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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 prvního vydání zpravodaje uplynul
zase zhruba půlrok. Počasí nám všem velice přálo,
dovolené se vydařily.
Tým Centra společných služeb se od jara rozrostl o
pověřence na ochranu osobních údajů. Pan Petr Koblic
zajišťuje tuto agendu kromě obcí našeho svazku i pro
další dva svazky a to Svazek obcí regionu Písecko a
Svazek obcí Milevska.
Od dubna dosud jsme se v této činosti věnovali
návštěvám obcí a základních i mateřských škol,
abychom získali podklady pro zpracování analýz,
z nichž kromě stavuochrany osobních údajů nyní
vyplývají i rizika, s kterými by bylo dobré něco
postupně udělat.
Kromě toho jsem opět pomáhali obcím s přípravou
projektů, na jejichž realizaci by se mohli pokusti získat
nějaký ten grant nebo dotaci. Kde se to již podařilo
jsme odborně zajišťovali a organizovali různé druhy
veřejných zakázek od jednoduchého průzkumu
trhu až po zakázky malého rozsah, tzn. mimo režim
zákona o VZ.
Dále poskytujeme poradenství nejen zástupcům obcí,
ale i občanům z regionu.
Aktuálně během letních měsíců organizujeme na září
partnerskou návštěvu na Slovensko do Mikroregionu
Vlára - Váh.

Setkání starostů č. 5
Proběhlo 5. setkání starostů obcí v rámci projektu
Centra společných služeb obcí dne 22. června 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

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku
pro věkovou skupinu 50+

Projekt „zaměstnanost v regionu“
odstartoval
Dne 1.8.2018 byla zahájena realizace projektu
„Zaměstnanost v regionu“. Svazek obcí byl úspěšný
při podání žádosti o dotaci na realizaci projektu od
MAS Vodňanská ryba.
Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 280/03_16_047/CLLD_16_01_073
Název výzvy: Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. Řešení lokální nezaměstnanosti I.
Název projektu CZ: Zaměstnanost v regionu
Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.
Projekt je podpořen Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR.
Projekt řeší lokální nezaměstnanost v regionu.
Žadatelem a realizátorem je DSO Blanicko-otavského
regionu.
Předmětem realizace projektu je vytvoření 10 nových
pracovních pozic v obcích na území MAS Vodňanská
ryba. Jedná se o zaměstnanecká místa flexibilních
forem práce - 10 zkrácených pracovních úvazků.
Cílem realizace projektu je snížení lokální
nezaměstnanosti. Projekt je plánován na 36 měsíců s
dotační podporou a dále se předpokládá udržení míst
z rozpočtu svazku (obcí).
Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na
období 2014-2020.
V současné době se řeší s ohledem na další zájem
ze strany strany zástupců obcí vypsání další výzvy k
podávání žádostí o podporu.

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz
Gian Lorenzo Bernini
Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze,
provozně ekonomická fakulta
Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo
neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského
baroka.
Gian Lorento Bernini byl italský barokní sochař a
malíř. Dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou
sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro
evropské barokní sochaře. Bernini byl pro baroko
stejně jako Michelangelo pro renesanci revolučním
mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.

Komunální volby - říjen 2018
Po uplynutí čtyřletého volebního období budou mít
letos na začátku října obyvatelé všech obcí možnost
svobodně zvolit své zastupitele.
Do podzimních komunálních voleb jde na Písecku
celkem 1955 lidí. Z toho je sedmdesát procent
mužů, zbytek žen. Jejich průměrný věk je přes 47 let.
Kandidátů do 19 let je na celém Písecku jen jedenáct,
naopak kandidátů ve věku šedesát a více je 418.

REALIZACE ZAJÍMAVÉHO PROJEKTU
Vodňany – Největší investiční akcí města Vodňany
pro rok 2018 je plánovaná přestavba Areálu Škorna.
Úpravy starého areálu se vyšplhají na 18,5 milionu
korun. Vyroste zde multifunkční odpočinkové
centrum. „Veřejnosti byl vstupní záměr projektu
představen již 14. června na společné schůzce, kde
kromě zástupců města byl přítomen i autor nového
projektu, architekt Filip Dubský, zastupující firmu
Nolimat z Českých Budějovic,“ řekla Věra Černá,
vedoucí odboru výstavby.
Původní areál byl vybudován v sedmdesátých letech.
Celková rekonstrukce je nutná. „Stěžejním místem
celého projektu bude víceúčelové sezónní koupaliště.
V létě bude sloužit ke koupání a na podzim se voda
vypustí. Jeho plocha pak bude využita k různým
sportovním aktivitám. Součástí projektu je také
výstavba nového, moderní fit centra, doplněná
příslušným zázemím, restaurace a prostorná střešní
terasa s výhledem do zeleně,“ doplnila Věra Černá. V
projektu se počítá i s volným relaxačním prostorem
(489 m čtverečních), který bude ve výšce 12 metrů
krytý levitujícím přístřeškem. Takto zajištěné místo
před slunečním zářením se stane relaxační zónou,
sloužící k setkávání místních více zájmových skupin.
Prostor bude využit i k pořádání letních kulturních
akcí. Od nádražních prostor bude časem odděle
vzrostlou jabloňovou alejí. „Ještě letos proběhne
výběrové řízení. Až bude zhotovitel vybrán, začne se
hned stavět,“informovala Věra Černá. Do konce roku
2019 by měl být celý projekt kompletně zrealizován.
Hasičská soutěž o putovní pohár
Blanicko - otavského regionu leto v
Pasekách
Organizace letošního 8. ročníku hasičské soutěže o
putovní pohár Blanicko - otavského regionu se letos
ujala obec z Písecka - Paseky a SDH Paseky.
Každý rok je velice složité najít vhodný termín tak, aby
se nekryl s žádnou soutěží na Písecku, Strakonicku ani
Vodňansku, rok 2018 nebyl výjimkou a ještě v srpnu
se měnilo datum konání.
Zveme všechny příznivce požárního sportu z regionu,
aby přišli povzbudit dobrovolné hasiče, kteří ve většině
obcí tvoří významnou složku společenského života.
V obci je v případě příznivého počasí i velice hezká
vyhlídka na naše nejbližší pohoří - Šumavu a my
všichni si přejeme, aby se i letos počasí vydařilo a
společné setkání jsme si užili.

ARECHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA HRADIŠTI
HRAD U SKOČIC
Ve středu 29. 8. 2018 započal badatelský archeologický
výzkum na hradišti Hrad u Skočic. Vodňanským
jistě dobře známá lokalita byla opakovaně osídlena v
pravěku a také v raném středověku. Charakteristická
je především mohutnou fortifikací, ze které se
zachoval obvodový kamenný val. Přesné stáří tohoto
ohrazení však není známé – na dataci a zjištění
původní konstrukce hradby se zaměří plánovaný
výzkum, který zaštiťuje Archeologický ústav Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci o tuto
významnou lokalitu jsou na výzkum, který potrvá
patrně týden (zhruba do 5. 9.), zváni. Zároveň stále
sháníme dobrovolníky, kteří by se výzkumu chtěli
přímo zúčastnit. Vzhledem k současné památkové
ochraně lokality se jedná o ojedinělou příležitost.
Pro případné zájemce je kontaktní osobou výzkumu
archeolog Daniel Hlásek (telefon: 774 914 055).

Turistický pochod a cykloturistické jízdy
CESTA k Protivínu - 30.
Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín ve spolupráci
s městem Protivín pořádají jubilejní 30. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy Cesta k
Protivínu
sobota 8. září 2018
Start: 7.30–9.30 hod. na náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hod.
Startovné: 40 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Pěší trasa
15 km: Protivín – Protivín – Bor – Tvrzský rybník –
Radany – Babka – Protivín
Cyklistické trasy (vhodnější pro krosová a horská
kola)
20 km: Protivín – Bor – Radčice – Čavyně – Krč –
Protivín
50 km: Protivín – Bor – Radany – Křtětice – Čavyně
– Záboří – Těšínov – Všeteč – Nová Ves – Bečelov –
Protivín
Odměny: po úspěšném absolvování zvolené trasy
obdrží účastník v cíli malé občerstvení, pamětní list
a drobnou upomínku na akci

Představujeme zajímavá místa v
regionu

Naučná stezka Blanice
Naučná stezka se nachází západním směrem od
Protivína a je dlouhá 23 km a byla pořízena pomocí
grantu Jihočeského kraje. Cílem NS je seznámit
návštěvníky tohoto regionu s historií zaniklých
hradů, tvrzí na Protivínsku, s vesnickou architekturou
a s dalšími přírodními zajímavostmi . Trasa naučné
stezky je vhodná jak pro pěší turisty, celodenní
rodinné výlety ( 4-5 hod. chůze), tak pro cyklisty (
2,5 hod. jízdy na kole). Prochází nenáročným, spíše
rovinatým terénem a je vybavena 18ti zastaveními,
na kterých jsou umístěny informace o přírodě,
historických faktech, ale i událostech, které se staly
nebo mohly stát . NS povětšinou využívá stávající
turistické trasy nebo cyklotrasy. Jedná se o uzavřenou
naučnou stezku, ze které se však nechá kamkoliv
odbočit po zmíněných turistických značených
trasách nebo i zkrátit po cestách směřujících do
Protivína. Na NS jsou volně napojeny dvě další
menší naučné stezky.
Prohlídku NS lze zahájit na náměstí v Protivíně
na autobusové zastávce před muzeem, nebo před
železničním nádražím v Protivíně. Oficiální počátek
NS je však v průjezdu protivínského muzea , kde je
umístěna počáteční informace a mapka NS.
Při putování po naučné stezce nezapomeňme, že v
přírodě se chováme tak, abychom ji nepoškozovali,
neodhazujeme odpadky a po cestách se pohybujeme
opatrně, neboť cestujeme na vlastní nebezpečí.

