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Vážený a milý čtenáři,
právě otvíráte první vydání občasníku DOLNÍ POOTAVÍ. Tento
občasník Vás bude informovat o dění na území SODP a vzniká díky
projektu Svazu měst a obcí České republiky, realizovanému pod
názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“
(CSS), do kterého se Svazek obcí Dolního Pootaví zapojil.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:
- Zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb
poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí.
- Zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným
službám
- Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách
- Zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze
zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení,
které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Tolik slovy projektového jazyka. Jednoduše můžeme říci, že
členské obce svazku se konečně dočkaly tolik potřebné personální
podpory pro svoji práci v řadě odborných oblastí. Zejména
v podmínkách práce v malých obcích právě lidská kapacita
mnohdy chybí. Dva pracovníci CSS (manažer a specialista)
v současné době postupně kontaktují vedení členských obcí
svazku, mapují jejich situaci a aktuální požadavky. Tato vstupní
analýza pomůže nastavit spolupráci mezi CSS a jednotlivými
obcemi svazku podle jejich skutečných potřeb. Návrh základních
témat možné spolupráce, se kterými se CSS obrací na starosty
obcí svazku, zahrnuje celou řadu oblastí, jejichž seznam je uveden
dále.
Projekt však není určen pouze pro starosty a zastupitele obcí.
Pamatuje i na veřejnost, na občany území svazku. I ti se
mohou na CSS obracet se svými dotazy a problémy
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První setkání se starosty členských obcí
V pondělí
26.
září
proběhlo
v Cehnicích
první
setkání
se
starosty obcí
SODP.
Pracovníci CSS představili cíle projektu, oblasti možné spolupráce a při společné diskuzi došlo i na zcela
konkrétní témata týkající se přímo území SODP a práce v jednotlivých obcích. Setkání se zúčastnili
starostové a zastupitelé 12 ze 17 obcí svazku. S těmi ostatními se pracovníci SODP setkají při následných
individuálních pohovorech se starosty.

Příklady možností poradenské činnosti Center společných služeb
1. Příprava obecně závazných vyhlášek
2. Vzory nájemních nebo kupních smluv
3. Příprava vzorových dokumentů dle požadavku
4. Zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě
5. Zprostředkování právních služeb advokátní kanceláře v projektu CSS
6. Zajištění vzdělávání v požadovaných oblastech veřejné správy (v jakých)
7. Zajištění pravidelného školení revizních a finančních výborů členských obcí
8. Monitoring dotačních titulů
9. Projektové poradenství pro členské obce
10. Příprava informačního zpravodaje pro občany
11. Zajištění konzultací k veřejným zakázkám
12. Spolupráce při zpracování strategie rozvoje obce
13. Spolupráce při zpracování a aktualizacích Místních programů obnovy venkova
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Vesnice roku – soutěž, která rozhýbe každou zapojenou obec
Obec Cehnice se již popáté zúčastnila krajského kola soutěže Vesnice roku. Je dobré si připomenout, že
účast Cehnic byla vždy úspěšně proměněna a získaná ocenění přinesla obci nemalé finanční prostředky. Ty
byly potom použity na projekty, na které by obecní rozpočet jinak
nedosáhl.
V roce 2012 obec získala Cenu naděje pro živý venkov, v roce 2013
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, v této kategorii
potom Cehnice získaly 1. místo i v celorepublikovém kole. Rok 2014
přinesl Modrou stuhu za společenský život v obci a v roce 2015
následovala Bíla stuha za práci s mládeží.
Cehnice tak mohly dokončit vnitřní vybavení společenského centra U
devíti králů, opravit střechu OÚ a v podkroví zřídit tolik potřebný archiv,
vybudovat unikátní přírodní zahradu s vycházkovou trasou na sousední
Jinín a Mladějovice, v současné době se připravuje ČOV pro budovanou
školní vývařovnu a nová střecha na školní tělocvičně. A nejde jen o
peníze. Úspěšná účast v této soutěži zvyšuje prestiž obce nejen v rámci kraje, ale i celé republiky. To vše
jsou důvody, které vedou k zapojení všech aktivních obyvatel Cehnic do náročné přípravy účasti v soutěži.
Letošní doprovodný program byl připraven v návaznosti na akci místní ZŠ, která v květnu proběhla pod
názvem Doba Karlova. Téma Karel IV. a jeho doba se promítlo do celé obecní prezentace. Hodnotící
komise tak mohla 7.6. v Cehnicích obdivovat nejen výsledky práce obecního zastupitelstva, všech spolků a
organizací v obci, ale i složit hold samotnému Karlu IV., Alžbětě Pomořanské a členům císařské družiny.

Vesnice roku – známe vítěze krajského kola
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována od roku 1995. Cílem soutěže
Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. V letošním roce se
do soutěže přihlásilo celkem 251 obcí ze všech třinácti krajů České republiky, z toho 21 z Jižních Čech.

Z území Svazku obcí Dolního Pootaví se přihlásily obce 2 a obě byly velmi úspěšné:
Čejetice získaly Bílou stuhu (ocenění udělované za činnost mládeže v obci), Cehnice v tomto
roce uzavřely sbírku ocenění z předchozích let nejvyšší metou – získaly Zlatou stuhu a staly se
tak vítězem krajského kola soutěže pro rok 2016.
V pátek 12. 8. 2016 proběhlo v Cehnicích slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola
soutěže, kterého se zúčastnilo okolo 500 návštěvníků. Do Cehnic dorazila i řada významných
hostů, včetně hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, zástupců ministerstva pro místní
rozvoj, ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR.

Starostka Cehnic Helena Sosnová přebírá Zlatou stuhu

Dívčí pěvecký sbor Cehnice
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Vesnice roku – Bílá stuha pro Čejetice
Další ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku šlo opět na území SODP, do Čejetic. A řečeno
slovy starostky obce „ V Čejeticích to opravdu žije“:
Od začátku tohoto roku má obec Čejetice na svém kontě již více než 30 společenských a sportovních akcí,
které obohacují každodenní život našich občanů. Na tyto akce k nám přijíždí pravidelně i mnoho cizích
návštěvníků, nový sportovně rekreační areál v Čejeticích je denně navštěvován projíždějícími cyklisty,
turisty, vodáky. Sportoviště navštěvují maminky s dětmi, sportovci, ale i školy a sportovní oddíly. Tento
moderní areál není široko daleko, a proto si získal velikou oblibu. V Čejeticích se tedy mají občané kde
scházet, ať už na sportovišti nebo v moderně opraveném kulturním domě, kde mimo jiné pořádají ochotníci
nácvik svých představení. To občany podněcuje k pospolitosti, a kdo navštíví naši obec, může říci, že
vesnice OPRAVDU ŽIJE.

Pietní akt u památníku Jana Žižky
- starostka obce a hejtman JčK

Čejetické olympijské hry v duchu RIA

V Mladějovicích, které spadají pod obec Čejetice, se nachází rovněž nedávno zrekonstruovaný sportovní
areál pro společensko- sportovní vyžití. V Mladějovicích se každoročně koná již proslulý Mladějovický
triatlon, který se pyšní velkou účastí sportovců z celého Jihočeského kraje. Letos proběhl již 24. ročník.
Tradiční mladějovická pouť v květnu je spojena nejen s návštěvou pouťových atrakcí, ale i s fotbalovým
utkáním a pečením perníků a tradicí se stávají výstavy v bývalé škole, která slouží jako divadelní stánek
mladějovického ochotnického divadla. Návštěvníci Mladějovice si mohou prohlédnout i Skupův koutek, což
je stálá expozice osobních dokumentů a kreseb Josefa Skupy, která je umístěna v prostorách chodby bývalé
školy. Skupův koutek, ale i sochy Spejbla a Hurvínka jsou hojně navštěvovány cyklisty díky přilehlé
cyklotrase.
Sudoměř je proslulá březnovou rekonstrukcí bitvy u Sudoměře, kterou
každoročně navštíví více jak 5000 příznivců historie. Místní hasiči
pořádají pro děti výlov návesního rybníčku se soutěžemi a věnují se
plně hasičskému sportu, v okresní soutěži se v loňském roce umístili na
druhém místě.
Rybářské závody na Den dětí
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V obci Čejetice se udělalo za poslední roky mnoho práce. V letošním roce jsme opravili část chodníků, čtyři
úseky místních komunikací, probíhá rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ, kterou navštěvuje 50 dětí,
opravujeme etapově kostel sv. Havla a pohostinství v Sudoměři, kde se dělá nová fasáda. Obec opravila
smuteční síň v Mladějovicích. Letos nás ještě čeká protlak pod tratí a napojení řadových domků o 52
bytových jednotkách na centrální ČOV.
Těší nás zájem občanů o další rozvoj obce, plánujeme přípravné projekty na další stavební práce v letech
2017 – 2018, mimo jiné obnovu pohostinství v Mladějovicích u Balounů, projekty na obnovu chodníků
kolem obecního rybníka, opravu lesních a polních komunikací, projekty na zateplení MŠ a OÚ v Čejeticích,
projekty na obnovu zeleně v obci Čejetice, projekty na nový vodovod a kanalizaci směrem k bývalé cihelně.
Budou se připravovat projekty na rozšíření „Sportovně rekreačního areálu v Čejeticích“ o pergolu, tábořiště,
nové hrací prvky pro děti a dospělé, sklad pro sportovní náčiní.
Největší a nejdůležitější akcí roku 2018 bude „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice.“
Tento projekt bude realizován sdruženými prostředky SÚS JČK, obce Čejetice a společnosti E-on.V rámci
tohoto projektu bude provedena pokládka nové kanalizace a vodovodu, pokládka sítí NN do země, nové
veřejné osvětlení, nové chodníky a kompletní rekonstrukce silnice III.tř. Bude vybudováno podélné
parkování po jedné straně komunikace a obnova propustku a odvodnění komunikace. Předpokládaná doba
výstavby je 6 měsíců a doprava bude vedena po polovinách pomocí světelné signalizace.
Čejetice získaly v letošním roce v soutěži Vesnice roku JČK Bílou stuhu za činnost mládeže. Je to opět
veliký úspěch a ocenění pro všechny, kdo se v naší obci mládeži věnují. Když si přitom uvědomíme fakt, že
některé z vesnic našeho kraje se soutěže účastnily již pošesté či posedmé, než se jim podařilo dosáhnout na
nejvyšší ocenění, je ocenění stuhami pro Čejetice v prvním i druhém roce účasti nesporným úspěchem,
avšak největší devizou naší obce jsou však aktivní a spokojení občané.
starostka obce Čejetice: Ivana Zelenková

Konopická, které se v Čejeticích zúčastňuje okolo 600 návštěvníků
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Vesnice roku – vyhlášení celostátního kola aneb cesta tam a zase zpátky
Iva Chládková, Cehnice – Reportáž psaná na obrátce
Pátek, 16. září, 9.30 hodin. Start. Vyjíždíme – já a starostka obce Cehnice Helena Sosnová. Cehnice, které
si snadno vyhledáte na území Strakonicka, byly totiž vyhlášeny Vesnicí Jihočeského kraje roku 2016. Velký
úspěch, velká radost, nyní před námi dlouhá cesta na vyhlášení celostátního kola do Luhačovic. Nakonec
proč ne, těch necelých 350 kilometrů přece zvládneme, a kdyby Pánbůh a především hodnotící komise
dala…
Kolegyně Mirka a Lea vyrazily před námi, auto plné tiskových materiálů, my jsme naložily tu zajímavější
část propagace Jižních Čech – klobásky, uzené i škvarkovou pomazánku z Budějovic, kvasový chléb ze
Zlivic, preclíčky z Kovářova, krásná jablíčka a mošty ze Lhenic, skvělé koláčky a pro Strakonicko typické
hnětýnky upekla paní Černíková přímo v Cehnicích. Ne že by Jižní Čechy nemohly ukázat víc, ale do auta
se prostě už víc nevejde. Nevím, jestli víc voní klobásy nebo koláče, ale je to krása: Kolem nás sluncem
zalitá jihočeská krajina, před námi vidina příjemného setkání s ostatními krajskými vítězi a dalšími
účastníky slavnostního vyhlášení v atraktivním prostředí lázeňského města, prostě samá radostná očekávání.
Takhle nějak se asi odjíždí na dovolenou třeba do Chorvatska, jenom těch vůní je míň. A podobně to může i
trochu zaskřípat.
Šest hodin na cestě
Tak za prvé - nejsme už nejmladší a po několika hodinách jízdy po
ucpaných komunikacích si uvědomujeme, že prostě máme záda. A
protože nesnášíme klimatizaci, je nám za chvíli pěkné vedro. Otevřít
okénko nelze, protože to by mi přece nafoukalo na krk a to zase
neunese moje krční páteř.
Za druhé – ať nám pan ministr Ťok odpustí, chápu, že opravy být
musí a že jsme teď na těch nutných10%, ale zkuste udržet slušný
slovník, když stojíte dvě hodiny na přehřáté dálnici u Brna.
Za třetí – stav hladu = stav naštvání. Po několika hodinách zdržení
nepřipadá zastávka na oběd v úvahu a hluboce se tudíž omlouváme
účastníkům následného Jarmarku venkova v Luhačovicích, že jsme
cestou se starostkou Sosnovou snědly 1,5 nožičky klobásy, 2
krajíčky chleba a 4 jablka (plus jsme vypily několik litrů vody, ale ta
nebyla součástí prezentace Jihočeského kraje).
Nicméně přežít se to dá a my po více než šesti hodinách jízdy
dojíždíme do Luhačovic, konkrétně do hotelu Vyhlídka, kde jsou
ubytováni zástupci vítězných obcí krajských kol soutěže. To už se
nemračíme, protože příjezd do Luhačovic, to je pohlazení. Dýchne
na vás poklid krajiny, ucpaná dálnice, stres a nervozita jsou
najednou pryč. Jste ve světě, který vám umožňuje dočasně vypnout
počítače, mobily a vnímat. A my chápeme, proč nás organizátoři soutěže pozvali až sem. Když nám k tomu
všemu naservírují i báječnou večeři, už se jenom usmíváme. Setkání s porotou je ještě poněkud rozpačité –
už to rozhodli nebo ještě ne? Raději se s kolegyněmi držíme opodál, trochu nesměle se rozjíždí zábava.
Potvrdilo se, že starostové si mají pořád co povídat a jejich kolegové ostatně také. Také umí společně zpívat,
ale to až později.
Večer je fajn, jednotlivé kraje se tak trochu oťukávají, jsme si sympatičtí nebo nejsme, asi máme všichni
podobné radosti i starosti. Nevyslovené ústřední téma – bavím se s vítězem, kdo to vyhraje, máme šanci?
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Tichá pošta a modrý šátek
Sobota, 17. září, 7.30 hodin. Vstáváme, skvělá snídaně a
rychle na kolonádu. Luhačovice jsou skutečně půvabné
městečko a kolonáda, která byla pořadateli vybrána jako
místo pro doprovodný Jarmark venkova, milosrdně ukryla
před deštěm všechny prezentační stánky jednotlivých krajů.
Je na co se dívat, co ochutnávat. Trochu závidíme družným
Moravanům, jejichž pověstná pospolitost graduje a spousta
fandů moravských obcí začíná korzovat centrem lázní.
Nicméně ani Češi se nechtějí nechat zahanbit a tak se
kolonáda pomalu plní nejen lázeňskými hosty, kteří zvědavě
okukují prezentační stánky a ochutnávají, co se dá, ale
především skandujícími fanoušky ze všech částí České
republiky.
V 11 hodin se slavnostně zahajuje. Ministerstvo pro místní rozvoj triumfuje, spojení akce s mezinárodním
dětským folklórním festivalem je dokonalé. Vybíháme a fotíme – výzdobu stánků, kroje, muzikanty,
tanečníky, ochutnávky, atmosféru, všechno.
U stánku obce Lípa z Vysočiny stloukají fantastické máslo, které návštěvníkům stánku
mažou na čerstvý chléb. Posypaný pažitkou nemá chybu. Z díže mi ještě nalévají
ochutnávku čistého podmáslí a já v úžasu shledávám, že chutná sladce a už vím, proč se
říká, že něco chutná jako mandle. Krásná paní v kroji, který není honosný, ale je také
krásný, mi vysvětluje, že to je tou čerstvou domácí smetanou. Aha.
Takhle nějak to je u všech stánků, každý kraj se snaží nabídnout něco dobrého, lázeňští hosté zapomínají, že
se vlastně vracejí ze snídaně a ochutnávají ostošest. Slanina se zapíjí medovinou, chléb zajídá koláčem, u
stánků se tvoří fronty. Také u našeho jihočeského z Cehnic. Nestačíme mazat výborný zlivický chlebíček
škvarkovou pomazánkou, krájet jablka a Novákovo uzené, nalévat mošt, nabízet koláče, je to frmol, hrozí,
že návštěvníci nám doslova utrhají ruce. Odnáší to hlavně kolegyně Mirka a Lea, my se starostkou přece
jenom občas vybíháme do ostatních stánků. Skvěle funguje výměnný obchod – my dáme koláče, vy nám
medovinu, my dáme uzené, vy nám zase vaše koláče.
Tichou poštou běží zpráva – ministryně je tady, musíme se připravit. Mirka s Leou začínají krájet rychleji,
já mám hlídat. Ministryně prý má modrý šátek, až se bude blížit, musím kolegyně upozornit. To aby stihly
doplnit mísy, jejichž obsah mizí závratnou rychlostí. Vyhlížím dokola, hledám nápadný shluk lidí,
ministryně přece nebude chodit jen tak. Najednou se proti mně ozve „ Dobrý den, co tady máte pěkného?“
Otočím se přímo k modrému šátku. Lea do mě kope, Mirce přetekl pohárek s moštem ze Lhenic. Situaci
zachraňuje starostka, která se s paní ministryní hezky přivítá. Několik příjemných vět a ministryně pro
místní rozvoj postupuje k dalšímu stánku. Všichni jsou potěšeni, my starší, kteří přece máme TO srovnání,
oceňujeme přirozený projev a zájem. Fanoušků a tedy i hluku na kolonádě přibývá.
Dokončujeme srovnávací kolečko, všechny stánky jsou skvěle
připravené, ale za nás jednoznačně vyhrává spolek Babinec z obce
Kozojídky. Inu, Jižní Morava. Ženušky v krojích se točí okolo
přivezeného sporáku a na horké plotně pečou čerstvě zadělané
báleše, obdobu českých vdolků. Mazané povidlem, mákem sypané,
jedním slovem blaho. Ale co ten mák, rychle si kontrolujeme zuby a
utíkáme do Společenského domu na oběd s ministryní. Vítězní
starostové s doprovodem kromě chutné krmě získávají dvě hodiny
času sympatické ministryně. Debata je hodně otevřená, myslím, že nadhozená témata dezertem nekončí.
Ale honem zpátky ke stánkům, je třeba pomoci kolegyním, čas vyhlášení se blíží.
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Tep 220
Mezinárodní festival dětských folklórních souborů
odpoledne pokračuje v Městském domě kultury Elektra.
Tam vyhlašovatelé soutěže kvůli počasí přesměrovali i
vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku
2016. Je 16 hodin, Elektra nabitá k prasknutí, všude je
slyšet netrpělivé fanoušky. Pořád ještě všichni věří, že
zvítězí.
Konečně na pódium nastupuje moderátorská dvojice, jejíž
polovinu tvoří stěžejní osoba soutěže Mirka Tichá
z Ministerstva pro místní rozvoj. Postupně na pódium
přichází všech 13 vítězů krajských kol, vzduch
v přeplněném sále by se dal krájet, nikde není volné místo.
Všichni se tlačí, svorně hudrají na organizátory, ti
uvážlivější na počasí, nicméně všichni dobrovolně
podstupují potnou lázeň. To už na pódium nastupují i
zástupci vyhlašovatelů včetně ministryně pro místní rozvoj
a ministra zemědělství. Je tady finále. Moderátoři odhadují tep nastoupených starostů na 220. Nikdo je sice
neměří, ale horko a napětí určitě dělají své.
Nejdříve se vyhlašuje takzvaná koláčová cena. Porota rozhodla, že nejlepší koláče pečou v Sebranicích na
Pardubicku. Těžko říci, těžko rozhodnout, nám chutnaly všechny. Následuje cena veřejnosti, tu získávají
Velké Hoštice, velký potlesk, mimochodem koláče mají také výborné.
Vyhlášení třetího místa, obec Kozojídky. Fanoušci burácejí, naše dámská jízda si na toto místo tak trochu
myslela, ale kapku hořkosti vyvažuje vzpomínka na kozojídské babušky připravující fantastické báleše.
Druhé místo Prysk, jediný zisk pro Čechy. Naše velká poklona sympatickému starostovi. I v tomto případě
přejeme a nezávidíme. V sále opět velký aplaus fanoušků Prysku, hurá.
A konečně místo první. Paní
ministryně ani nemá šanci dovyslovit
jméno obce Kašava. Hrozí, že sál
Elektry nevydrží skandování či spíše,
odpusťte ten výraz, šílený řev
fanoušků. Dojatý starosta sleduje
obrovskou radost fandů Kašavy.
Atmosféra je nakažlivá, a i když na
Cehnice cena nezbyla, nemáme pocit
zklamání a propadáme všeobecnému
nadšení. Kašava, Kašava, starosto
děkujeme, zní sálem a je jasné, že
minimálně pro Kašavu den hned tak
neskončí. Vítězství je třeba oslavit.
To už rychle utíkáme zpátky do hotelu
Vyhlídka, kde probíhá oficiální oslava.
Včetně naprosto skvělého rautu –
tenhle třídenní all inclusive si určitě vybere svou daň. Někdo slavil trochu déle, někdo do rána bílého. My
ne. Dostavila se únava materiálu, z pokoje slyšíme hlahol oslavujících, pomalu ustupuje zaslouženému
spánku.
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Neděle 18. září, zase 7.30 hod
Snídaní to všechno končí. Organizátoři si konečně mohou
oddychnout, další úspěšně zvládnutý ročník soutěže za nimi. Před
všemi cesta domů. My využíváme slunečného počasí k prohlídce
Luhačovic. Konečně v klidu, byla by škoda všechnu tu krásu
nevidět.
Nasedáme do turistického vláčku, kde jako správná blondýna
bavím přítomné. Nutím peníze za
jízdné jednomu z turistů
s brašnou na foťák. Asociace
s filmem Vrchní, prchni všechny
rozesměje. Pán je poctivec, 120 korun si nebere a ukazuje na skutečného
průvodčího.
- Vybavenost obcí
Konečně vyjíždíme na okružní jízdu Luhačovicemi,
fotíme všudypřítomnou Jurkovičovu stopu. Návštěvu
Luhačovic vřele doporučuji.
Jedeme domů. Omlouvám se ministru Ťokovi, D1
projíždíme bez problémů, za čtyři hodiny vysedáme
v Cehnicích. Vesnice roku 2016 definitivně za námi.

Slovo na závěr:
Samozřejmě je nám trochu líto,
že na nás umístění v první trojce
nevyšlo, ale už jenom účast v tak
vyrovnaném finále je pro nás
poctou.

Konečně, máme přece naše
jihočeské vítězství a to je
velká výhra.
Starostka konečně může
vydechnout.

I když - jak ji znám, ona si zase něco vymyslí.
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Území Svazku obcí Dolního Pootaví
Území mikroregionu se rozprostírá podél řeky Otavy a je zasazeno mezi Strakonice a
Písek. Nenajdeme zde rušná města, jedinou vadu na kráse představují dvě dopravní
tepny (ze Strakonic na Prahu a na Vodňany), které nemilosrdně protínají jinak
půvabnou krajinu. Svazek obcí Dolního Pootaví tvoří 17 obcí, které od roku 2001
společně usilují nejen o rozvoj jednotlivých obcí, ale i celého území mikroregionu.

Svazek obcí Dolního Pootaví – veřejné sužby a vybavenost obcí
S nízkým počtem obyvatel obcí koresponduje i jejich vybavenost. Přesto se úroveň služeb
v jednotlivých obcích daří udržet, v mnoha případech neustále zvyšovat.
Základní školy provozují v Cehnicích a Štěkni, mateřské školy jsou v Cehnicích, Čejeticích,
Řepici a ve Štěkni.
Pošta je obyvatelům k dispozici v Cehnicích a ve Štěkni.
Lékaře najdeme ve Štěkni, včetně zubního, v Cehnicích, Jiníně a Paračově mohou občané
navštívit dojíždějícího lékaře. I to ušetří zejména starším obyvatelům námahu a čas, pro
předpis léků si tak nemusí dojíždět až do Strakonic.
Další potřebnou službu představují prodejny potravin. Ty najdeme v Cehnicích, Čejeticích,
Jiníně, Kváskovicích, Miloňovicích, Oseku, Přešťovicích, Rovné, Slaníku a Štěkni.
Důležitou součástí venkovského života stále tvoří hospoda. U piva se v Čechách vždy
probralo úplně vše – od sousedských vztahů až po mezinárodní politiku. Hospodu v různých
podobách (občerstvovací stánky, restaurace bez nebo se stravováním, kulturní zařízení),
nejen svým občanům nabízejí Cehnice, Čejetice, Jinín, Osek, Přešťovice, Rovná, Řepice,
Slaník a Štěkeň.
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Přehled veřejných služeb v obcích SODP

Obec
Cehnice

Zdravotnictví
Praktický lékař
1. středu v měsíci
tel: 388 328 457

Cehnice 76
tel. 383 389 138

Pošta
Cehnice 76
tel.
383 389 129

Základní škola
Cehnice 105
tel. 383 389
128

Čejetice 106
tel. 383 393 187

Čejetice
Jinín

Knihovna

Mateřská
škola
Cehnice 105
tel. 383 389 128
Čejetice 94
tel. 383 393 237

1x za 2 měsíce
(1. úterý v měsíci)

Kuřimany
Kváskovice
Miloňovice 1
tel. 724 182 242

Miloňovice
Nebřehovice

Osek 77
tel. 383 392 262

Osek
Paračov

Praktický lékař,
1 - 2x za měsíc

Paračov 18
tel. 383 387 207

Přešťovice
Radějovice
Rovná

Rovná 4
tel: 733 727 001

Řepice

Řepice
tel. 383 326 545

Řepice 173
tel. 739 039 802

Skály
Slaník
Štěkeň
Třešovice

Praktický lékař - Na městečku
čp. 19, tel. 383 393 120
Zubní lékař - Klostermannova
čp. 119, tel. 383 393 194

Na
každé pondělí,
Městečku 150,
Na Městečku 52,
tel. 383 393
tel. 383 393 245
200

Slatinská čp.
155
tel. 383 393
115

Školní čp. 188
tel. 383 393 151
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Přehled ostatních služeb v obcích SODP

Obec
Cehnice

Čejetice
Jinín

Prodejna
potravin
Cehnice 76
tel. 383 389 145

Prodejna
jiného zboží

Restaurace, pohostinství,
občerstvení

Jiná služba (kadeřník, …)

Secondhand
Cehnice 65
Občerstvení na návsi (stánek)
tel: 737 302 882
tel. 722 902 303

COOP - Čejetice
157
tel.
725 003 359
pojízdná prodejna
1x až 2x týdně

Čejetice 155
tel.737 880 115
pohostinství , Jinín čp.41

na objednávku
pedikérka a kosmetička

Kuřimany
Kváskovice

Smíšené zboží
Kváskovice 35
tel. 723 277 197

Hospůdka u Hraničků
(dočasně zavřeno)
Kváskovice 30
tel. 724 545 325

Miloňovice

Potraviny
Miloňovice čp. 1

Hospoda Miloňovice čp.1

Nebřehovice
Osek
Paračov

Potraviny
Osek 77
pojízdná prodejna
2x týdně

Osek čp. 56 - tel. 721 541 495
Osek čp. 17 - tel. 777 651 932

Masáže - Osek 27, tel. 733 720
905

Prodejna potravin
Rovná 4

Pohostinství Rovná, Rovná 5
tel: 602 272 926
Řepický hostinec, Řepice 1
tel. 602 227 300

Masáže - Rovná 4
tel: 722 533 439, 724 056 183

Přešťovice
Radějovice
Rovná
Řepice
Skály
Slaník

Štěkeň

Třešovice

pojízdná prodejna

COOP - Na
Městečku čp.10,
tel. 383 393 228
Smíšené zboží Na Městečku čp.
52

Třešovice 10 prodej mléka
tel: 731 105 075

Restaurace OTAVA
Na Městečku čp. 12
Průmyslové
tel. 383 393 202
zboží
Hospůdka na hřišti
J. Uhlíková
tel. 721 324 006
Na Městečku čp. Občerstevní U jezu (sezona,
10,
tel.
kemp) tel. 728 073 823
724 279 130
Občerstvení (tenisové kurty,
sezóna), tel. 603 813 415
Třešovice 10 prodej pohárů a
výroba medailí
tel: 731 457 369

Kadeřnictví I. Němcová,
Klostermannova 82,
tel. 302 165 755
Pohřební služba Hanuš, Slatinská
čp. 151, tel. 383 393 500
JP Servis přestavba vozidel,
tel. 383 393 249 Autoopravna
Čapek- tel. 605 213 023
Auto a pneuservis Říha - Vítkov
čp.28, tel. 777 872 378
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Svazek obcí Dolního Pootaví – seznam členských obcí s kontakty
Obec

Počet
obyvatel

Jméno a příjmení
starosty

E-mail

Telefon

Cehnice

483 Sosnová Helena

ou@cehnice.cz

724 182 251

Čejetice

909 Zelenková Ivana

starosta@obec-cejetice.cz

606 033 578

Jinín

202 Filipčíková Lenka

obecniurad@obec-jinin.cz

724 189 604

Lhota Václav

kurimany@centrum.cz

603 561 170

Ing. Chyla Jan

ou@kvaskovice.cz

721 852 317

Bc. Šanda Petr

ou.milonovice@mybox.cz

602 804 235

Hradecká Miroslava

ou@nebrehovice.cz

724 181 028

starosta@obec-osek.cz

724 181 038

Kulířová Petra

obecparacov@seznam.cz

731 186 359

Hroch Josef

ou@prestovice.cz

602 571 417

Sekyra Michal

sekyra14@seznam.cz

721 584 919

starosta@obec-rovna.cz

602 137 539

ou@repice.cz

724 181 029

obecskaly@tiscali.cz

606 646 018

ou@obec-slanik.cz

603 898 180

bretislav.hrdlicka@mu-st.cz

727 855 415

Němcová Pavla

Pavla.Nemcova@mu-st.cz

724 351 103

Bláha Bohumil

mestys@steken.cz

724 189 598

Vohryzková Jana

obectresovice@seznam.cz

724 189 595

Kuřimany

28

Kváskovice

118

Miloňovice

282

Nebřehovice

141

Osek

654 Pajdla Bohumil

Paračov

110

Přešťovice

423

Radějovice

38

Rovná

232 Ing. Kudrle Jan

Řepice

456

Skály
Slaník
Strakonice

71 Tesařová Jitka
159

Třešovice

Spišská Martina

22902 Mgr. Hrdlička Břetislav

kontaktní osoba
Štěkeň

Tíkalová Vladimíra

846
78

údaje o počtu obyvatel: ČSÚ k 1.1.2016
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