Občasník, ročník III.

Srpen 2018

DOLNÍ POOTAVÍ
Zpravodaj členských obcí SODP
Naši milí čtenáři, prázdniny pomalu končí. Končí výjimečně horké

Centrum společných služeb
při Svazku obcí Dolního
Pootaví funguje již třetí
rok. Existenci tohoto
poradenského centra, které
mohou využívat
nejen
obce
Září
2016
DSO, ale i jednotliví
občané, umožnil projekt
SMO ČR „Posilování
administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní
spolupráce“.
CSS nabízí nejen odborné
poradenství, ale řadu
dalších aktivit pro zástupce
obcí i občany z území
svazku.

léto, které sice příliš neprospělo přírodě, ale dětem i dospělým přineslo
spoustu radostných dnů strávených někde u vody. A je úplně jedno,
jestli to bylo na koupališti, u rybníka nebo u řeky, tento rok jsme
skutečně nemuseli hledat slunce v přímořských letoviscích. Věříme, že i
Vy jste si léto krásně užili a jsme velmi rádi, že jste si nyní našli čas na
otevření již pátého vydání našeho občasníku Dolní Pootaví. Jako vždy
Vám připomeneme několik zajímavých událostí z předchozích měsíců,
zavzpomínáme na horké prázdniny a samozřejmě předložíme
informaci o připravovaných akcích na území Svazku obcí Dolního
Pootaví.

CENTRUM SPOLEČNÝCH
SLUŽEB (CSS)
387 32 Cehnice 76
Manažer CSS:
Iva Chládková
e-mail: pootavi@pootavi.cz
tel: 724 377 978
Specialista CSS:
Helena Sosnová
e-mail: pootavi@pootavi.cz
tel: 724 182 251
Specialista GDPR:
Václav Ouška
e-mail: pootavi@pootavi.cz
tel: 722 291 729

Řeka Otava – jez ve Štěkni
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Aktuálně z CSS
CSS a GDPR
Centrum společných služeb má za sebou další období úspěšné činnosti. Nejvýraznější změnou
posledních měsíců bylo rozšíření odborného poradenství o oblast GDPR. Tato anglická zkratka
představuje nový legislativní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který v České
republice vstoupil pod názvem „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ v platnost dne 25.5.2018.
Nařízení výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů, jeho hlavním cílem je chránit digitální práva
občanů EU. Zasáhne ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací
nebo chytrých technologií, ale míří i na všechny firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí
s osobními údaji - zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů. Dotýká se tedy také obcí, které musí
od účinnosti nařízení plnit všechny povinnosti, které jim GDPR přináší. Mimo jiné i povinnost zřízení
funkce DPO, česky Pověřence pro ochranu osobních údajů. Hlavním úkolem Pověřence je
monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění
interních auditů, školení pracovníků. Centrum společných služeb kvůli GDPR rozšířilo svůj tým
o specialistu na tuto problematiku, proškolilo všechny pracovníky a po dohodě s vedením svazku byla
členským obcím nabídnuta odborná pomoc i zajištění Pověřence prostřednictvím CSS. Naprostá
většina obcí nabídku využila a ušetřila tak nejen čas, ale především nemalé finanční prostředky.

V. setkání starostů v rámci projektu
V členské obci Miloňovice proběhlo 25. 6. 2018 již V. setkání starostů v rámci projektu SMO ČR.
I tentokrát bylo setkání spojené s konáním valné hromady svazku a přítomní zástupci členských obcí
tak mohli během jednoho dne získat aktuální informace o dění ve svazku obcí i v CSS. Kromě
obvyklého seznámení s činností centra, nabídkou jeho služeb i hodnocení spokojenosti starostů se
službami centra, byla projednána i řada organizačních záležitostí spojených s chodem svazku. Největší
událostí tohoto setkání bylo přijetí nového člena. Obec Milejovice se rozhodla přistoupit do SoDP a
podílet se tak na rozvoji celého území mikroregionu. Milejovičtí, vítejte v Dolním Pootaví!
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Co přineslo horké léto
Jednou z aktivit, které se CSS intenzivně věnuje, je organizační podpora společenských a
kulturních akcí na celém území SoDP. V průběhu léta se prakticky v každé členské obci
svazku uskutečnilo nějaké setkání – koncert, soutěž nebo přímo slavnost. Připomeňme si
alespoň několik z nich:
Červen
NEBŘEHOVICE, sobota 23.6. - setkání rodáků při příležitosti 625 let obce
Červenec
ŠTĚKEŇ, sobota 14.7. – oslava 700 let městyse
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Tak za dalších700 let nashledanou!
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Srpen
CEHNICE – sobota 3.8., letní kino v Cehnicích
Letní kino k prázdninám prostě patří. Že v Cehnicích žádný „letňák“ nemají?

NEVADÍ!

V Cehnicích si v pátek 3.8. promítli oblíbenou rodinnou komedii Špunti na vodě.
Několik desítek obyvatel obce všech věkových kategorií si užilo krásný letní večer.
Po filmu přišlo vhod malé občerstvení i dobrá muzika.
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Pravidelné a účelné využívání nejrůznějších dotačních titulů přineslo nemalé
finanční prostředky, které přispěly k rozvoji obcí na území SoDP. Jednu
z možností k získání účelových dotací přináší MAS LAG Strakonicko.
IROP – bližší informace: Ing. Věra Kubešová, tel: 702 148 152
Opatření 1: Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení
Opatření 2: Zajišťování podmínek pro kvalitnější vzdělávání
Opatření 3: Zvyšování kvality infrastruktury MŠ a rozšiřování kapacit
Opatření 4: Podpora zařízení doplňujících kapacitu institucionálních forem zařízení
Opatření 7: Infrastruktura pro sociální péči a služby
Opatření 8: Podpora komunitních center
Opatření 9: Podpora sociálního podnikání
Opatření 10: Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání
Opatření 13: Podpora zkvalitňování dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dopravní
obslužnosti
Opatření 14: Zřizování terminálů
Opatření 15: Podpora ekologické autodopravy
Opatření 16: Podpora integrovaného záchranného systému
Operační program Zaměstnanost – bližší informace: Ing. Iveta Švelchová, tel: 601 33 55 40

Aktivity na trhu práce
Podpora sociálního začleňování
Zlepšení kvality sociální péče
Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby
Podpora zaměstnávání pro sociální podniky
Podpora prorodinných aktivit
Program rozvoje venkova – bližší informace: Ing. Václav Ouška, tel: 722 29 17 29
Fiche č.4 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Fiche č.5 - Neproduktivní investice v lesích - opatření k posílení rekreační funkce lesa,
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, odpočinková stanoviště,
informační tabule, atd.
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Vesnice roku 2018 – další úspěch z území SoDP a velká gratulace obci

ČEJETICE
Letošní ročník prestižní soutěže Vesnice roku byl opět velmi úspěšný pro obec Čejetice.
Několikaletou sérii úspěchů této obce letos korunovalo krásné druhé místo.
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Společně strávený čas je devizou, která přispívá nejen k prohlubování
přátelských vztahů mezi starosty a zastupiteli členských obcí

Výjezd na Šumavu – 16.-17. 6. 2018
1. Dobrá voda – krásná vyhlídka, návštěva kostela s unikátním skleněným oltářem
i malý varhanní koncert
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2. Prášily – všudypřítomná zeleň, koně, ale i bizoni, také dobré jídlo a skvělá cukrárna

3. Železná Ruda – Pivovar Belveder = příjemné zakončení dne
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4. S e-biky na Černé jezero a Bílou strž, před odjezdem domů závěrečná káva u chaty Rovina
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Právě se chystá:


V pondělí 3. září začíná další školní rok. Na území SoDP do
školních lavic usedají téměř čtyři desítky prvňáčků. Svazek obcí pro
nejmenší školáčky připravil malý dárek - barevné desky na písmena
abecedy a hodiny jako názornou pomůcku pro výuku. Oboje s logem
SoDP a připomenutím několika významných míst z území svazku
doplní vybavení našich školních mrňousků v Cehnicích a ve Štěkni.
Přejeme jim příjemný nástup do světa povinností, hodné paní učitelky a
dobrý start na cestě za vzděláním!



Ve dnech 21. – 23. září se uskuteční první výjezd starostů a
zastupitelů členských obcí SoDP do Mikroregionu Nový Dvůr. Díky
podpoře MMR projekt umožní setkání obyvatel ze dvou podobných a
zároveň tak rozdílných částí naší republiky. Představitelé obou
mikroregionů se dohodli na spolupráci, která má pomoci k prohloubení
sounáležitosti jejich obyvatel se svým územím, k vzájemnému předáni
zkušeností, ke zdůraznění tradičních hodnot, ale i nasměrování
současnosti s přihlédnutím k charakteru obou partnerských území.



Sobota 29. září proběhne na území SoDP ve znamení zpěvu a
tance. Pracovníci svazku se nechali inspirovat u svých moravských
přátel a připravili 1. ročník Senior Dance v Dolním Pootaví.
Vystupující i návštěvníci si tak připomenou Mezinárodní den seniorů,
který připadá na 1. říjen, stráví pěkné odpoledne a především přispějí
k založení nové tradice na území svazku. Tento první ročník hostí obec
Cehnice, kde je i současné sídlo svazku. V programu vystoupí celá
souborů, jmenujme například Řepické babči, Babský sbor z Poříčí,
Vacenovské seniorky nebo Marijánky taktéž z Moravy. Pozadu
nezůstanou ani SENzační SENioři Cehnice. I oni jako zástupci
hostitelské obce přispějí svým vystoupením k úspěšnému zahájení nové
akce, kterou si užijí nejen senioři z členských obcí svazku.
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