkových organizací - města
Bavorov, Protivín a Vodňany, obce - Albrechtice nad
Vltavou, Číčenice, Drahonice a Putim.
Na základě ohlasů ze školských zařízení můžeme
konstatovat, že projekt beze zbytku naplnil představy
svazku a spnil účel, který jsme mu dávali při přípravě.

Dne 30. 3. 1999 proběhla ve Vodňanech ustanovující
schůze měst Vodňany, Protivín a okolních obcí. Jejím
cílem bylo ustanovení sdružení, které by ochraňovalo
společné zájmy, zmnožilo síly a prostředky při
prosazování záměrů, přesahujících svým rozsahem
a významem jednotlivé obce. Výsledkem schůze byl
vznik „Sdružení obcí Blanicko-otavského regionu“,
jehož název byl odvozen podle řek, které protékají
většinou členských obcí. Na první valné hromadě byly
přijaty základní dokumenty: stanovy, statut a jednací
řád, byli zvoleni představitelé sdružení: předseda a
dva místopředsedové, členové rady a členové revizní
komise.
Rada svazku obcí konaná v únoru letošního roku se
již v předstihu začala zabývat tímto tématem a došla
k závěru, že výročí je potřeba důstojně oslavit. Akce,
která by výročí připomněla, by se mohla konat po
letních prázdninách.
CSS Horažďovicko a téma zavírání obchodů
v malých obcích
Obchod na venkov i předměstí patří, stejně jako třeba
kostel, hospoda, škola nebo pošta. Obce většinou
nemají na to, aby prodejny dotovaly, a provozovatelé
zase tolik nevydělávají, aby svoji prodejnu byly
ochotni v obcích udržet a dofinancovávat. Tak
občanům nezbývá nic jiného než jezdit za nákupy do
větších měst a do vzdálených supermarketů. V centru
společných služeb DSO Horažďovicko se snažili
tento problém vyřešit a službu prodejny v obcích
zachovat. Zřídili tak pro občany pojízdnou prodejnu.
Tzn. jednou - dvakrát týdně na předem domluvené
zastávky a v předem domluvený čas přijede dodávka
s potravinami a dalším potřebným zbožím. Občané si
tak mohou v klidu nakoupit, co potřebují, a nemusí
se stresovat potřebností nákupu ve městě. Také
je zachována možnost setkání občanů a podpora
místního života.
Současné fungování pojízdné prodejny je výsledkem
spolupráce čtyř DSO. Provozovatele pojízdné
prodejny obce podporují prostřednictvím zřízení
a propagací zastávkových míst. Občané tak získali
stabilní službu, která je využívána především staršími
lidmi, maminkami na mateřské a lidmi se zdravotním
postižením v malých obcích a osadách, kteří jinak
mají komplikovaný přístup k nákupům.

REALIZACE ZAJÍMAVÉHO PROJEKTU
„Heřmaň - turistická a naučná lesní
stezka“
Cílem návrhu naučné stezky bylo vybudovat
naučná zastavení s výkladovými panely, doplněná
dle konkrétního místa příslušným počtem prvků
vybavenosti (lavice, stůl, odpadkový koš, sportovní
herní prvky) s výrazem blízkým okolním lesním
porostům. Vybudovat zpevněnou cestu.
Vybranou lokalitu činí zajímavou několik biotopů
vyskytujících se na relativně malé ploše. Stěžejním
biotopem je mokřad, dále meandry řeky Blanice, její
starý tok a přilehlé listnaté lesy.
Naučná stezka je dalším krokem péče a úsilí o
zviditelnění obce Heřmaň a celého mikroregionu.
Výkladové panely nabízí možnost zajímavým a
názorným způsobem informovat návštěvníky o
místních biotopech a jejich vztazích ke krajině a dále
o dalších zajímavostech (přírodních, historických,
geologických …) této oblasti. Pro tento účel byla
zvolena liniová turisticko-naučná stezka se dvěma
nástupními místy o celkové délce 0,561 km.
Stezka má rekreační charakter. V blízkosti se nachází
též rekreační středisko Benešovský mlýn (pobyty pro
děti v přírodě, rodinné dovolené…)
Projekt byl dokončen na podzim 2018.

Projekt

HEŘMAŇ - TURISTICKÁ A NAUČNÁ LESNÍ
STEZKA/8.5.2
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa. Výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních
a fitness prvků apod.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Vodňanské rybářské dny - XXIX.
22. - 25.5. 2019
Je již každoroční tradicí, že se na začátku května
ve Vodňanech konají Vodňanské rybářské dny.
Pořadatelé Dnů – Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity České Budějovice, Střední
rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního
hospodářství a ekologie a Město Vodňany připravují
na tuto dobu program, který bude zajímavý jak pro
rybáře, tak i laickou veřejnost.
Proč právě Vodňany udržují tradici těchto Dnů?
Odpověď je nasnadě; původně svobodné královské
město se může pyšnit svým vlastním rybničním
hospodařením už přes půl tisíciletí, téměř devadesát
let zde působí rybářská škola s pověstí vysoké
odborné úrovně (svým způsobem ojedinělá v celé
EU), přes padesát let zde sídlil Výzkumný ústav
rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity –
vědecká rybářská instituce známá svými výsledky i
daleko za hranicemi České republiky a v současné
době Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity České Budějovice. To je nesporně profesní
koncentrace dávající plné oprávnění k pořádání
Dnů a k prezentaci českého rybářství patřícího mezi
stabilizované a respektované sektory národního
hospodářství, navíc produkujícího rybí maso jako
nezastupitelnou součást zdravé výživy.
Programová náplň Vodňanských rybářských dnů má
vždy dvě odlišné polohy. V té první jsou pořádané
akce profesně orientovány na rybářskou veřejnost.
Druhá poloha Vodňanských rybářských dnů leží
v orientaci na laickou veřejnost. Obsahuje zábavní
akce, nicméně vždy s konkrétním rybářským
podtextem. Určitě je vhodné zmínit společenský
večer s programem tradičně doplněný nabídkou
ochutnávky rybích pokrmů jako podpory konzumace
našich ryb.

Akce oranžového roku obce Číčenice
Partnerství s JE Temelín Skupiny ČEZ
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
. Termín konání: 8. 3. 2019
. Místo konání: Hotel „U Polívků“, 20:00
Řízkobraní
. Termín konání: 19. 4. 2019
. Místo konání: Hotel „U POLÍVKŮ“, 14:00
Pochod o „Číčenickou kočičku“
. Termín konání: 18. 5. 2019
. Místo konání: Číčenice – Strpí – Újezdec –
Číčenice Cihelna, 14:00
Malá kopaná
. Termín konání: 13. 7. 2019
. Místo konání: Fotbalové hřiště v Číčenicích, 9:00
Turnaj v Pétanque
. Termín konání: 17. 8. 2019
. Místo konání: Obecní hostinec, registrace v 13:00
Poznáváme Česko
. Termín konání: 00. 10. 2019
. Místo konání: Výlet po ČR, odjezd i místo bude
upřesněno
Stejně jako v letech předešlých bude i v roce 2019
probíhat partnerství mezi obcí Číčenice a Jadernou
elektrárnou Temelín.
12. Na kole, kam oko ze zlaté hory
dohlédne - cyklistický výlet
Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“ (členské obce
Dobev, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice,
Skály) pořádá dne 29. června 2018 XII. ročník
cyklistického výletu „Na kole, kam oko ze Zlaté hory
dohlédne“.
Pro účastníky budou připraveny 3 trasy, hlavní
trasa o délce 45 km. Sraz v památkové zóně
Budičovice ve Skalách u Protivína, prezence od 9,00
hod, start v 10,00 hod.
K výletu je možné přidat se kdekoliv na trase,
občerstvení pro registrované účastníky zdarma,
soutěže jízdy zručnosti.
Tato akce je podpořena z Grantového programu
Nadace Jihočeské cyklostezky.

Představujeme zajímavá místa v
regionu

Království času

Království času, to je zábava pro celou rodinu!
V nádherných prostorách secesní vily z roku 1907
najdete dvě herny pro menší i větší děti.
Dílníčku pro malé šikuly a maminky, tety či babičky
si zde mohou v klidu posedět u dobré kávy a dobrého
zákusku.
Při dobrém počasí je k dispozici velká zahrada s
venkovním hřištěm a posezením.
V prvním patře je pak umístěna sbírka hodin,
budíků, hodinek a různých zajímavostí, která se stále
rozrůstá.
Přijďte si k nám užít pohodové chvíle, těšíme se na
vás!
První poschodí vily patří rozsáhlé sbírce rozličných
druhů a velikostí hodin a hodinek, od nejměnších
dětských náramkových hodinek až po veliké věžní
hodinové stroje
Hřiště
V nádherných prostorách secesní vily z roku 1907
najdete dvě herny pro menší i větší děti a dílníčku
pro malé šikuly.
Vychutnejte si výbornou kávu a čerstvý zákusek s
výhledem do heren, kde se mohou vaše děti vyřádit.
Suvenýry
Na památku si od nás můžete odnést originální
suvenýr. Spolupracujeme s chráněnou dílnou
Horizont, kde se vše vyrábí ručně. Dále nabízíme
výrobky z pražírny a cukrárny Drahonice, nebo si
můžete zakoupit kvalitní hodinky japonské značky,
vyrobené z antialergenní chirurgické oceli, za
rozumnou cenu.
Kontaktní údaje
Telefon: +420 776 213 215
Email: info@kralovstvicasu.cz

