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DOLNÍ POOTAVÍ
Zpravodaj členských obcí SODP

Září 2016
Centrum společných služeb při
Svazku obcí Dolního Pootaví má
za sebou dva a půl roku činnosti.
Existenci poradenského centra,
které mohou využívat nejen obce
DSO, ale i jednotliví občané,
umožnil projekt SMOČR
„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.

Před několika dny jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali ten
nový, rok 2019. My se dnes v našem občasníku ještě vrátíme
k posledním měsícům roku 2018. Připomeneme si nejen říjnové volby do
obecních zastupitelstev, ale také několik dalších událostí, které se
odehrály v členských obcích SoDP. Samozřejmě nezapomeneme na
vánoce, které i bez sněhu přinesly hodně radosti zejména těm
nejmenším obyvatelům našich obcí. Adventní akce předznamenaly
nejen vánoční svátky, ale také úplný závěr roku. Ten strávila řada
občanů společně na tradičních silvestrovských výšlapech, v některých
obích si tyto společné pochody a setkání naopak nechali až na Nový rok.
Přání šťastného nového roku nevynecháme ani my – přejeme Vám všem
opravdu krásný nový rok, hodně zdraví, úspěchů a pohody.
A
těšíme se s Vámi na setkání u dalšího čísla občasníku Dolní Pootaví.
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Z činnosti Centra společných služeb:
Když se řekne ratejna, řadě z nás se okamžitě vybaví poněkud nekonfortní typ bydlení, ale Řepice
po tímto názvem skrývá moderní víceúčelový sál citlivě vystavěný v areálu bývalého poplužního
dvora s dochovaným renesančním štítem. V Ratejně se tak odehrává většina společenského i
sportovního života v obci.
4. prosince 2018 se v Ratejně uskutečnilo VI. setkání se starosty členských obcí SoDP.
Hostem shromáždění byl Mgr. Čop z Oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který
starosty seznámil s legislativními novinkami ve vztahu k malým obcím. Dalším vystupujícím byl
garant pro komunikaci s územím v rámci projektu SMO ČR Ing. Zeman. Ten zhodnotil dosavadní
práci CSS při SoDP a připomněl možnost účasti v prodloužení projektu. Manažerka CSS přítomné
informovala o činnosti CSS za poslední období, o projektech, na které svazek získal dotaci z PORV
MMR a OPZ ESF a podala základní informaci o plánovaných aktivitách CSS pro období roku 2019.
Další setkání proběhne na jaře 2019 v Paračově.

Foto ze setkání starostů dne 4.12.2018

Ratejna v Řepici
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CSS a GDPR
SoDP se ujal funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro své členské obce a pracovníci CSS
se tak problematice GDPR věnují od samého začátku. Průběžně se vzdělávají nejen v rámci
povinných školení v rámci projektu SMO ČR, manažerka CSS je dokonce členem Pracovní skupiny
pověřenců pro ochranu osobních údajů při SMO ČR. CSS tak mohlo členským obcím pomoci se
zpracováním analýz práce s osobními údaji a souladu s GDPR, s vyplňováním agendových listů i
s řešením dotazů. Těch ostatně neustále přibývá – ptají se starostové a zastupitelé obcí, ale také
občané, kterých se problematika ochrany osobních údajů týká stále častěji.

Volby do OZ 2018
Stejně jako vždy a všude, a i když jsou mnohdy výsledky voleb do obecních zastupitelstev
předvídatelné, narůstá ve většině obcí před termínem voleb nervozita. Jak to dopadne, která strana
vyhraje, kdo bude mít nejvíce hlasů, jak dopadnou přepočty, kdo bude starosta? Stejné otázky a
různé odpovědi. Výsledky voleb někde potvrdily očekávání, někde překvapily. Ve většině obcí Svazku
obcí Dolního Pootaví občané vsadili na osvědčené vedení, v osmi obcích zvolili změnu.
Přejeme všem starostům a zastupitelům, těm již zkušeným i těm novým, hodně sil a nadhledu do
jejich složité práce.

Nové vybavení SoDP
Svazek obcí Dolního Pootaví rozšířil nabídku vybavení pro potřeby členských obcí o další možnosti.
Tentokrát se díky projektu POV JčK 2018 podařilo zajistit montážní plošinu, pojízdné lešení,
přívěsný vozík za osobní automobil a mobilní dopravní značení. To vše obcím velmi dobře poslouží
při údržbě obecních nemovitostí. Zařízení, které umožní přístup až do výšky 10 metrů, si dříve
musely obce zapůjčovat od profesionálních firem, nyní bude k dispozici za symbolický výpůjční
poplatek určený na údržbu vybavení.
Níže foto ukázka ze zkušebního sestavení montážní plošiny:
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Výjezdní zasedání - Morava 21. - 23. září 2018
V rámci projektu, který SoDP realizoval z PORV MMR se uskutečnil výjezd starostů a zastupitelů
členských obcí do Mikroregionu Nový Dvůr na Moravě. Zkušenosti partnerského mikroregionu
jsou pro nás velkou inspirací a společně strávený čas přinesl účastníkům setkání celou řadu
zajímavých poznatků i nová přátelství.
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Momentky z cesty a pobytu – krásná krajina a architektura, dobří lidé i dobré víno,
to vše patří k Mikroregionu Nový Dvůr
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Návštěva v Bad Leonfelden
V říjnu 2018 se pracovnice CSS společně s CSS SOSP zúčastnilo setkání v rakouském městečku
Bad Leonfelden. Předmětem jednání s rakouskými kolegy bylo hledání společných témat pro
budoucí spolupráci, motivů spojujících obě strany hranice.
Součástí jednodenního programu byla mimo jiné i návštěva místního školního muzea. To se nachází
v nejstarší budově farní školy v Horním Rakousku, expozice zahrnuje původní vybavení tříd a
dokonce i Marie zachovalé sociální zařízení. Muzeum seznamuje se zavedením povinného
vzdělávání za císařovny MarieTerezie, s tehdejším hodnocením výkonnosti žáků, k vidění je rozsáhlá
sbírka výukových materiálů, učebnic a další exponáty. Návštěvníci si kromě jiného mohou vyzkoušet
psaní švabachem na břidlicové tabulky. Zajímavý moment tvoří výstavní plocha „škola pod
hákovým křížem“, seznamuje se závislostí škol na státních zájmech i výchovné metody nacistického
období. V roce 2001do muzea přibyla rozsáhlá sbírka studentských filmů.
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Bavíme se v Dolním Pootaví
CSS neposkytuje jenom odborné poradenství, ale pomáhá obcím svazku i s přípravou a
organizací nejrůznějších společenských a kulturních akcí.
V loňském roce se mimo jiné podařilo zorganizovat akci, která svým dosahem přesáhla hranice
mikroregionu. Pracovníci CSS se nechali inspirovat v partnerském Mikroregionu Nový Dvůr, kde
podobnou akci již několik let pořádají, a na 29. 9. 2018 svazek připravil 1. ročník Senior Dance
v Dolním Pootaví. A kde jinde, než v sídle svazku - v Cehnicích.
V programu, jehož datum konání zohlednil Mezinárodní den seniorů, vystoupilo hned 6 souborů
včetně hostů z Moravy. A rozhodně nešlo jenom o radovánky těch starších, bavily se i další
generace, včetně té nejmladší. Nutno podotknout, že i když se program konal v termínu tradiční
Strakonické pouti, zúčastnilo se více než 200 návštěvníků. Úspěch prvního ročníku vedl SoDP
k rozhodnutí v Senior Dance pokračovat a založit tak novou tradici na území svazku. Na příští
ročník se již nyní hlásí několik souborů z různých částí republiky.
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