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CSS 2017 

PROBĚHLO 

Co se událo v Centru 
společných služeb obcí 
Písecko 

 

CSS 2018 
PRIPRAVUJEME 

Co se chystá v Centru 
společných služeb obcí 
Písecko 

 

NÁŠ 

REGION 
ZAJÍMAVÉ AKCE V REGIONU 

Nejen tipy kam vyrazit a 
zajímavé akce v regionu 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
v následujících řádcích se dozvíte především o 
společných projektech, které náš svazek 
aktuálně připravuje či již realizuje nebo v 
nedávné době dokončil. Jedná se o projekty 
pořízení domácích kompostérů pro občany 
obcí, pořízení kontejnerů a nádob na tříděný 
odpad a v březnu zahajovaný projekt 
zaměřený na pořízení pasportů majetku obcí. 
Našimi činnostmi se snažíme pomáhat nejen 
starostům obcí, ale také zástupcům jimi 
zřizovaných základních a mateřských škol, ale 
i vám - občanům obcí včetně těch nejmenších. 
Ve spolupráci se zástupci škol a dalších 
vzdělávacích organizací jsme od podzimu 
intenzivně pracovali na pokračování 
společného projektu na podporu spolupráce 
ve vzdělávání na Písecku, jehož start 
předpokládáme letos na podzim a kde se naši 
nejmladší občánci budou moci těšit také na 
společné výlety za poznáním nejen 
bezprostředního okolí svého domova, ale i 
dalších krásných koutů Písecka.  
Žhavým tématem posledních měsíců je pro 
obce ochrana osobních údajů, přesněji řečeno 
důsledky, které pro samosprávy znamená 
nové evropské nařízení o ochraně osobních 
údajů, tzv. GDPR, které bude účinné od 25. 
května 2018. Pod hrozbou sankcí mimo jiné 
obcím ukládá povinnost mít tzv. pověřence 
pro ochranu osobních údajů a přizpůsobit 
všechny vnitřní předpisy a postupy. Díky 
podpoře Svazu měst a obcí ČR bude na svazku 
nově působit odborník na tuto problematiku, 
v rámci týmu kanceláře svazku se 
vynasnažíme, aby se naše členské obce i jimi 
zřizované organizace na GDPR připravily a 
splnily tak zdárně nové povinnosti v oblasti 
ochrany osobních údajů. 

 

 VĚDĚLI JSTE O NAŠEM REGIONU 

Poznáte obec na fotografii? 

 
Poznáte obec, která je takto zachycena na fotografii?  Nachází se  v jižních Čechách, v 
okrese Písek, nedaleko Ražic u soutoku Otavy a Brložského potoka a první písemná 
zmínka o této vesnici pochází již z roku 1338. V obci se nachází dvě tvrze – Horní tvrz 
a Dolní tvrz. Jedná se o raritu, dvě zachovalé tvrze v těsném sousedství. Další, třetí tvrz 
byla poblíž a byla stejně jako tyto tvrze původně chráněna vodním příkopem. O této 
tvrzi je nejméně zmínek. Není znám její půdorys ani přesná lokalita jejího umístění.  
V této obci se také nachází původně gotický kostel svaté Kateřiny, který se nachází v 
sousedství zámku, prošel přestavbou roku 1852. Před kostelem se nachází kamenný 
kříž a památník obětem první světové války. U řeky Otavy je kalvárie ze 17. století. 
Podle pověsti tuto stavbu nechal postavit francouzský důstojník jako projev díků za 
záchranu svého života. Měl být ukrytý před nepřítelem pod hromadou prádla, které v 
tu dobu máchaly pradleny v řece. Boží muka a mnoho dalšího.  
Správnou odpověď se dozvíte když vyplníte tajenku na konci zpravodaje.  
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C3%ADsek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otava
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Brlo%C5%BEsk%C3%BD_potok_(p%C5%99%C3%ADtok_Otavy)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1338
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_tvrz&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_tvrz_(Kest%C5%99any)
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PROJEKTY 

Společné projekty obcí 
Ukončen projekt „Domácí kompostování v obcích na Písecku“ 
  

 
 
Foto kompostéru v obci Kestřany | foto: Helena Šedivá 

 

Občané obcí v regionu svazku obcí již od září kompostují listí, posečenou trávu či 
zbytky z pěstování zeleniny v nových kompostérech. Většinu nákladů na jejich 
pořízení pokryla dotace ve výši více než 5,5 milionů korun z Operačního programu 
Životní prostředí, kterou získal Svazek obcí regionu Písecko. Se záměrem společného 
projektu přišla již na jaře roku 2015 starostka obce Olešná Miloslava Brožková.  
„V rámci likvidace bioodpadů pro malé obce, jsem dospěla k názoru, že pro nás bude 
nejméně finančně zatěžující pro jednotlivé domácnosti pořídit kompostér,“ uvádí 
Miloslava Brožková. „Obec takto podpoří předcházení vzniku těchto odpadů, snižuje 
se tak nejen objem bioodpadů,  
jejichž svoz a likvidaci musí obec zajistit, a zároveň obec ušetří tím, že likvidaci těchto 
odpadů nemusí řešit, vzniklý kompost zůstává občanům k využití na zahradě.“  
Miloslava Brožková dodává: „Záměr pořízení kompostérů pro občany z dotace měl 
však jeden háček, dotace na tyto projekty jsou obvykle poskytovány až od půl milionu 
korun a na to malé obce jako jednotlivci nemají šanci dosáhnout. Proto jsem byla ráda, 
když se této iniciativy ujal Svazek obcí regionu Písecko a zajistil kompostéry pro více 
obcí najednou.“   
Celkově bylo dodáno do 24 obcí téměř 1700 kompostérů. „V Olešné dostali sto 
kompostérů v podstatě pro každého občana a chataře, v nedalekých Bernarticích si 
občané rozebrali dvě stě kompostérů,“ upřesňuje Helena Šedivá, pracovnice svazku.  
„Jedná se o odolné silnostěnné kompostéry, kdy například velký kompostér váží 32 kg 
a má sílu stěny 6 milimetrů s garantovanou minimální životností 15 let,“ vypočítává 
Helena Šedivá, pracovnice svazku. „Cena velkého kompostéru je cca 4 tisíce korun, ale 
díky dotaci lidé zaplatili jen 600 korun, v některých obcích zaplatili občané méně nebo 
spoluúčast uhradila obec“.  
Také starosta Bernartic Pavel Souhrada uvítal společnou akci svazku obcí. 
„Kompostéry jsme dostali v srpnu a doslova se po nich zaprášilo. Pokud bude další 
nějaká další možnost získat kompostéry, jistě se znovu zapojíme,“ dodává Pavel 
Souhrada.  

 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB PÍSECKO 

Nabídka služeb a 

 činností 

Administrativní 
podpora a 
informovanost obcí 
Příprava obecně závazných vyhlášek 
Příprava vzorů smluv  
Poradenství a informovanost obcí pro 
zajištění zákonných povinností obcí v 
oblasti samostatné a přenesené 
působnosti obcí, např. v oblasti 
fungování volených orgánů obce, 
nakládání s nemovitým majetkem obce, 
vydávání a evidence právních předpisů 
obce, zveřejňování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím atd. 
 

Právní poradenství 
Zprostředkování bezplatného právního 
poradenství zajišťované ve spolupráci 
s právníky Svazu měst a obcí ČR, např. v 
oblasti nakládání s majetkem obcí, 
hospodaření s dotacemi, problematika 
poskytování informací, odpovědnostní 
vztahy, právní vztahy v oblasti sociální 
péče, školství, dopravy, územního 
plánování, veřejného pořádku, atd., 
včetně zabezpečení smluvní agendy  
 

Zpracování žádostí o 
dotace a související 
dokumentace 
Zpracování žádostí o dotaci z krajských, 
národních a evropských 
dotačních/nadačních programů vč. 
přípravy a kompletace příloh dle 
podmínek daného programu  
Zpracování případových studií, studií 
proveditelnosti, finančních analýz atd. 
jako příloh žádosti dle pravidel daného 
programu 
Monitoring v oblasti krajských, 
národních a evropských 
dotačních/nadačních programů  
Vyhledání vhodného zdroje financování 
projektového záměru  
Poradenství při zpracování projektů 
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Svazku obcí byla již v říjnu proplacena dotace na pořízení kompostérů od Státního 
fondu životního prostředí. „V lednu jsme podali poskytovateli dotace závěrečnou 
zprávu o realizaci projektu, po jejím schválení proběhne závěrečné vyúčtování a 
následně bude projekt ukončen. Z důvodu podmínek dotačního programu, kdy musí 
kompostéry zůstat v majetku svazku ještě pět let, budeme ve spolupráci s obcemi 
evidovat jejich využití, následně přejdou kompostéry do vlastnictví občanů,“ uzavírá 
Helena Šedivá. 
 

 

 

 

Distribuce kompostérů do obcí | foto: Dominik 
Kadlec 

 Paní starostka z Olešné Miloslava Brožková 
s novým kompostérem  |  foto: Vladimír Drye 

 

Na Písecku přibyly nové kontejnery na třídění odpadů 
  

 
Část dodaných kontejnerů na papír a plast do Milevska | foto: Svazek obcí regionu Písecko 

 

Občané obcí v regionu svazku obcí mohou lépe třídit odpad a zkrátí se jim vzdálenost 
ke kontejnerům či nádobám na tříděný odpad. Většinu nákladů na jejich pořízení 
pokryla dotace ve výši více než 4,3 milionů korun z Operačního programu Životní 
prostředí, kterou získal Svazek obcí regionu Písecko.  

  
 
 
 
 
 
 

Kontejnery v obci Drhovle | foto: 
Jiří Bláha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné zakázky – 
výběrová/zadávací řízení 
Organizace a administrace výběrových 
/zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (v souladu s 
platnou směrnicí zadavatele, pokud je 
vydána)      
Zjednodušená podlimitní řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek 
Zohlednění pravidel dotačních 
programů, pokud je zakázka 
financována z těchto programů  
Poradenství a konzultace při výběru 
dodavatele 
 

Společné 
akce/postupy/projekty 
Společné zaměstnávání obyvatel obcí 
na veřejně prospěšné práce  
Společné rozvojové projekty/akce obcí  
Společné vzdělávací akce  
Prosazování společných zájmů obcí atd. 
 

Další činnosti 
Technická a stavební podpora 
(předinženýrské a inženýrské činnosti 
při přípravě stavebních projektů, 
zastupování při jednání s orgány státní 
správy a ostatními účastníky řízení, 
spolupráce/konzultace se stavebními 
odborníky/projektanty atd.) 
Zpracování strategických 
plánů/programů rozvoje obcí 
Další pomocné činnosti dle potřeb a 
zájmu obce 
 
 

Kontakty na zaměstnance  
 
Vladimír Drye 
E-mail: drye@sorp.cz 
Tel: +420 725 047 311 
 

Helena Šedivá 
E-mail: sediva@sorp.cz 
Tel: +420 775 929 600 
 

Taťána Mládková 
E-mail: mladkova@sorp.cz 
Tel: +420 775 039 600 
 
Renata Krůtová 
E-mail: vpp@sorp.cz 

 

mailto:drye@sorp.cz
mailto:sediva@sorp.cz
mailto:mladkova@sorp.cz
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Projekt se zaměřuje na snížení měrné produkce odpadů v jednotlivých obcích a 
městech, na zlepšení systému odděleného sběru a manipulace s odpady a na zajištění 
jejich využití. „Díky novým kontejnerům a nádobám na tříděný odpad 
zmodernizujeme vybavení měst a obcí a zvýšíme kapacitu sběrných nádob dle potřeb 

zapojených obcí“ upřesňuje Helena Šedivá 
ze Svazku obcí regionu Písecko.  
Do společného projektu se zapojilo celkem 
18 členských obcí a měst svazku: Písek, 
Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Chyšky, 
Kluky, Milevsko, Mirotice, Oslov, Slabčice, 
Vráž, Přeborov, Horosedly, Nerestce, 
Zvíkovské Podhradí, Dolní Novosedly a 
Vlastec.  
Celkově bylo dodáno do obcí a měst 298 ks 
kontejnerů a nádob na tříděný odpad. 
V Milevsku je nově 30 nádob o objemu 240 
litrů na bioodpad a po 7 kontejnerech na 
plast, barevné sklo a bílé sklo. V Písku byl  
mimojiné navýšen počet stávajících nádob 
na bioodpad o 20 kontejnerů o objemu 1100 
litrů, dalších dvacet nádob je k dispozici 
také pro sběr papíru a stejný počet pro sběr 
plastů. Nové velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad mohou využít občané v Klukách, 
Oslově či Slabčicích.   

Samolepka pro domácnosti v rámci osvěty         

 
Součástí projektu byla také osvěta, v rámci které byly zhotoveny samolepky na 
odpadkové koše do domácností zapojených obcí. Pokud ji dosud nemáte, můžete si 
pro ni přijít také k nám do kanceláře Svazku obcí regionu Písecko v Písku.  

 
 
Spolupráce při zaměstnávání občanů obcí  na veřejně prospěšné práce 
v regionu bude pokračovat i v roce 2018 
 
V regionu probíhá dlouhodobá spolupráce obcí (prostřednictvím Svazku obcí regionu 
Písecko) s Úřadem práce (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko), v oblasti zaměstnávání 
sociálně znevýhodněných osob na veřejně prospěšné práce v obcích.  

Svazek obcí regionu Písecko již od roku 2008 každoročně zaměstnává min. 100 

pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP), kteří zajišťují v jednotlivých obcích 
údržbu obce a péči o obecní majetek (údržba zeleně, úklid obce atd.). Obce na tomto 
projektu oceňují servisní činnosti svazku obcí (zajištění personální, mzdové a 
administrativní agendy související se zaměstnáváním pracovníků) – tyto činnosti 
zajišťuje pověřená pracovnice svazku obcí (mzdová účetní).  
 

Veřejně 
prospěšné práce 

2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 
zaměstnanců 
celkem  

177 174 204 202 140 

Objem financí na 
mzdové náklady 
zaměstnanců 
v mil. Kč 

10,5 10,3 18,7 17,5 11,7 

 
 

 

Tel: +420 775 099 600 
 

 
Nádoby města Písek | foto: Helena Šedivá 

 

 
Kontejner v obci Zvíkovské Podhradí | foto: 

Josef Bárta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: archiv Svazku obcí regionu Písecko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto archiv Svazku obcí regionu Písecko 
 
 
 
 
Foto: archiv Svazku obcí regionu Písecko 
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Od března se rozběhne nový společný projekt obcí, do kterého se 
zapojilo 31 obcí a měst regionu  
 

V březnu začne dlouho očekávaný projekt s názvem Segmentové koncepční 
dokumenty pro obce na Písecku (zkrácený název „Pasporty“), jehož cílem je zvýšení 
kvality veřejné správy v obcích na Písecku, zejména v zejména v oblasti správy a 
údržby majetku obcí. V projektu budou pro obce zpracovány či aktualizovány 
nejčastěji pasporty místních komunikací, veřejného osvětlení nebo zeleně, v menším 
rozsahu pak pasporty dopravního značení, kanalizační a vodovodní sítě a dalšího 
majetku obcí, dále budou doplňkově řešeny vybrané strategické dokumenty obcí.   

 
Pasport místních komunikací obce – mapová část, ilustrační obrázek  
 

Spolupráce ve vzdělávání na Písecku pokračuje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„V rámci projektu bude vytvořeno a 
následně zavedeno do praxe veřejné 
správy v zapojených obcích 122 
koncepčních a strategických dokumentů 
obcí“, dodává Taťána Mládková ze Svazku 
obcí regionu Písecko.  
Tyto dokumenty budou sloužit obcím jako 
praktické nástroje řízení obcí v rámci 
výkonu veřejné správy a mohou být 
cenným pomocníkem pro správu obce i 
informovanost občanů. Do projektu se 
zapojila i velká města jako Písek, Milevsko 
či Protivín.  
  „Naše obec je za tento projekt velice ráda, 
protože pasportizace majetku či přehled o 
vlastněném či provozovaném majetku obcí, 
je často opomíjenou činností v rámci 
výkonu veřejné správy a to především v 
menších obcí jako je ta naše“, říká starosta 
obce Orlík nad Vltavou Jan Mára.  
Vzhledem k rychlému rozvoji 
geografických informačních systémů (GIS), 
které většina starostů obcí již v současné 
době používá, bude většina pořizovaných 
dokumentů (především pasporty) 
zpracována kromě tištěné formy také v 
digitálním formátu integrované do GIS 
využívaných obcemi. Takto zpracované 
pasporty umožní spojit přehlednost map s 
výhodami informačních systémů a usnadní 
starostům obcí evidenci a správu majetku 
obcí či práci s katastrálními daty. Při 
propojení s GIS může pak starosta 
v jednom prostředí sdílet pasporty 
infrastruktury obce, letecké snímky, 
polohopisné mapy, územní plány, 
katastrální mapy či zákresy inženýrských 
sítí. 
„Projekt byl finančně podpořen na základě 
žádosti o dotaci, kterou svazek připravil ve 
spolupráci s obcemi loni na jaře. Díky 
získání finanční podpory ve výši 95% 
pořizovacích nákladů tudíž obce při 
pořízení těchto dokumentů v rámci 
projektu výrazně ušetří“, upřesnil Vladimír 
Drye ze Svazku obcí regionu Písecko. 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
– Evropským sociálním fondem v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Svazek obcí regionu Písecko (SORP) předložil v úterý 13.2.2018 žádost o podporu na pokračování místního akčního plánování 
rozvoje vzdělávání na Písecku II (tzv. MAP II).  
V rámci projektu, jehož realizace začne v září 2018, bude pokračovat nejen aktualizace strategického dokumentu, setkávání 
aktérů ve vzdělávání, výměna informací a zkušeností a plánování dalších aktivit, ale také realizace vybraných aktivit spolupráce 
naplánovaných v rámci MAP I, který na Písecku pod vedením SORP probíhal v roce 2016 – 2017. Na přípravě aktivit, do kterých 
se školy, školky, ZUŠ, DDM a další aktéři zapojí v následujících čtyřech letech, se podíleli jak zástupci základních a mateřských 
škol, tak i zástupci zájmového a neformálního vzdělávání.  
Dne 29. ledna 2018 již od časného rána pracovaly na této přípravě ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol z Písecka. 
Mateřské školy se chtějí v příštích letech soustředit, mimo jiné, na téma Poznej svůj region, ekologickou výchovu a vzdělávání 
a polytechnické vzdělávání, zajistit svým pedagogům společné vzdělávání v daných oblastech a také zapojit školky do 
společných aktivit pro děti. Chtějí zajistit dětem atraktivní akce a výlety tak, aby co nejlépe poznaly nejen bezprostřední okolí 
svého domova, ale i další části Písecka.  
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Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol z Písecka dne 29. ledna 2018| foto: Helena Šedivá 
 

 

 
 

Setkání ředitelek a ředitelů základních škol z Písecka                                      

dne 7. února 2018| foto: Helena Šedivá 
 

 

 

 
 
 
 
 

Jednání se zástupci Domu dětí a mládeže Písek , Městské knihovny Písek 

a ZUŠ O. Ševčíka Písek dne 31. ledna 2018 |foto: Vladimír Drye 
 

SORP v minulých dvou letech úspěšně zahájil proces plánování rozvoje vzdělávání na Písecku realizací projektu MAP, byla 
nastavena komunikace a spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávání, aktivně se zapojila všechna školská zařízení pro děti 
a žáky do 15 let, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna Písek, ZUŠ O. Ševčíka Písek, skauti, Technologické centrum Písek, 
vodácký oddíl, centrum NADĚJE, LezeTop Písek a řada dalších včetně zřizovatelů školských zařízení – jednotlivých obcí. 
Během společných setkání, vzdělávacích akcí a pracovních skupin společně zhodnotili situaci ve vzdělávání na Písecku a 
nastavili prostřednictvím strategického dokumentu cestu, co a jak je potřeba zlepšit, co chybí, v čem si mohou školy 
vzájemně pomoci a v čem potřebují pomoc zvenčí. V rámci MAP II bude tento proces nadále pokračovat. V jaké míře a zda 
se podaří zajistit vše, co si školy, školky a další organizace do MAP II naplánovaly, bude také záviset na hodnocení 
předložené žádosti. Držme si tedy palce! 

Ředitelé základních škol se 7. února shodli na aktivitách spolupráce jako jsou vzdělávací moduly pro žáky na témata např. 
jak vzniká kniha, knižní ilustrace, jak napsat povídku, jak vzniká komiks, které budou vždy zakončené prezentací 
zúčastněných škol. V oblasti matematické gramotnosti se budou snažit žákům přiblížit matematiku jejím využitím v praxi 
a řešením úloh zábavnou formou. Další aktivity jsou zaměřeny na setkávání a vzdělávání pedagogů, oblast digitálních 
technologií a inkluzivního vzdělávání. K realizaci těchto aktivit přispějí také knihovny, Dům dětí a mládeže Písek, ZUŠ O. 
Ševčíka Písek a mnozí další aktéři. 
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Vyluštěte tajenku a získáte odpověď -  Jaká obec se nachází na úvodní fotografii? 

 

 

TIRÁŽ 

Projekt Centra společných služeb 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 
Operační program Zaměstnanost 

 KONTAKTY 

www.sorp.cz 

             

    1         

   2          

  3           

    4         

5             

   6          

  7           

8             

             

1 U dané obce se u řeky nachází stavba ze 17. století. Podle pověsti tuto stavbu nechal postavit 

francouzský důstojník jako projev díků za záchranu svého života. Jak se tato stavba jmenuje? 

2 Jakou barvu má kontejner pro třídění barevného skla? 

3 Jaký společný projekt (zkrácený název) zahájí Svazek obcí regionu Písecko v březnu?  

4  Jaké historické stavby se nacházejí v dané obci? Původně byly tři, ale dochovaly se jen dvě a to Horní 

a Dolní? 

5 Komu je zasvěcen původně gotický kostel v této obci? 

6 Jaký odpad se třídí do kontejneru s modrou barvou? 

7 Kam odhazujeme tříděný odpad? 

8 Poblíž jaké řeky se tato obec nachází? 
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1 U dané obce se u řeky nachází stavba ze 17. století. Podle pověsti tuto stavbu nechal postavit 

francouzský důstojník jako projev díků za záchranu svého života. Jak se tato stavba jmenuje? 

2 Jakou barvu má kontejner pro třídění barevného skla? 

3 Jaký společný projekt (zkrácený název) zahájí Svazek obcí regionu Písecko v březnu?  

4  Jaké historické stavby se nacházejí v dané obci? Původně byly tři, ale dochovaly se jen dvě a to Horní a 

Dolní? 

5 Komu je zasvěcen původně gotický kostel v této obci? 

6 Jaký odpad se třídí do kontejneru s modrou barvou? 

7 Kam odhazujeme tříděný odpad? 

8 Poblíž jaké řeky se tato obec nachází? 

 TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE V REGIONU 
Březen  
Blanka Dvořáková - Vaše je 
království nebeské 
Mara Dvořáková – Komiksy                 
Blanka Dvořáková - Vaše je království 
nebeské do 1.3.2018 do 1.4.2018 úterý – 
neděle od 9.00 do 18.00  
Komiksy od 1.3.2018 do 1.4.2018 úterý 
– neděle od 9.00 do 18.00 Chodba knihovny 
www.prachenskemuzeum.cz  

AC/DC Špejbls Helprs  

Datum: 2.3.2018 od 20.30 Divadlo Pod 
čarou  
Tradiční koncert jedné z nejlepších 
revivalových kapel.  
www.podcarou.cz  
 
 

Malba na porcelánu            

Datum: 7.3.2018  od 17.00 v Galerie PM 
Vernisáž výstavy. 
www.prachenskemuzeum.cz  

Malba na porcelánu                      
Datum: 7.3.2018 do 22.4.2018 úterý – 
neděle od 9.00 do 18.00 Galerie PM 
Výstava skupiny umělců (Helena Schmaus 
Shooner, Jana Mašíková, Alena M. Kartáková, 
Marie Jarkovská, Lenka Sárová Malíská, Jan 
Pacák, Teodor Buzu, Šárka Schmelzerová, 
Unent Delgert), kteří tvořili na mezinárodních 
sympoziích Českého porcelánu, a.s. v Dubí u 
Karlových Varů. Vernisáž 6. 3. 2018 v 17 
hodin. Výstavu doplňuje výtvarná dílna pro ZŠ 
a SŠ. www.prachenskemuzeum.cz  
 
 
 

Slavné atentáty v českých 
zemích    

Datum: 7.3.2018 od 18.45 Kávový klub 
Vykulená sova 
Zajímavé téma, kterým nás provede  ředitel 
Milevského muzea Vladimír Šindelář. 
www.kamennymostpisek.cz  

V tanečním rytmu 
Datum: 15.3.2018  od 17.30 do 19.30 
Sportovní hala Elim 
V programu se představují žáci školy se 
svými tanečními vystoupeními, která 
nacvičují v rámci výuky tělesné výchovy a 
zájmových kroužků školy. Přestávky jsou 
vyplněny taneční školičkou pro všechny 
příchozí. V programu se představí mnoho 
tanečních hostů.  
www.zstylova.cz  
 

http://www.podcarou.cz/
http://www.prachenskemuzeum.cz/
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Ples sportovců  

Datum: 16.3.2018 od 19.00 Kulturní dům 
Tradiční ples s vyhlášením nejlepších 
sportovců za rok 2017. 
www.centrumkultury.cz  

Zakázaný ovoce  

Datum: 17.3.2018 od 20.30 Divadlo Pod 
čarou  
Koncert k 13. výročí existence kapely. 
www.podcarou.cz 

Josefovská zábava  
Datum: 20.3.2018 od 14.00 do 16.00 
Seniorský dům Písek  
Hudební zábava k příležitosti svátku Josefa. K 
poslechu a tanci hraje Josef Kozák. 
www.seniorskydum.cz  

Limetal  
Datum: 23.3.2018 od 20.00 Kulturní dům 
Koncert české hudební skupiny, hrající hard 
rock a heavy metal. 
www.centrumkultury.cz  

Setkání se slavnou historií 

Datum: 24.3.2018 od 10.00 do 20.00 
Mohyla Jana Žižky u Sudoměře  
Rekonstrukce bitvy u Sudoměře.  
www.pisek-1945.wbs.cz  

SPS 

Datum: 24.3.2018 od 20.30 Divadlo Pod 
čarou 
Již 30 let se tahle partička potuluje po českých 
klubech. K jejich kulatému výročí dají v 
každém kraji jeden "spešl" koncert. V Jižních 
Čechách to bude právě Písek.  
www.podcarou.cz  

Jarní slavnost na Kamenném 
mostě 
Datum: 30.3.2018 od 10.00 Kamenný most, 
prostranství před domem U Slona 
Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek 
připravuje pro všechny, kteří chtějí přivítat 
jaro, oslavit Velikonoce, potkat se s přáteli, 
pochutnat si na něčem dobrém, pobavit svoje 
děti nebo se jenom tak projít po krásném 
píseckém Kamenném mostě, Jarní slavnost. 
Pro děti je připravená dílnička s malováním 
vajíček, zvířátek, pletením košíků, tvoření s 
korálky i pletení pomlázek, pro dospělé 
řemeslný jarmark.  
www.kamennymostpisek.cz  

Velikonoční jarmark a 
Vynášení Smrtky  

Datum: 31.3.2018 od 12.00 Waldorfská škola 
ZŠ Svobodná a MŠ Sluníčko Písek 
Návštěvníci si budou moci zakoupit ručně 
vyrobené dekorace s jarní či velikonoční 
tématikou, zdravé marmelády a sirupy či další 
výrobky z přírodních materiálů. 
 

 
 
 

Duben 
Lesy královského města Písku 
Datum: 4.4.2018 od 18.45 Kávový klub 
Vykulená sova  
Ing. Václav Zámečník, jednatel a ředitel 
společnosti Lesy města Písku s.r.o., bude s J. 
Hladkým hovořit o hospodaření se zeleným 
dědictvím přírody v našem nejbližším okolí.  
www.kamennymostpisek.cz 

Jiří Steiner, Petr Mano - Krajiny 
a zátiší 
Datum: 4.4.2018 od 17.00 Malé výstavní 
síně PM 

Jiří Steiner, Petr Mano - Krajiny 
a zátiší  

Datum: od 4.4.2018 do 29.4.2018 úterý – 
neděle od 9.00 do  8.00 Malé výstavní síně 
PM  
Autorská výstava výtvarníků se vztahem k 
Písku. 
www.prachenskemuzeum.cz 

Mig 21  

Datum: 6.4.2018 od 20.00 Kulturní dům 
Koncert známé české kapely Mig 21 v rámci 
„SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC“ tour.  
www.centrumkultury.cz 

In memory Kurt of Cobain 
Datum: 6.4.2018 od 20.30 Divadlo Pod 
čarou 
Vzpomínkový koncert na jednu z nejlepších 
grungeových kapel - Nirvanu. 
www.podcarou.cz 

Mezinárodní setkání 
harmonikářů  

Datum: 7.4.2018 od 13.00 Kulturní dům 
XV. Mezinárodní setkání harmonikářů. 
www.centrumkultury.cz 

Bukov – Portyč 
Datum: 7.4.2018 od 15.00 hokejbalové 
hřiště U Václava 
Přátelské utkání znepřátelených stran v 
"banďáku" o putovní pohár Ježka v kleci. Na 
kterou stranu se ježek na celý rok přesune? A 
co na to Jan Tleskač? To se dozvíte na 
hokejbalovém hřišti U Václava. 
www.podcarou.cz 

České nebe 
Datum: 7.4.2018 od 16.00 Chodba 
knihovny PM  
Vernisáž výstavy. 
www.prachenskemuzeum.cz 

České nebe 
Datum: od 7.4.2018 do 13.5.2018 od 9.00 
do 18.00 Chodba knihovny PM  
www.prachenskemuzeum.cz 

 Rodič, průvodce dítěte  

Datum: 18.4.2018 od 17.00 MŠ Sluníčko 
Písek  
Přednášku povede psycholožka a ředitelka 
Akademie sociálního umění Tabor PhDr. 
Anežka Janátová.  
www.zssvobodna.cz 

Pálení čarodějnic  
Datum: 24.4.2018  od 15.30 do 17.30 
Seniorský dům Písek  
Grilování na terase.  V kostýmech čarodějnic v 
rytmu hudby Josefa Kozáka zatančí 
zaměstnanci domova.  
www.seniorskydum.cz 

Cyklistický závod dětí a 
mládeže 
Datum: 26.4.2018 od 15.30 do 18.30 areál 
CykloŠvec U Hřebčince a JF Autocentrum 
FIAT  Písek 
Jarní závody a testování kol, součastně jako 
Memoriál Luboše Kučery.  
www.cyklosvec.cz 

David Frank - Obrazy, 
restaurování a faksimile 
starých tisků 
Datum: 28.4.2018 od 17.00 Galerie PM 
Vernisáž výstavy.  
www.prachenskemuzeum.cz 

David Frank - Obrazy, 
restaurování a faksimile 
starých tisků  

Datum: od 28.4.2018 do 27.5.2018 úterý – 
neděle  od 9.00 do18.00 Galerie PM 
David Frank se mimo restaurování papíru a 
vytváření faksimilí vzácných historických 
dokumentů věnuje i autorské malbě. Vernisáž 
27. 4. 2018 v 17 hodin.  
www.prachenskemuzeum.cz 

Den tance 
Datum: 29.4.2018 od 16.00 Palackého 
sady 
Taneční výuka a oslava tan ce pod širým 
nebem. Vstupné je zdarma, Akce se v nepřízni 
počasí nekoná.  
www.t-dance.cz 

III. Tradiční stavění máje  

Datum: 30.4.2018 od 15:00 Semice, U 
Báby Lišků 
Již potřetí se můžeme sejít a tradičním 
způsobem být svědky u vztyčení májky. 
Přijďte se podívat na barevné kroje, zazpívat 
si s námi krásné lidové písně a pokud budete 
chtít, můžete si i zatančit 
 

 TIRÁŽ 
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KONTAKTY – SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO 

Kancelář:  Velké nám. 1, 397 01 Písek 

Web: www.sorp.cz 

  

http://www.podcarou.cz/
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