Zpravodaj Svazku obcí Milevska
Srpen 2019

číslo 7
Ředitelé se vzdělávali
V srpnu uspořádali
zaměstnanci Svazku obcí
Milevska ve spolupráci se
Svazkem obcí regionu
Písecko a DSO Blanickootavského regionu
vzdělávací akci pro
zástupce školských zařízení.
Seminář na téma Praktické
aspekty GDPR ve školství se

Úvod:
Vítáme Vás u letního vydání Zpravodaje Svazku obcí Milevska, který je vydáván v rámci
z
projektu Centra společných služeb (CSS). Prázdniny
se pomalu chýlí ke konci, končí čas
dovolených, léto pomalu předává svou vládu podzimu, a tak jsme se rozhodli vám tento
čas zpříjemnit pár řádky o činnosti zaměstnanců svazku. Přinášíme reportáže o
realizovaných, ale také připravovaných projektech. Poohlédneme se zatím, co se nám
v první polovině roku 2019 povedlo. Představíme vám obec, která se stala novým členem
svazku. V novém čísle vítáme nové starosty z obce Božetice pana Františka Horka a
z obce Přeštěnice pana Jaroslava Tollingera. Doufáme, že se vám nové číslo bude líbit
alespoň tak jako ta předešlá.

Svazek přináší do území finanční prostředky
V letošním roce se zaměstnancům podařilo získat peníze pro členské obce a spolky
z různých dotačních titulů. Například pro obce Květov manažerka zpracovávala žádost
o dotaci na veřejné osvětlení, z Programu obnovy venkova se podařilo získat 180 tisíc
korun. Na podzim roku 2018 se na kancelář obrátil starosta obce Osek s žádostí o
vyhledání dotačního titulu na pořízení obecního rozhlasu. Nyní je projekt již ve fázi
realizace. Dotaci na projektový záměr se taktéž podařilo získat z Programu obnovy
venkova. V obci Zběšičky bylo zase nutné opravit stávající místní komunikaci, ani to pro
zaměstnance nebylo žádnou překážkou. Žádost o dotaci ve výši 897 tisíc korun úspěšně
administrovala specialistka pro rozvoj mikroregionu v rámci programu Jihočeského
kraje – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací. V obci Borovany a Branice
s využitím dotace rekonstruovali kabiny a sociální zařízení u fotbalového hřiště. Jako
stvořený pro tento projektový záměr byl dotační titul Podpora sportu. Na pořízení
přívěsného vozíku za automobil pro JSDH Přeborov byla podána žádost do dotačního
titulu Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje. Obec mohla díky dotaci 40
tisíc korun vyhovět žádosti hasičů a vozík zakoupit. I v Branicích se nakupovalo pro
hasiče, konkrétně oblek proti hmyzu, hasičský hák, pracovní stejnokroje, pila a přilba.
Potřebné vybavení bylo zakoupeno za finanční podpory Jihočeského kraje ve výši 27
tisíc korun. Kancelář s dotačním poradenstvím nepomáhá pouze obcím. Každoročně
se na zaměstnance obrací také předseda HC Milevsko 2010. I pro ně přišla letos z kraje
dobrá zpráva a kraj poskytl v rámci dotačního titulu – Podpora sportovní činnosti dětí,
mládeže a výkonnostního sportu 93 tisíc korun na aktivity mladých hokejistů.

Zástupci obcí navštívili Stehlovice
Ve čtvrtek 27. června uspořádali zaměstnanci Centra společných služeb 7. setkání
starostů v obci Stehlovice. Zástupci obcí byli seznámeni s aktuální činností centra a
připravovanými projekty. Příští setkání starostů se uskuteční 26. září v obci Okrouhlá.

uskutečnil ve čtvrtek
29. srpna 2019 v prostorách
MěÚ Písek pod vedením
Mgr. Víta Křížky.
Cílem semináře bylo
seznámit účastníky a
aktuální problematikou
v oblasti ochrany osobních
údajů.

Kontaktní údaje:
Adresa:
Svazek obcí Milevska
Husovo nám. 391
399 01 Milevsko
Bc. Michaela Hrnečková
tel.: 602 528 913
Šárka Máchová, DiS.
tel.: 725 552 287
Přehled služeb na území DSO:
http://www.sdruzenimilevsko.cz/verejne-sluzby-nauzemi-dso/ms-2320/p1=2320

Jihočeský kraj:

Jihočeský kraj pomáhá mikroregionům v oblasti sucha

Dotační titul:
Podpora zpracování
projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny

Svazek obcí Milevska ve spolupráci s Jihočeským krajem a Krajským sdružením
. Odborným výkladem
NS MAS ČR Jihočeského kraje v úterý 23.
dubna
2019 uspořádal
odborný
dále
pokračoval
doc.
seminář pod názvem "Řešení problémů sucha
a klimatických
změn v milevském
RNDr.
Jan Pokorný,

Oprávnění žadatelé: obce, svazky
Termín odevzdání žádostí do 30.9.2019

mikroregionu". Seminář byl určen zejména
zástupcům
obcí čio pracovníkům
CSc..
áš k hovořl
obecních úřadů milevského mikroregionu. využití
vhodných

Výše dotace: až 1 000 000,- Kč

Cílem semináře bylo informovat zástupce
obcí milevského
mikroregionu o
dotačních
zdrojů
souborných opatřeních, která by měla vésttýkajících
ke zlepšení stále
se zhoršující situace
se řešení

Více informací na www.kraj-jihocesky.cz

týkající se množství a kvality povrchové problematiky
i podzemní vody
a dále seznámit
sucha.
přítomné s vhodnými dotačními možnostmi. Seminář uvedl a přítomné přivítal
předseda Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje Bc. Tomáš Novák
(Šárka Máchová, DiS)

Připravujeme vzdělávací akci:
Na počátek roku 2020 připravuje Svazek obcí Milevska vzdělávací seminář na téma: „Rozpočtová skladba a
účetnictví územních samosprávných celků.“ Nabídku na lektorování semináře přijal: Ing. Jiří Lorenc – konzultant
pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Zároveň spoluautor odborných publikací.

Výtvarná soutěž zná své vítěze
I v letošním roce vyhlásil Svazek obcí Milevska výtvarnou soutěž
pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol
milevského mikroregionu na téma: „Malovaný venkov“. Děti
měly za úkol různými technikami vyjádřit svůj pohled na jihočeský
venkov. Soutěžily ve čtyřech kategoriích. Kategorie jednotlivců
MŠ/ZŠ a kategorie kolektivní práce MŠ/ZŠ. Do třináctého ročníku
soutěže bylo přijato celkem 66 obrázků z 9 mateřských škol.
Z toho 63 obrázků v kategorii jednotlivci a 3 obrázky v kategorii
kolektivní práce. Dále se do soutěže zapojilo 5 základních škol
s 59 výtvarnými pracemi. Z toho 45 obrázků soutěžilo v kategorii
individuální práce a 14 obrázků v kategorii kolektivní práce. Dne
12. 8. 2019 se v kulturním domě ve Zbelítově sešla hodnotící
komise. Celá soutěž vyvrcholila 24. 8. 2019 předáním hodnotných
cen na Bartolomějském posvícení. Akce byla financována
z rozpočtu svazku. Individuální dotaci z rozpočtových prostředků

Kategorie kolektivní práce – mateřské školy
1.
1.
2.

místo MŠ Skřítci, Zbelítov
místo MŠ Branice
místo MŠ Božetice

JčK v rámci záštity poskytl náměstek hejtmanky Jihočeského
kraje pan Pavel Hroch.

Kategorie jednotlivci – základní školy
1. místo – Kateřina Prášková, ZŠ Bernartice
dkazy
2. místo

– Michal Chejnovský, ZŠ Chyšky

3. místo – Nikola Kuklíková, 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
•

Fotografie č. 1 [JPG, 3,1 MB]

Kategorie kolektivní práce – základní školy
1.
2.
3.

místo – 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
místo – ZŠ Kovářov
místo – 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Kategorie jednotlivci – mateřské školy
1.
2.
3.

místo – Ondřej Blecha – MŠ Pastelka, Milevsko
místo – Johana Vrajíková – MŠ Kytička, Milevsko
místo – Lucie Jirecová – MŠ Chyšky

Kostelec nad Vltavou

Aktivity zaměstnanců Centra společných služeb
Spolupráce s HZS:

Od 1. 7. 2019 ke Svazku obcí
Milevska přistoupila obec
Kostelec nad Vltavou. Počet
členských obcí se tak z 25
navýšil na 26 obcí.
Obec Kostelec se nachází
v okrese Písek na pravém
břehu řeky Vltavy necelých
13 km od Milevska. Na území
obce a jejích místních částí
žije okolo 400 obyvatel.

Představenstvo svazku vyhovělo žádosti
od Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje - požární stanice
Milevsko na zakoupení suchého,
pracovního obleku pro záchranu
tonoucího. Oblek bude využíván při
záchraně osob na území ORP Milevsko
včetně úseku přehradní nádrže Orlík
spadající do hasebního obvodu stanice
Milevsko.
Věcný
dar
z rukou
předsedkyně svazku Markéty Honzíkové
a náměstka hejtmanky Jihočeského
kraje Pavla Hrocha přebíral v úterý
27. 8. 2019 velitel stanice npor. Bc. Lukáš
Kamenský DiS. Doufáme, že oblek
zefektivní a usnadní práci hasičů.
Cena hejtmanky Jihočeského kraje:

Starosta obce: Pavel Kosík
Místostarosta: Richard Koška
www.kostelecnadvltavou.cz
Atraktivity v obci: obecní
muzeum, mateřská škola,
knihovna či kostel Narození
Panny Marie

Svazek obcí Milevska obdržel čestné
uznání v Ceně hejtmanky Jihočeského
kraje za společenskou odpovědnost za
rok
2018
v
kategorii Organizace
veřejného sektoru, veřejně prospěšné
organizace a organizace, jejichž hlavní
náplní činnosti není podnikání s 50 a
méně zaměstnanci. Slavnostní vyhlášení
proběhlo 28. května 2019 v Sále
zastupitelstva Jihočeského kraje v
Českých Budějovicích, kterého se
zúčastnila
předsedkyně
Markéta
Honzíková spolu se zaměstnanci svazku.
Setkání starostek a starostů okresu Písek ve Vráži:

cPo úspěšných setkáních starostek a starostů okresu Písek, které se pravidelně koná
v jarních měsících v příjemném prostředí lázní Vráž, jsme se rozhodli uspořádat
obdobné setkání i v letošním roce.
Setkání starostek a starostů proběhlo ve dnech 9. a 10. května 2019. Cílem setkání
byla především výměna a předání zkušeností mezi starosty obcí, sdílení dobré praxe,
diskuze a zhodnocení uplynulé části roku.
Setkání se zúčastnili nejen starostové a místostarostové obcí, ale i zastupitelé
a účetní ze Svazku obcí Milevska, Svazku obcí regionu Písecko a Dobrovolného
svazku obcí severního Písecka.
V úvodu setkání přivítali přítomné účastníky předsedové svazků, majitel lázní Vráž
a starosta obce Vráž. V rámci programu vystoupil zástupce Jihočeského kraje,
náměstek hejtmankyTitulek
Pavel
Hroch.obrázek
O činnosti
MAS Střední Povltaví pohovořila Ing.
popisující
nebo grafiku
Klára Tesařová.
Druhý den setkání byla zorganizována prohlídka obce Čížová, pod vedením
starosty obce Ing. Tomáše Korejse. Starosta pohovořil o obci a účastníkům představil
nejvýznamnější turistické atraktivity (kostel sv. Jakuba Většího, kapli sv. Jana Křtitele,
zámek, pivovar a záchrannou stanici živočichů – Makov).
Dvoudenní seminář byl veden pohodovým tempem v přátelském duchu.

Internetové zdroje:

Za zkušenostmi na Moravu

https://www.kostelecnadvltavou.cz/obec/

https://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.jcted.cz/milevske-noviny/
https://www.obecborovany.cz/

Po úspěšném Setkání starostek a starostů okresu Písek, které se uskutečnilo na podzim
roku 2017 na Šumavě, pro Vás Svazek obcí Milevska připravil neformální
Setkání starostek a starostů okresu Písek na Moravě. Setkání se uskuteční ve dnech
1.10. - 2.10.2019 v malebném moravském městečku Lednice.
Cílem setkání je prodiskutovat nejčastější problémy, se kterými se představitelé obcí
každodenně setkávají, seznámení s novým mikroregionem a výměna zkušeností se
zástupci DSO Lednicko-valtického areálu. Seminář bude veden volným tempem
v přátelském duchu. Účastníci se mohou těšit na prohlídku městečka Lednice, příklady
dobré praxe a diskusi v podání RNDr. Libora Kabáta – starosty Lednice. Dále bude
zajištěna prohlídka Lednicko-valtického areálu a vycházka k Minaretu. Společně také
navštívíme město Znojmo nebo seminář zpestříme zastávkou v Mikulově. Večer bude
na programu společné posezení ve vinném sklepě Pod Křížkem v obci Lednice.

Můžete navštívit:
Obec Borovany srdečně zve dne 31.8.2019 na tradiční Benátskou noc – plavba osvětlených plavidel, ohňostroj
TK Sokol Branice pořádá dne 31.8.2019 osmnáctý ročník volejbalového turnaje – občerstvení zajištěno
Kulturní Centrum Sepekov přivítá v rámci pouťových oslav dne 7.9.2019 rockovou skupinu Scarlet

Svazek obcí Milevska ve spolupráci s Jihočeskými týdeníky vyhlašuje soutěž o nejlepší akci
roku 2019
Hlavním cílem soutěže je především propagace akcí v milevském mikroregionu a zároveň
ocenění a popularizace organizátorů akcí
Soutěž je určena pro: občany, obce, organizace, spolky, svazy, sdružení s místem působení na území milevského
mikroregionu
Období realizace akce: od 1.1.2019 do 1.12.2019 (včetně)
Místo realizace akce: území milevského mikroregionu
Do soutěže se mohou zapojit organizátoři kulturních, společenských a sportovních akcí.
Podmínky soutěže: vyplnění a zaslání přihlášky na e-mail: svazek.milevsko@seznam.cz (přihláška do soutěže je ke
stažení na webových stránkách sdruzeni-milevsko.cz v sekci aktuality). Akce musí být realizována od počátku roku
do 1.12.2019 (včetně), reportáž z proběhlé akce bude uveřejněna v Milevských novinách. Spolky a občanská
iniciativa musejí být minimálně spolupořadatelem akce. Pořadatel může do soutěže přihlásit maximálně tři soutěžní
akce.
V rámci soutěže dojde k ocenění dvou akcí. Jedna ze soutěžních akcí bude vybrána zaměstnanci Svazku obcí
Milevska na základě předem stanovených kritérií:
• Propagace akce – umístění pozvánky například na webových stránkách (obce, spolku, organizace, svazu,
sdružení), v týdeníku Milevské noviny nebo ve výloze kanceláře Svazku obcí Milevska
• Dokumentace akce – například otištění článku o proběhlé akci v Milevských novinách, na webových
stránkách (obce, spolku, organizace, svazu, sdružení), pořízení TV reportáže z akce
• Meziobecní spolupráce – na organizaci akce
• Aktivita občanů při organizaci akce
• Zajištění sponzorů na akci
O druhé vítězné akci rozhodnou čtenáři Jihočeských týdeníků prostřednictvím hlasovacích kupónů. Slavnostní
ocenění pořadatelů akcí proběhne v prosinci 2019 v rámci Valné hromady Svazku obcí Milevska.
Výherci soutěže budou odměněni. Odměna povede k opětovnému setkání všech účastníků akce, stmelení
kolektivu a udržování přátelských vztahů. Hlavní odměna bude vybrána s ohledem na vítěze dle věku a zaměření
akce
Vypracovala: Bc. Michaela Hrnečková

dne 25. 8. 2019

