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Již více než rok je SoDP Svazek obcí Dolního
Pootaví - zapojen do
projektu Svazu měst a obcí
Září 2016
ČR „Posilování
administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní
spolupráce“.
Od 1. 7. 2016 mohou
členské obce svazku
využívat Centra společných
služeb, které kromě
odborného poradenství
nabízí i řadu dalších aktivit
pro zástupce obcí i občany
z území svazku.
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DOLNÍ POOTAVÍ
Zpravodaj členských obcí SODP

Vážený a milý čtenáři,
již potřetí k Vám přichází občasník DOLNÍ POOTAVÍ. Pojďte
se s námi ohlédnout několik měsíců zpátky. Letem světem,
jenom tak napřeskáčku si připomeneme několik zpráv a
informací z dění na území SoDP a třeba se i trochu pobavíme
při vzpomínce na studený leden letošního roku. Ale než
zabrousíme do zimních vzpomínek, připomeňme si žhavé léto:
V letošním roce probíhá 11. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO VE
ŠTĚKNI. Tradiční přehlídka vybraných známých i těch méně známých
hudebních děl, kvalitní interpreti, romantické prostředí štěkeňského
zájmu, to vše je zárukou výjimečného uměleckého zážitku.
Nenechce si ujít dva zbývající zářijové koncerty, více informací na
www.steken.cz nebo www.congregatio-jesu.tode.cz.

2

Někteří z vystupujících umělců na festivalu HUDEBNÍ LÉTO VE ŠTĚKNI
i pozorní posluchači koncertů
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Hudební léto ve Štěkni stojí za návštěvu, ale zajímavá může být ve Štěkni i
zima. Ostatně posuďte sami:

Jak jsem chtěla být za princeznu…
… a ono to zase nedopadlo
Nevím, jak vy, ale já jsem si v životě role princezny moc neužila. Výška skoro 175 cm s lehkou
nadváhou, poměrně jasný názor na řadu věcí včetně politiky, k tomu dost vysoká dávka
samostatnosti, tak tohle vás, milé dámy, prostě k osudu opečovávané panenky nepřivede.
Na druhou stranu vás může hřát pocit, že pokud všechno zvládáte a chcete, můžete třeba vykonat
nějaké to dobro. Potom sice budete konat dobré skutky a vědět, že je to tak správně, ale někde, tam
úplně v tom nejtajnějším koutku své filantropicky naladěné dušičky budete tak trošičku toužit po
tom být PRINCEZNA. A to se vám zřejmě nikdy nevyplní.
Až mi najednou svitla naděje. Samozřejmě NE být tou ladnou a křehkou bytostí, které dobře
situovaní pánové vrhají kytice růží a kilogramy perel k nohám, ale alespoň takový malý
momentíček - jedna noc na zámku, alespoň jednou být za princeznu. Představě takové snové noci
podlehla i moje kamarádka Helena, která sice nezápasí s nadváhou, ale ani se svými asi tak 30
kilogramy včetně postele nevyvolává v princích představu té křehké víly, která toho ani nemusí moc
vědět, stačí, že se vděčně, případně shovívavě či zasněně usměje (rozuměj - dle situace).
Jo, a ještě jsem zapomněla zmínit, že padesátku už máme obě za sebou…
Ale zpět na zámek. Historický objekt ve Štěkni je opět v majetku řádových sester Congregatio Jesu
a ještě stále se vzpamatovává z „péče“ předchozího režimu. Režimu, který šlechtickým sídlům
opravdu nepřál a na odstranění důsledků této nemilosti je někde už pozdě, někde už je zase dobře a
někde se pokračuje postupnými kroky a krůčky. To je případ štěkeňského zámku, kde se i my
snažíme alespoň trochu pomoci. Pomoci lze v tomto případě zcela jednoduše. V rámci možností zde
organizujeme a tedy i financujeme semináře, přednášky, setkání, prostě akce, které mohou za
ubytování a stravování přinést alespoň nějakou tu korunu do napnutého zámeckého rozpočtu.
Klidná atmosféra prostor neporušená komercí potřísněné obrazovky TV a dalších technických
vymožeností, čisté pokoje s křížem na zdi, který ve své tichosti a pokoře připomíná kulturu, ze které
jsme vzešli, i krásné sály, kde obnovené fresky hlásají dobu největší slávy a bohatství Štěkně. To
vše olemované anglickým parkem s hrdě vztyčenými korunami památných dubů. Pro někoho chvíle
kýženého klidu, pro druhého takřka exotika jednadvacátého století, třetího neřešíme. Ten ať jede
jinam, all inclusive s reproduktory tady není.
Já vím, pořád odbíhám od tématu, ale jednomu to nedá, zámek ve Štěkni byste opravdu vidět měli.
Když se na nás obrátíte, klidně vše zařídíme. Ostatně jako už spoustě lidí před vámi. Jenom my dvě
jsme si tu klidnou noc princezen na zámku ještě neužily a nastal čas to napravit. No jasně,
uspořádáme ve Štěkni zimní seminář! Setkání s kolegy z několika regionů bude v této roční době
vítanou finanční injekcí pro zámek a našim kolegyním a kolegům ukážeme krásné místo pro konání
nejrůznějších akcí. Skvělý nápad! Takže 26. leden tohoto roku byl náš. Já a Helena, každá v jedné
krásné malé komnatě se zmíněným křížem. Úplně vzadu, za Loosyho sálem s nádherným
malovaným stropem a v úplném tichu, který nemohlo rušit ani klidné oddychování řádových sester,
ani možná trochu hlasitější spánek některých našich kolegů. Vždyť přece spali v jiné části zámku.

4

Ta naše část, ta byla úplně celá jenom pro nás. Tak nějak to mělo být - unavené princezny se na
zámku ukládaly ke spánku a těšily se z klidné noci. Splněný sen o tichu ve vznešených prostorách.
Svatá prostoto! Všimli jste si toho data? Toho, že letos byla opravdu, ale opravdu zima? I toho, že
ostatní spali úplně jinde? A zaregistrovali jste zmínku o napnutém rozpočtu, což v překladu
znamená, že se někde prostě šetří? Už to raději vezmu stručně:
Příchod na pokoj vyvolal pocit chladu. Večer, venku minus deset, uvnitř SKUTEČNĚ JENOM
vlažné topení, bylo jasné, že všechno není úplně v pořádku. Pokus o změnu proběhl, ale neúspěšně prostě jsme při rychlém průzkumu chladné a temné chodby nenašly tu správnou část zámku a
správný pokoj s teplejším radiátorem. Navíc jsme cestou potkaly řádovou sestru, která mluvila o
blížícím se nočním tarifu. Vidina tepla nás obrátila zpátky - chvíli to vydržíme, potom už bude teplo
a my si naši princeznovskou noc na zámku přece jenom užijeme. A užily! Noční tarif se totiž
nedostavil a my s Helou už jsme neměly chuť a sílu něco měnit. Za princezny jsme věru nebyly. Já,
oblečena do dvou triček, noční košile, dvojích ponožek a péřové bundy s pletenou čelenkou na
hlavě, vedle v pokoji Helena, která si po návštěvě hor naštěstí nestihla vyměnit celý obsah kabely a
svoji noční košilku tedy doplnila o kompletní běžkařský úbor, teplou bundu, na hlavu narazila
kulicha - to místo korunky. Ale vlastně, když to tady tak píšu, jako princezny jsme přece jenom byly
- ty na hrášku. Dvě peřiny pod sebou, dvě na sobě.
Teplo nebylo, nedorazilo, nenastalo. Zato ticha jsme si užily.
Pokud chcete poslouchat ticho, jeďte do Štěkně. Je to opravdový zážitek, jenom by měl být
umocněn celkovou pohodou organismu. Takže jeďte na jaře, v létě, na podzim, v zimě pak do
východního křídla zámku - tedy do toho, kde jsme nespaly my dvě s Helenou, ale zbytek osazenstva
včetně našich kolegyň a kolegů.
Dlouhá noc, tak se jmenuje jakási píseň Heleny Vondráčkové. Moje kamarádka Helena s úplně
jiným příjmením si nezpívala a do zpěvu nebylo ani mně. Noc jsme nakonec přežily. Někdy po třetí
hodině ranní jsem usnula v tom krásném mrazivém tichu (přece jen jsem měla péřovou, tudíž
teplejší bundu), Helena v lehčím běžkařském úboru ve vedlejším pokoji prý probděla takřka celou
noc. Aby ne, k ránu bylo venku -13°C a pouze temperované prostory měly do běžných pokojových
teplot hodně daleko. A přece to stálo za to.

Ověřily jsme si, že:
1. Princezny z nás už nebudou.
2. Větru a dešti ani mrazu sice neporučíme, ale přece jenom ještě něco vydržíme.
3. Poslouchat ticho je jedinečný zážitek.
4. Velmi intenzivním nočním zážitkem může být těšení se na šálek teplého čaje.
5. Ještě intenzivnější noční zážitek může vyvolat představa vyhřáté postele (kde
klidně můžete být sami a vůbec vám to nebude vadit - hlavně, že bude teplo).
6. Ani pocit, že svým konáním vlastně děláte dobrý skutek, moc nezahřeje.
7. Poznání, že konání dobrých skutků vás vůbec nezahřeje, vás neodradí od
konání dalších dobrých skutků.

Tak na shledanou ve Štěkni.
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Třetí setkání se starosty členských obcí
V pondělí 19. června proběhlo III. setkání se starosty členských obcí. Pracovníci CSS
seznámili zástupce obcí s dosavadní činností centra, v souvislosti s končícím prvním rokem
existence projektu shrnuli i jeho celkový průběh včetně zkušeností partnerských DSO.
CSS se postupně zaměřuje na vyšší míru poskytování odborného poradenství, nicméně
aktivity centra stále důsledně vycházejí z konkrétních požadavků členských obcí. Znovu byly
zdůrazněny možnosti využití centra i nabídka jednotlivých služeb. Nabídku CSS nově
rozšiřuje nabídka poradenství a pomoci při zpracování a zadávání veřejných zakázek.
Dalším bodem setkání byla prezentace Analýzy přínosů CSS, která byla tentokrát zaměřena
na vyhodnocení oblasti vzdělávacích aktivit svazku. Starostové obcí se tak mohli seznámit
s výsledky analýzy na území SoDP i s výsledky analýz přínosů v rámci celého projektu.
Tradiční součástí setkání se starosty představuje také zhodnocení spokojenosti s rozsahem a
kvalitou poskytovaných služeb, CSS i tentokrát obstálo na jedničku.
Další setkání se starosty členských obcí se uskuteční v prosinci 2017.
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Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě Vzdělávací aktivity
Z analýzy původního a současného stavu v oblasti přípravy a realizace vzdělávacích aktivit vyplynulo,
že oproti původnímu stavu sledované agendy po zahájení činnosti CSS došlo k podstatnému snížení
časové zátěže starostů z vedení svazku i k poměrně výrazné úspoře mzdových prostředků na přípravu
a realizaci jedné vzdělávací aktivity. Díky provedené analýze bylo možné vyčíslit v hodinách i v Kč
celkovou úsporu času starostů z vedení svazku na přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit za období
07-12/2016. Starostové z vedení svazku tak mohli uspořený čas věnovat jiným aktivitám, např.
přípravě nových projektů. Ušetřený čas se tak projeví v rozvoji obcí, ve kterých vedení svazku
vykonává funkci starosty, ale i v rozvoji celého mikroregionu. I když analýza vyčísluje hodnoty
přínosů pro starosty z vedení svazku, je zřejmé, že realizace vzdělávacích aktivit má pozitivní dopad
na všechny obce svazku

Úspora na přípravě a realizaci vzdělávach aktivit v roce 2016
Aktivita

Počet akcí
od 07/2016

Vzdělávací semináře pořádané SODP
Vzdělávací semináře spolupráce SODP se podílí (organizace, finance)
Účast na vzdělávacích akcích
a předání informací obcím DSO

Úspora Kč/
vzdělávací
akce

Úspora celkem v Kč

Úspora
hodiny/
vzdělávací
akce

Úspora celkem v
hodinách

7,00

5 496,00

38 472,00

57,00

399

3,00

2 676,00

8 028,00

26,00

78

5,00

1 728,00

8 640,00

16,00

80

Celková úspora s CSS v roce 2016

55 140,00

557

Příklady možností poradenské činnosti a využití služeb 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
6. Zajištění vzdělávání v oblasti veřejné správy i dalších souvisejících oborech
7. Zajištění pravidelného školení účetních členských obcí
8. Monitoring dotačních titulů
9. Projektové poradenství pro členské obce
10. Spolupráce při zpracování strategie rozvoje obce
11. Zajištění konzultací k veřejným zakázkám, realizace veřejných zakázek a metodické vedení
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Vesnice roku 2017 - Oranžová stuha pro Čejetice
Účast v soutěži Vesnice roku představuje pro každou zapojenou obec skutečně velké
množství práce. Hodnotící kritéria jsou neúprosná a také konkurence je rok od roku
výš. Nicméně úspěch za to stojí - ocenění v soutěži totiž přináší nejen prestiž, ale i
nemalé finanční prostředky, které jsou vítanou injekcí do obecního rozpočtu.
V loňském roce jsme se podrobně věnovali úspěchu Cehnic, které v této významné soutěži
po několika letech úsilí získaly první místo v rámci Jihočeského kraje a ozdobily se tak
zlatou stuhou. Další úspěšnou obcí našeho svazku tehdy byly Čejetice, které si vysoutěžily
Bílou stuhu za práci s mládeží
Uplynul rok a soutěž Vesnice roku již zná vítěze i další oceněné krajských kol za rok 2017.
Jsme velmi rádi, že obec Čejetice opět zabodovala a tentokrát získala Oranžovou stuhu, která
se uděluje za spolupráci obcí a zemědělských subjektů.
Gratulujeme paní starostce, zastupitelům i všem ostatním, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
A samozřejmě držíme palce na cestě „ke zlaté“!

Starostka obce Čejetice Ivana Zelenková spolu s místostarostou Jaromírem Tomanem
přebírají zasloužené ocenění.
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Velikonoce v rakouském Linci
V neděli 2.dubna uspořádal SoDP zájezd na velikonoční výstavu do Lince. Výstava, která se
tradičně koná v prostorách opraveného Ursulinenfohu, je především přehlídkou kraslic z Rakouska, Německa, Čech, Slovenska a Maďarska, ale i dalších velikonočních zvyků
zúčastněných zemí.
Účastníci zájezdu se mohli nejen seznámit s lidovými tradicemi Čech, Moravy a okolních států, ale
také poznat historické centrum Lince i jeho současnost. Linec ukázal návštěvě z SoDP vlídnou tvář,
jarní sluníčko umocnilo krásu města a naladilo účastníky zájezdu na veselou jarní notu.

Starosta obce Osek se začíná s účastníky zájezdu
dělit o občerstvení

Starosta obce Osek se ještě stále dělí s účastníky zájezdu
o občerstvení

Starosta obce Osek již nemá žádné občerstvení a účastníci zájezdu konečně poznávají město
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Letem světem Dolním Pootavím
V průběhu několika měsíců se v 17 obcích svazku odehraje vždy celá řada akcí. SoDP proto chystá
jejich kompletní seznam a ve spolupráci s jednotlivými obcemi do budoucna vznikne kalendář, který
bude občany SoDP informovat o společenském, kulturním i sportovním dění na území svazku. Již
nyní si ale můžeme připomenout několik událostí, které zpestřily společenský a kulturní život v našich
obcích.
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Masopust v Kváskovicích 25.2.2017
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