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Centrum společných služeb při
Svazku obcí Dolního Pootaví má
za sebou více než tři roky činnosti.
Existenci poradenského centra,
které mohou využívat nejen obce
DSO, ale i jednotliví občané,
umožnil projekt SMOČR
2016
„PosilováníZáří
administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“.
CSS nabízí nejen odborné
poradenství, ale řadu dalších
aktivit pro zástupce obcí i občany
z území svazku.

CENTRUM SPOLEČNÝCH
SLUŽEB (CSS)
387 32 Cehnice 76
e-mail:pootavi@pootavi.cz
Manažer CSS:
Iva Chládková
e-mail: pootavi@pootavi.cz
tel: 724 377 978
Specialista rozvoje regionu a VZ:
Helena Sosnová
e-mail: pootavi@pootavi.cz
tel: 724 182 251
Pracovníci CSS členským obcím
na území DoDP zajišťují i služby
pověřence pro ochranu osobních
údajů.

DOLNÍ POOTAVÍ
Zpravodaj členských obcí SODP

PROJEKT CENTER SPOLEČNÝCH SLUŽEB POKRAČUJE
Tři roky trvání projektu utekly jako voda a mnozí z Vás si jistě kladli
otázku, co bude s naším CSS dál. Pro tuto chvíli je odpověď jednoduchá
– díky nově přidané aktivitě dostalo CSS zelenou na dalších šest měsíců.
V průběhu této doby budou pracovníci CSS mimo jiné plnit úkoly
související se získáním podkladů k podpoře lokální ekonomiky na území
svazku. Společně se starosty vyplní dotazník zaměřený na zmapování
aktuální situace v jednotlivých obcích, připraví přehled aktivních
podnikatelů na jejich území i seznam brownfieldů – tedy míst, které by
bylo možné po úpravách využít pro zkvalitnění života obyvatel.
Pro starosty obcí, kteří si již na podporu poskytovanou pracovníky CSS
zvykli, je to určitě dobrá zpráva.
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Z činnosti CSS Dolní Pootaví:
Další valná hromada Svazku obcí Dolního Pootaví, spojená se VII. setkáním starostů v rámci
projektu CSS, proběhla v pondělí 17. 6. 2019 v Areálu Devět kráslů v Cehnicích. Pracovníci CSS
seznámili přítomné s aktualitami projektu – s ukončením oficiálně plánovaného období tří let trvání
projektu i s jeho prodloužením o dalších 6 měsíců díky nové aktivitě zaměřené na podporu lokální
ekonomiky. Rovněž shrnuli dosavadní působení CSS v území a připomněli podporu obcí v oblasti
GDPR. Další setkání se starosty DSO pracovníci CSS plánují na podzim 2019.
CSS živě spolupracuje s celým územím SoDP. V průběhu jarních, ale především letních měsíců
pracovníci CSS pomáhali se zajištěním celé řady akcí na území svazku. Vybírali účinkující i
dodavatele občerstvení, připravovali propagaci akcí, pomáhali s organizací akcí na místě. I tuto
formu pomoci starostové velmi oceňují. Níže uvádíme dvě nejvýznamnější události z poslední
doby: Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje 2019 a Setkání celostátních
finalistů soutěže Vesnice roku 2019.
Obec Čejetice vítězem krajského kola Vesnice roku 2019
Krajská kola soutěže skončila, finálová třináctka Vesnice roku 2019 byla dekorována. Jsme velmi
rádi, že Zlatou stuhu za vítězství v Jihočeském kraji převzala právě obec Čejetice z našeho území.
Starostce Ivaně Zelenkové, celému zastupitelstvu, neziskovým organizacím v obci a dalším
aktivním občanům, kteří se na vítězství podíleli, srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v celostátním kole. To proběhne první zářijový týden, vyhlášení výsledků se bude konat 14. září
jako už tradičně v lázních Luhačovice.

Starostka obce Čejetice Ivana Zelenková
a jihočeská hejtmanka Ivana Stráská

Hejtmanka Ivana Stráská při vyhlášení
výsledků krajského kola Vesnice roku 2019
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Další záběry ze slavnostního vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2019:
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Setkání finalistů národního kola soutěže Vesnice roku 2016
V sobotu proběhl v Cehnicích 3. ročník tzv. Setkání bramborových. "Bramborové" jsou v
tomto případě obce, které v roce 2016 vyhrály krajská kola soutěže Vesnice roku a v
celostátním kole se umístily pod třetím místem, takže na ně zbyla „bramborová“ medaile.
V tomto případě ale rozhodně nejde o žádnou ostudu. Vítězství v krajských kolech je
odměnou za spoustu práce zastupitelů i dalších obyvatel soutěžících obcí. Přináší jim nejen
prestiž, ale i nemalé finanční prostředky do rozpočtu obce.
A právě několik "bramborových" finalistů roku 2016 se rozhodlo, že se budou každý rok
scházet, aby si mohli zavzpomínat na svoje soutěžení, předvést činnost obecních souborů a
spolků, dovednost řemeslníků nebo ochutnat tradiční regionální speciality. Tohoto
spontánního nadregionálního festivalu se zpravidla zúčastňuje okolo 5 vesnic, k nim se
přidaly i ty oceněné kovem. V letošním roce tak hostící Cehnice mohly přivítat účastníky
ze Sebranic (Pardubický kraj), Úholiček (Středočeský kraj), Valů (Karlovarský kraj)
a Velkých Hoštic (Moravskoslezský kraj). K nim se přidali zástupci Prysku (Liberecký kraj),
kteří skončili na stříbrném druhém místě, účast přijala i celostátní zlatou medailí ověnčená
Kašava (Zlínský kraj). Celkem se v Cehnicích ze setkání radovalo více než 200 návštěvníků,
kteří si bohatý program opravdu užili. A kam příště? Další, v pořadí už 4. ročník se uskuteční
v Prysku a očekává se ještě vyšší účast. Jenom je škoda, že tuto zdařilou akci zatím nechtělo
finančně podpořit soutěž Vesnice roku pořádající Ministerstvo pro místní rozvoj. Ostatně
Cehnicím na její organizaci odmítl přispět i Jihočeský kraj.
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Přehled veřejných služeb v členských obcích SoDP
Obec

Cehnice

Zdravotnictví
Cehnice 76
Praktický lékař
1. středu v měsíci,
tel. 388 328 457

Cehnice 76
tel. 733 644 585

Pošta

Cehnice 76
tel. 383 389 129

Základní škola

Mateřská škola

Cehnice 105
tel. 383 389 128

Cehnice 105
tel. 383 389 128

Čejetice 106
tel. 383 393 187

Čejetice
Jinín

Knihovna

Čejetice 94
tel. 383 393 237

1 x za 2 měsíce
(1. úterý v měsíce)

Kuřimany
Kváskovice
Miloňovice 1
tel. 724 182 242

Miloňovice
Nebřehovice

Osek 77
tel. 383 392 262

Osek

Paračov

Paračov 18
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

Na Městečku 19
Praktický lékař
tel. 383 393 120,
Klostermannova 119
tel. 383 393 194

Na Městečku 52
každé pondělí
tel. 383 393 245

Třešovice
Vydal Svazek obcí Dolního Pootaví
387 52 Cehnice 76, www. pootavi.cz
Zodpovědný redaktor: Iva Chládková

Na Městečku 150
tel. 383 393 200

Slatinská 155
tel.383 393 115

Školní 188
383 393 151

