Zpravodaj Svazku obcí Milevska
Březen 2019

číslo 6
Bernartice
Borovany
Božetice
Branice
Hrazany
Hrejkovice
Chyšky
Jetětice
Jickovice
Kovářov
Křižanov
Kučeř
Květov
Milevsko
Okrouhlá
Osek

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Přeborov

dostává se k vám již šesté vydání našeho Zpravodaje Svazku obcí Milevska, který je
vydáván v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS). Náš
dobrovolný svazek je do projektu, který je aktivně podporován Svazem měst a obcí
ČR, zapojen již od 1. 7. 2016.
V tomto vydání vás seznámíme mimo jiné s plánovanými projekty Svazku obcí
Milevska, dozvíte se, co je nového v oblasti ochrany osobních údajů, jaké společné
školení bylo realizováno v rámci tří svazků, ve které naší členské obci bylo otevřeno
nové kulturní centrum a přidáme i pár tipů na zajímavé akce v našem mikroregionu.

Aktivity CSS
Plánované
projekty Svazku obcí Milevska v roce 2019
Centrum společných služeb



Zaměstnávání osob ve spolupráci s Úřadem práce Písek



Lékařská pohotovostní služba



Podpora činnosti mikroregionu



Seminář na téma „Efektivní správa obcí“



Setkání starostek a starostů okresu Písek ve Vráži
Malovaný venkov očima dětí



Setkání starostek a starostů okresu Písek na Moravě



Seminář pro účetní obcí

Sepekov
Stehlovice
Veselíčko
Vlksice
Zbelítov
Zběšičky
Zhoř

Svazek obcí Milevska
Husovo nám. 391
399 01 Milevsko
Bc. Michaela Hrnečková





Přeštěnice

manažerka CSS

tel.: 602 528 913
Šárka Máchová, DiS.

specialista pro rozvoj mikroregionu

tel.: 725 552 287
Bc. Petr Koblic

p

pověřenec pro ochranu osobních
údajů

tel.: 778 514 600
email:
svazek.milevsko@seznam.cz

Společné školení Svazku obcí Písecka, Svazku obcí Milevska a DSO
Blanicko - otavského regionu
Dne 13. 2. 2019 uspořádali pracovníci svazku školení pro partnerské obce a
základní školy na téma „GDPR ve vztahu ke spisové službě a informačním
technologiím“. Na konci loňského roku se konaly komunální volby. V některých
obcích došlo ke změnám na postech starostů a to byl také jeden z důvodů
proč připravit osvětu v těchto tématech pro zaměstnance malých úřadů.
Pozvání do prostor MÚ v Písku, kde se seminář konal, přijal vedoucí oddělení
předarchivní péče a metodiky státního archivu v Českých Budějovicích Mgr.
Karel Matuška. Z jeho projevu bylo patrné, že absolvoval řadu přednášek a ví,
co potřebují úředníci malých obcí pro výkon své práce slyšet. Někteří účastníci
se aktivně zapojovali do diskuzí během přednášky. Došlo samozřejmě i na další
dotazy po téměř tříhodinovém monologu lektora, který odcházel se
zaslouženým potleskem.
V odpoledním bloku vystoupil pan Martin Illich, který v podstatně kratším
časovém prostoru zdůraznil nejdůležitější zásady práce s výpočetní technikou
tak, aby nedocházelo k porušování ochrany osobních údajů.
Bc. Petr Koblic

Svazek obcí Milevska ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravuje seminář na téma

„Efektivní správa obcí“,
který je určen především zastupitelům našich členských obcí.

Svazek dál pomáhá s řešením otázek v oblasti ochrany osobních údajů v obcích
a školských zařízeních
Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).

V říjnu 2018 proběhly
komunální volby, na základě
kterých došlo v některých
členských obcích ke změnám
na postu starosty obce:

Toto Nařízení nahradilo v ČR platný zákon č. 101/2000 Sb.
Zaměstnanci svazku ještě před začátkem platnosti tohoto nařízení začali aktivně pomáhat
partnerským obcím a školským zařízením s aplikací nové legislativy v jednotlivých úřadech.
Po „zmapování“ stavu ochrany osobních údajů v obcích a školách se nadále pracuje na
odstraňování nedostatků.
Aktivně se předávají všem obecním úřadům a školám aktuální informace, řeší se dotazy
statutárních zástupců, ale i například jejich zástupců.
Díky novým komunálním volbám došlo k některým personálním změnám, a to často vede
k opakovanému vysvětlování skutečností „fungování“ úřadu ve vztahu ke GDPR.
Bc. Petr Koblic

Svazek obcí Milevska spolupracuje s:


MAS Střední Povltaví, z.s.



Toulavou, o.p.s.



Milevským krajem, o.p.s.



Svazkem obcí regionu Písecko



DSO Blanicko-Otavského regionu



Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o.

Na Valné hromadě Svazku obcí Milevska
dne 6. prosince 2018 proběhla volba
předsedy,místopředsedy a představenstva
svazku. Předsedkyní se stala dosavadní
předsedkyně Markéta Honzíková, starostka
obce Zbelítov. Místopředsedou byl zvolen
Ing. Ivan Radosta, starosta města Milevska.
Devítičlenné
představenstvo
doplňují
zástupci městysů Bernartic a Sepekova,
obcí Kovářov, Chyšek, Branic, Hrejkovic a
Borovan.

Chyšky
Stanislava Hejnová

Křižanov
Pavel Druga

Květov
Eva Tomková

Přeštěnice
Pavel Dvořák

Stehlovice
Václav Kodad

Setkání starostů v Borovanech

Toulava je turistická oblast na pomezí jižních a středních
Čech, jejíž součástí je i milevský mikroregion. I z tohoto
důvodu se Svazek obcí Milevska stal v roce 2013 jedním
z devíti zakladatelů společnosti Toulava, o.p.s.
Svazek obcí Milevska na jednáních Toulavy zastupuje paní
Stanislava Hejnová, starostka obce Chyšky.
Dne 6. prosince 2018 se uskutečnilo již šesté
Setkání starostů v rámci projektu Centra
společných služeb (CSS). Setkání proběhlo v obci
Borovany a zúčastnilo se ho dvacet starostek a
starostů či jejich zástupců. Kromě starostů, kteří
obhájili své posty v komunálních volbách,
přivítala předsedkyně svazku i nově zvolené
starostky a starosty a popřála jim hodně zdaru do
příštích čtyř let.
Dorazil i Ing. Bc. Robert Zeman, expert na
komunikaci s DSO v rámci projektu CSS, který
v krátkosti pohovořil o projektu a jeho možném
prodloužení do konce roku 2019.
Přítomní zhodnotili dosavadní aktivity Centra
společných služeb i uplynulou dobu trvání
projektu. Kladně byl hodnocen především
společný přístup v oblasti ochrany osobních
údajů či organizace společných vzdělávacích
akcí pro účetní a zástupce obcí našeho regionu,
v dostupné vzdálenosti pro všechny zúčastněné.

V současné době připravuje Toulava mimo jiné nový projekt
„Toulky Toulavou“ na, kterém by se měl svazek finančně
podílet, a do kterého se mohou zapojit všechny naše členské
obce. Záměrem projektu je zviditelnit zejména menší obce
v turistické oblasti Toulava.
Výstupem projektu bude tištěný materiál, který bude mít dvě
části. První část, společná všem sedmi mikroregionům –
přehledná mapa, kde bude zaznamenáno 100 největších
atraktivit pro turisty. Druhá část, zaměřená vždy na jeden
mikroregion – konkrétní tipy na lokální zajímavosti v obcích
(kapličky, zámečky, hospůdky apod.). Každý mikroregion
obdrží 20 000 ks map, které budou distribuovány do
jednotlivých obcí. Zároveň každá obec obdrží plastový
stojánek označený samolepkou Toulavy a pro všechny
zúčastněné obce budou vydány samolepky a cedule
- patříme k Toulavě.

Příspěvek na Lékařskou pohotovostní
službu pro Polikliniku Milevsko

Členské obce již čtvrtým rokem prostřednictvím
Svazku obcí Milevska přispívají Poliklinice Milevsko
částkou 143. 000,- Kč na provoz Lékařské
pohotovostní služby, aby mohla být i nadále
zachována dostupnost lékařské péče v milevském
mikroregionu o víkendech či ve všedních dnech
mimo ordinační hodiny.

Nové Kulturní centrum v Sepekově
V městysi Sepekov bylo počátkem září minulého roku otevřeno nové Kulturní
centrum Sepekov, na které obyvatelé Sepekova a blízkého okolí čekali několik
desítek let. Dostavba původního kulturního domu zahrnuje v prvním nadzemním
podlaží multifunkční sál s přísálím a příslušenstvím, v suterénu pak jsou prostory
určeny pro provoz holičství a kadeřnictví a cukrárnu s kavárnou.
Moderní sál s výbornou akustikou, na které se podílela společnost KV2 Audio
z Milevska již nalákal jak řadu návštěvníků, tak i účinkujících. V Sepekově si dali
za úkol oslovit všechny věkové generace potencionálních návštěvníků, a tak je
jejich program na následující období velice pestrý. Kromě tradičních
venkovských akcí jako jsou plesy, pouťové zábavy, karnevaly či masopustní
taneční zábavy, mohou hosté kulturního centra zhlédnout i vystoupení žáků
místní Základní a mateřské školy Sepekov či různá divadelní představení pro děti
i dospělé. Výjimkou nejsou ani koncerty známých i méně známých hudebních
kapel.

Zápisy do prvních tříd
pro školní rok
2019/2020
Základní škola a Mateřská škola
Bernartice
www.zsbernartice.eu

pátek 5. dubna 2019
od 13:00 do 17:00 hodin
Základní škola Chyšky
www.zschysky.cz

pátek 5. dubna 2019
od 13:00 do 17:00 hodin
Základní škola Kovářov
www.zskovarov.cz

pátek 5. dubna 2019
od 13:00 do 17:30 hodin a
sobota 6. dubna 2019
od 9:00 do 11:00 hodin
1. základní škola T. G. Masaryka
Milevsko
www.zsmilevsko.cz

pátek 5. dubna 2019
od 14:00 do 17:00 hodin a
sobota 6. dubna 2019
od 9:00 do 11:00 hodin
2. základní škola J. A. Komenského
Milevsko
www.2zsmilevsko.cz

pátek 5. dubna 2019
od 14:00 do 18:00 hodin a
sobota 6. dubna 2019
od 9:00 do 11:00 hodin
Základní škola a Mateřská škola
Sepekov
www.zssepekov.cz

pátek 5. dubna 2019
od 15:00 do 18:00 hodin a
sobota 6. dubna 2019
od 9:00 do 11:00 hodin

Aktualizovaný seznam
veřejných služeb
www.sdruzenimilevsko.cz

Vypracovala:

Pár tipů na zajímavé akce v mikroregionu

Zážitkový park Zeměráj leží na rozhraní
středních a jižních Čech v okresu Písek
nedaleko
obce
Kovářov.
Tvoří
jej
především archeopark raně středověké
vesnice, archeologické a paleontologické
naleziště, velké přírodní bludiště, přírodní
stezka naboso, dětská herní vesnička,
mnoho dětských hřišť různého zaměření a
spousta dalších zábavných i naučných
aktivit.
Součástí areálu je i hospůdka se stylovou
nabídkou jídel a nápojů či prodejna
s upomínkovými předměty a směnárnou.
Otevřeno
v květnu,
červnu
a září
o víkendech a státních svátcích od 10.00
do 18.00 hodin, v červenci a srpnu každý
den od 9.30 do 18.30 hodin.
Základní vstupné je 110,- Kč za osobu, děti
do 3 let a držitelé ZTP průkazu zdarma.
BRANICKÉ
HELIGONKY
OPEN AIR MUSICFEST
PŘEŠTĚNICE
2018
sobota 13.4.2019
BRANICE
18. ročník multižánrového
festivalu se
uskuteční v pátek 29. června a v sobotu
30. června. Ve čtvrtek 28. června
proběhne zahajovací večírek.
XXIV. JIHOČESKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Seznam účinkujících
bude postupně
KOVÁŘOV
2019
představován.
pátek 30.5. – neděle 2.6.2019
KOVÁŘOV
Novinkou letošního festivalu je VIP zóna exkluzivní výhled na pódium, samostatný
stan s posezením, pivem
do skla aPOUŤ
vlastním
STAROČESKÁ
WC.
sobota 8.6.2019
SEPEKOV
Cena vstupenky na celý festival (včetně
zahajovacího večírku) v limitované edici za
490,- Kč (VIP
zóna
zaMUSICFEST
cenu 900,-PŘEŠTĚNICE
Kč), cena 2019
OPEN
AIR
vstupenky na pátek či sobotu za 350,- Kč a
pátek
– neděle
30.6.2019
cena vstupenky
na27.6.
čtvrteční
večírek
za
PŘEŠTĚNICE
100,- Kč.
Vstupenky lze zakoupit přímo na webu
www.prestenice.cz nebo v Turistickém
DIVADELNÍ
LÉTO 2019
informačním HOSTÍNSKÉ
centru Milevsko
a v kanceláři
čtvrtek
8.8.
–
neděle
Domu kultury Milevsko. 11.8.2019
HOSTÍN U KOVÁŘOVA

Šárka Máchová, DiS.

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ/MILEVSKÉ SLAVNOSTI
čtvrtek 22.8. – neděle 25.8.2019
MILEVSKO

www.sepekov.eu

Zdroje:
www.toulava.cz
www.poliklinika-milevsko.cz
www.zemeraj.cz
www.sepekov.eu
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www.zschysky.cz
www.zskovarov.cz
www.zsmilevsko.cz
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www.zssepekov.cz
milevsko.cz
Milevsko dne 15.3.2019

