
 Informační zpravodaj
Dobrovolného svazku obcí 

Blanicko - otavského regionu

Svazek obcí podepsal dodatek ke Smlouvě o vzájemné 
spolupráci se SMOČR a tím prodloužil realizaci 
projektu Center společných služeb o půl roku do 
31.12.2019.
Tímto krokem se zúžil projektový tým CSS Blanicko - 
otavského regionu zpět na dva pracovníky. 
V následujícím období do ukončení projektu řeší 
pracovníci centra kromě běžné poradenské činnosti a 
dotačního poradenství se starosty obsáhlé dotazníky 
týkající se lokální ekonomiky v regionu, potažmo v 
obcích.
Dále budou výledkem činnosti dvě databáze a to 
místní drobné podnikatelské subjekty a brownfiledy.
Při sběru dat spolupracujeme se starosty, zástupci 
Živnostenských úřadů při ORP Písek a Vodňany a 
starosty obcí.
V případě brownfieldů vycházíme i z Národní 
databáze, kde jsme několika členskýcm obcím    již 
provedli registraci nevyužívané budovy či celého 
areálu, kde by obce rády s podporou dotace realizovaly 
revitalizaci.
V srpnu jsme spoluorganizovali školení GDPR 
pro Mateřské a základní školy v regionu. Dále nás 
čeká svazková hasičská soutěž spojená se setkáním 
starostů, v říjnu návštěva zástupců z partnerského 
Mikroregionu Vlára - Váh a na začítku listopadu 
setkání ku příležitosti 20. výročí založení svazku obcí, 
které se bude konat 7. listopadu v Protivíně.
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Proběhlo 7. setkání starostů obcí v rámci projektu 
Centra společných služeb obcí dne 18. června 2019 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.

Setkání starostů č. 7

Seznam veřejných služeb

Seznam veřejných služeb najdete na: www.blanicko-
otavsko.eu/zet/File/drop/verejne-sluzby.pdf



V rámci společných postuů se opět podařilo třem 
sousedícím svazkům obcí zorganizovat společnou 
akci. 
SO Milevska, Svazek obcí regionu Písecko a DSO 
Blanicko - otavského regionu spolupořádaly na konci 
letních prázdnin, pro pracovníky škol v regionu v 
Písku školení týkající se stále ještě ožehavého tématu 
- ochrany osobních údajů.
Dopoledne strávené v budově MÚ bylo i díky 
lektorovu pojetí školení - velice pěkně prokládaném 
praktickými příklady a z podle reakcí přítomných 
přínosné.

školení GDPR pro základní 
a mateřské školy v regionu

PROGRAM EFEKT – podpora přípravy energeticky 
úsporných řešení pro města a obce

Program EFEKT je svým rozpočtem relativně malým 
dotačním programem, ale svou podstatou zaměření 
je stále významnějším. Program EFEKT se zaměřuje 
zejména na neinvestiční dotace, které motivují k 
přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu. 
Znění programu EFEKT je zveřejněno pro celé 
programové období do roku 2021 a je přístupné na 
stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz). 
Každoročně jsou vyhlašovány výzvy k podávání 
žádostí o dotaci a to ke každé aktivitě zvlášť. Pro 
program EFEKT je ze státního rozpočtu uvolňováno 
ročně 150 mil. Kč. Pro rok 2020 je možné si požádat 
o dotaci až 500 tisíc Kč na zavedení energetického 
managementu, což platí pro kraje, města a městské 
části s počtem obyvatel nad 5 tisíc obyvatel a nově i 
pro dobrovolné svazky obcí. 
Obce, města a dobrovolné svazky obcí mít možnost 
požádat o dotaci zcela nově na zpracování místní 
energetické koncepce, a to ve výši až 400 tisíc Kč. 
Podpořené místní energetické koncepce budou 
sloužit k orientaci vedení obce a města, jaké všechny 
zdroje energie jsou místně k dispozici, jak a kolik 
energie je v obci spotřebováváno a zejména jak je 
možné optimalizovat a zefektivnit energetické zdroje 
a spotřebu všech forem energie.
Velmi podstatnou novou formu dotace lze získat ve 
veřejném sektoru ve výši až 100 tisíc Kč na zpracování 
komplexního energetického posouzení objektu v 
podobě studie proveditelnosti. 

Významné výročí svazku obcí
1999 - 2019 - 20 let společně
Setkání v protivíně

Jak jsem již v předcházejícím čísle informačního 
zpravodaje avizovali, letošní rok je pro náš svazek 
obcí spojený s významným výročím - uplynulo již 20 
let od jeho založení.
K této příležitosti připravujeme setkání pro současné 
i bývalé předsedy, místopředsedy i členy rady svazku 
a další důležité lidi, kteří se o to, že si výročí můžeme 
připomenout, zasloužili. 
Setkání se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu v 
Protivíně. Zahájeno bude v 16 hodin zasazením 
pamětního stromu v parku u kaple Sv. Anny a 
následně vedeno v neformálním přátelském posezení, 
proběhne v restauraci na fotbalovém hřišti. 
Na místě si i připomeneme něco z činnosti svazku 
obcí a věříme, že si všichni setkání užijí.

Tradiční výlov Podkostelního rybníka v Putimi se v 
letošním roce bude konat v sobotu 19. října. 
Akce je spojená s možností nákupu ryb i rybích 
specialit.

Výlov Podkotelního rybníka v Putimi



Kotlíkové dotace 
3. výzva Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je druhý v pořadí mezi kraji z hlediska 
počtu kotlů na pevná paliva používaných pro tzv. 
lokální
vytápění rodinných domů (v době provádění sčítání 
to bylo 56 563 kotlů). Tyto skutečnosti vedou k tomu, 
že v Jihočeském kraji hraje vytápění domácností 
velmi výraznou roli v emisích znečišťujících látek, a 
vytápění se tak nutně negativně promítá do místní 
kvality ovzduší. Pro další zlepšení kvality ovzduší 
je proto pro Jihočeský kraj nezbytné, aby se na 
další opatření ke zlepšení kvality ovzduší zaměřil a 
orientoval se především na náhradu zastaralých kotlů 
na pevná paliva.
Očekává se, že v rámci vyhlášené výzvy dotačního 
programu dojde k výměně minimálně 3 017 kotlů 
na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění 
rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby 
vytápění. Tím dojde k výraznému snížení emisí z 
vytápění domácností, což povede ke zlepšení kvality 
ovzduší v místech, kde byly výměny zdrojů tepla 
realizovány.
Žadateli o dotaci a příjemci dotace mohou být 
výhradně fyzické osoby (nepodnikající1), které vlastní 
nebo spoluvlastní rodinný dům v Jihočeském kraji 
určený k bydlení (dle katastru nemovitostí), který je 
jako primárním zdrojem vytápěn kotlem na pevná 
paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní 
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Lhůta pro příjem žádostí o poskytnutí dotace v 
rámci 1. výzvy dotačního programu Snížení emisí z 
lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v 
Jihočeském kraji III. je od 23. 9. 2019 od 6 hod. do
30. 12. 2022 do 14:00 hod..
Více na: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Elektrokola ve Vodňanech
Krajinou vodňanska

Poznejte krásy Vodňanska za řídítky elektrokola. 
Žádný kopec není překážkou, je jen na Vás, jak 
dlouhou trasu si zvolíte nebo zda využijete některou 
z nabízených tras po Vodňansku.
Elektrokola jsou k dispozici v infocentru ve 
Vodňanech. Více informací o rezervaci na tel: 383 
384 934.

Celodenní půjčovné:
duben – září Po – Ne 9 – 12, 13 – 16 hodin
Senior (55+) a ZTP: 200 Kč/ den
Ostatní: 300 Kč/ den
Vratná záloha za 1 kolo: 1 500 Kč
Vratná záloha za 1 přilbu: 100 Kč

Základní podmínky:
Zapůjčení probíhá na základě předložení osobního 
dokladu a sepsání Smlouvy o výpůjčce.
Elektrokola se půjčují pouze na celé dny součástí 
zapůjčeného elektrokola je plně nabitá baterie, GPS a 
zámek možnost zapůjčení přilby další podmínky dle 
výpůjčního řádu. Projekt „Rozšíření sítě elektrokol 
v Jihočeském kraji“ je realizován Jihočeskou 
centrálou cestovního ruchu.



Obec Drahonice (468 m n.m.) se nachází v 
severozápadní části Jihočeského kraje, zhruba 
v polovině vzdálenosti mezi městy Vodňany a 
Strakonice, na križovatce silnice č. I/22 a silnice 
č. 140, která spojuje Bavorov s Pískem. Asi 2,5 km 
jihozápadně od obce se zvedá vrch Radovec (635 
m n.m.), jihovýchodně pak přibližně ve 4,5 km 
vzdálenosti je vrch Hrad (667 m n.m.). V blízkosti 
se tyčí dnes skalní výchoz, kdysi tvrz, Knížecí Kámen 
(též Knížekámen nebo Knížkámen). 
Částí obce Drahonice je malá víska Albrechtice (441 
m n.m.) vzdálená asi 1,5 km na východ. V současnosti 
je osídlena kolem 60ti obyvateli na katastrálním 
území o rozloze 2,48 km2. Tato malebná vesnička 
obkopená bohatou soustavou asi 30 rybníků (např. 
Trávnický, Horní a Dolní Svojetín, Albrechtický, 
Bejšovec, Sirotčí, Korytný, Žebrák, Kunšovský, Horní 
a Dolní Luskovec, Horní a Dolní Mlejnecký, Babka, 
Chamra), luk, polí a lesů.
Význam jména vsi Drahonice znamená dle 
jazykovědů „ves lidí Drahoňových“. Název obce je 
tedy odvozen od křestního jména Drahoň. 
Podobně je tomu i u Albrechtic, původních 
Humprechtic, které znamenají „ves lidí 
Humprechtových“ odvozeného od jména Humprecht. 
Nejstarší zmínka podle nepodložených zpráv o obci 
Albrechtice pochází ze 13. století (kolem r. 1228), 
kdy měly patřit ke klášteru sv. Jiří v Praze. 
První písemná historicky podložená zmínka o obou 
místních částech obce pochází z listiny, kterou vydal 
král Václav I. dne 6. dubna 1253 pro špitál sv. Františka 
při kostele sv. Petra v Praze. Prostřednictvím této 
písemnosti a za souhlasu královy matky Konstancie, 
sestry Anežky (později svatá Anežka Česká), 
bratra Přemysla, markraběte moravského a svého 
syna Přemysla, vévody rakouského a markraběte 
moravského, konfirmoval držení kostelů, statků 
a řady jmenovitých darů a donací. V této listině je 
zaznamenán dar špitálu od šlechtice a rytíře Bedřicha, 
maršálka královny Kunhuty Štaufské (jediné 
manželky Václava I.) - vsí Drahonice (Drachoniz), 
Humprechtice (Praeterea villas Huprechtiz, dnes 
Albrechtice), Dunovice (Dunovviz), Zdivojovice 
(Zadivoiz, dnes Sudkovice u Strakonic) a Věkovice 
(Wiekovviz, také Víckovice nebo Víchovice, dnes 
Dvorec – místní část obce Budičovice).

Představujeme členské obce 
svazku
Drahonice

PODZIMNÍ VÝLOVY RYBNÍKŮ - VÝBĚR

Vzhledem k tomu, že náš svazek obcí se rozkládá 
v Jihočeském kraji, kde je velice významná tradice 
rybníkářství opět Vám předkládáme v současné době  
známé termíny výlovů rybníků.
   
 Rybářství Hluboká
    17. 10 Blatec
    27.– 29. 10. Munický
    31. 10.–3. 11. Dehtář
    7.–8. 11. Volešek

    Blatenská ryba
    5.–6. 10. Starobor
    15. 10. Podkostelní
    26.–28. 10. Labuť
    1.–3. 11. Milava


