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Z obsahu: 

• Komunální volby – víte co 

potřebujete k volbám? 

• GDPR – jaká je aktuální situace? 

• Od září se rozběhl další projekt 

na podporu spolupráce škol – 

MAP II 

• Aktuality z našeho regionu:  

   - opravená část cyklostezky  

      u Putimi 

   - zajímavé akce  

 

Věděli jste, že na rozdíl od 

ostatních voleb při volbách do 

obecních zastupitelstev nelze 

uplatnit voličský průkaz - více na 

str.2  

Písecké hory – zdroj: www.pisek.eu 

Jaké jsou aktuální informace 

k problematice GDPR, dočtete 

se na str.3 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
dovolte, abychom vás po čase opět informovali aktualitách v regionu Písecko. 
Jsme rádi, že se nám daří postupně rozvíjet pomocné činnosti jak pro starosty 
a starostky našich obcí, tak i pro občany našeho regionu.   
Snažíme se být pro starosty a starostky obcí na Písecku jak pomocníkem a 
rádcem v oblasti zákonů a vyhlášek souvisejících s vedením obcí, tak pomáhat 
s "papírováním“ spojeným s dotacemi či plněním zákonných povinností obcí.  
V následujících řádcích se také dozvíte aktuální informace z našeho regionu, 
projektech a společných akcích a naleznete také pozvánky na akce či společné 
výlety za poznáním nejen bezprostředního okolí svého domova, ale i dalších 
krásných koutů Písecka.  

 
 
 
Tým Svazku obcí regionu Písecko 
 

 

 

 

Víte, co je to MAP?  Od září se 

rozběhl již druhý společný 

projekt – více na str.5 
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MANUÁL VOLIČE – CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K VOLBÁM 2018 
Kdo může volit 
Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý  den voleb 
jim bude 18 let. Volit mohou i členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požáda li o 
zápis do dodatku stálého seznamu voličů. V senátních volbách může volit občan České republiky, který 
nejpozději druhý den voleb oslaví 18. narozeniny. Stejné je to i u případného druhého kola voleb. 
Jak volby probíhají:  
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. 
To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu 
Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu, 
popřípadě cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat. Po 
prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku s razítkem. V případě, že se v daném obvodu volí i do 
Senátu, dostane volič od komise prázdnou žlutou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem. 
Ve volební místnosti bude na viditelném místě pro obecní i senátní volby vyvěšen vzor hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta o 
vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k 
hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 
Hlasovací lístek pro obecní volby se oproti jiným volbám může lišit, může být totiž vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího 
lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Na konci textu je razítko příslušného obecního úřadu. 
Volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich koalice nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, individuálně kandidující nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů. 
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. U stran, 
u kterých byl při registraci vyškrtnut kandidát, zůstává na hlasovacím lístku jeho pořadové číslo neobsazené. 
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací 
lístek. Hlasovací lístky pro senátní volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, mají razítko pověřeného obecního úřadu. 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Tam 
může v obecních volbách hlasovací lístek upravit jedním ze třech způsobů: 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo 
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 
Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého hlasuje. Lístek se nijak 
neupravuje. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou i jiný 
volič, ne však člen volební komise, a lístek za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky. 
Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební komisí do volební urny. 
 
 

Po čtyřech letech jsou zde opět volby do zastupitelstev obcí, v říjnu rozhodneme o novém složení místních zastupitelstev. Spolu s 
novým vedením radnic a obecních úřadů se bude volit i třetina senátorů. Nové osazenstvo místních úřadů lze vybrat třemi způsoby. 
Volič si musí dát pozor na počet volených zastupitelů a tam, kde budou volit i do Senátu, je třeba dbát také na barvu obálky. 

Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají v 

pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. 

Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října 2018. 

Výsledky voleb budou zveřejněny 6. října 2018 ve večerních hodinách. 

Kandidátní listiny se odevzdávaly do 12. července 2018, do 18. srpna 

2018 bude známé jejich plné znění. Kandidáti se mohou vzdát 

kandidatury do 3. října 2018. Kandidáty zveřejní Český statistický úřad 

pravděpodobně měsíc před volbami. 
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1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas 
kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen. 
2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše 
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. 
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména 
kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům 
podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů. 
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do obecních zastupitelstev. 

 



Hlasování mimo volební místnost 
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise 
pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V obecních volbách je možné hlasovat jen 
v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají 
voličské průkazy. 
V případě senátních voleb je možné využít voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb 
na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny. Písemnou žádost o vydání voličského průkazu s úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo elektronickou prostřednictvím datové schránky musíte podat nejpozději v pátek 28. září. Lhůta pro 
osobní žádost o vydání voličského průkazu končí ve středu 3. října. 
 
 

                                                               

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Již delší dobu se paní účetní z obcí Písecka a 
Milevska  zajímaly o možnost společného setkání 
a školení k aktuálním legislativním změnám. 
Svazek obcí regionu Písecko využil výborných 
referencí na lektora pana Davida Vičara a zajistil 
na konci května prostory a ubytování v hotelu 
Churáňov na Zadově. 
Byla to skvělá volba. 29. května ráno po příjezdu na 
Zadov a malém občerstvení následovalo zajímavé 
a velmi praktické školení pana Vičara k základním 
legislativním změnám v oblasti účetnictví obcí. 
Přislíbil účast na případném dalším setkání s tím, že 
se rád zapojí i do dalšího doprovodného programu. 
Následovala delší diskuze na terase hotelu k 
tématu ochrany osobních údajů. Pověřenec pro 
většinu obcí na Písecku a Milevsku pan Petr Koblic 
shrnul výstupy z individuálních konzultací v 
jednotlivých obcích a seznámil přítomné se 
základními body, které musí obce nyní hlavně 
zajistit.  
Po obědě a živé diskuzi byl nejvyšší čas vyrazit do 
národního parku s průvodcem po stezce, kudy Král 
Šumavy – Kilián Nowotny převáděl v 50.letech 
rodiny za naše hranice. Cílem výšlapu byla 
návštěva pozůstatků jedné ze samot, která byla 
zničena poté, co byla odhalena spolupráce 
majitele a jeho rodiny právě s Králem Šumavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Účetní obcí se setkaly na Zadově GDPR a aktuální situace 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data 

Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, 

která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů s cílem hájit co 

nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty 

včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i 

jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Za 

porušování pravidel GDPR  hrozí astronomické pokuty a někteří 

správci nebo zpracovatelé osobních údajů musí mít nezávislou 

kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro 

ochranu osobních údajů). 

Svazek obcí regionu Písecko pomáhá občanům a obcím v celém 

regionu. Nejprve proběhly návštěvy obcí (obecních úřadů), základních 

a mateřských škol, které se rozhodly pro spolupráci. Probíhá 

konzultace stavu ochrany osobních údajů v jednotlivých organizacích 

a další metodická pomoc, včetně poskytnutí vzorových dokumentů a 

dalších materiálů. Byly zpracovány analýzy stavu ochrany osobních 

údajů v jednotlivých organizacích včetně návrhů opatření k zajištění 

dostatečné ochrany osobních údajů v souladu s novou legislativou. 

V červnu proběhlo setkání pověřenců několika svazků v Praze 

pořádaném Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR). „Diskutovalo se o 

současném stavu ochrany osobních údajů v obcích, převážně prvního 

a druhého typu, “ uvedl pověřenec pro ochranu osobních údajů Bc. 

Petr Koblic ze Svazku obcí regionu Písecko. „Vznikla i  nově utvořená 

pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů při SMO ČR, 

kam jsem byl také jmenován jako zástupce Svazku obcí regionu 

Písecko,“ dodal Koblic. První jednání se uskutečnilo 29.8.2018 přímo 

v prostorách SMO ČR. Hlavními body programu bylo samozřejmě 

řešení GDPR v malých obcích a jeho další vývoj. 

 Miroslav Sládek jako průvodce doprovázel cestu zajímavými 
informacemi získanými od starousedlíků a pamětníků. Zpět do hotelu se 
účastníci vraceli s vědomím, že s legendárním filmem Král Šumavy 
realita neměla moc společného. Po večeři se mohli zájemci ještě 
zúčastnit promítání o Králi Šumavy a jeho pravděpodobných trasách, 
které nyní zdejší nadšenci mapují. Druhý den po snídani a krátké 
procházce v okolí se paní účetní shodly, že by bylo vhodné podobné 
setkání podniknout každoročně. 
 „Těšíme se tedy na květen 2019 a na setkání třeba opět na Zadově, 
nebo v Prášilech, Modravě či jiném zajímavém místě, kde si mohou 
účetní popovídat, vyměnit zkušenosti a kontakty, získat informace 
důležité pro svoji práci, ale i na chvilku na ni  zapomenout a vyčistit hlavu 
v krásné přírodě“, uzavřela setkání paní Janušková, účetní z obce 
Ostrovec. 
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Rekonstrukce objektu, který se 
nachází na návsi obce v blízkosti 
kostela z 12. století a patří tak 
neodmyslitelně do centra obce, 
spočívala v kompletní opravě 
„zvenku i zevnitř“. Budova má tudíž 
novou fasádu, okna a došlo ke 
kompletnímu zateplení budovy.  
Uvnitř budovy došlo ke komplet-
nímu přebudování interiéru, kdy 
byly provedeny mimo jiné nové 
elektroinstalace, podlahy, sociální 
zařízení a všechny další práce 
nezbytné pro zajištění nové bytové 
funkce budovy.  
V bývalém farním areálu bylo navíc 
letos v blízkosti zrekonstruované 
budovy fary vybudováno dětské 
hřiště. „Věříme, že i tato novinka 
pomůže nalákat do Pohoří mladé lidi 
či rodiny s malými dětmi. Do 
budoucna předpokládáme venkovní 
areál dále vylepšit mimojiné 
výsadbou zeleně,“ uzavírá Vladimír 
Čelakovský.  
Společně s blízkým venkovským 
muzeem regionu Mirovicka, které se 
rozvíjí v bývalé škole v Pohoří, se tak 
obci daří postupně navrátit do 
centra této malebné vesničky zase 
čilý život.  
 

 

 

Budova fary před rekonstrukcí 

velmi pomáhají s papírováním 
spojeném s vyřizováním dotací a 
dalšími administrativními 
činnostmi,“ poznamenal Vladimír 
Čelakovský.  
Svazek obcí také pro obec zajistil 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby.  
„Vzhledem k nedostatkům 
v projektové dokumentaci nebylo 
výběrové řízení úplně jednoduché“, 
uvedl zaměstnanec svazku Vladimír 
Drye. „Nakonec se však podařilo 
výběrové řízení zdárně uskutečnit, 
dle průběhu stavby a aktuálního 
stavu rekonstrukce se zdá, že obec 
vybrala velmi dobře“.  
Samotný průběh vlastní 
rekonstrukce nebyl zcela 
bezproblémový, také s ohledem na 
to že jde o 170 let starou budovu. 
V úvodní fázi byl například po 
odkrytí střešní krytiny a vyčištění 
uložení trámů zjištěn havarijní stav 
krovu a dále i nestabilní část 
obvodové zdi budovy. Původní 
projekt si tudíž vyžádal dodatečné 
částečné změny, které byly nezbytné 
pro kvalitní provedení a zajištění 
dlouhé životnosti stavby. Došlo 
mimo jiné k položení zcela nové 
konstrukce krovu, náhradě části 
původního obvodového zdiva a štítů 
novým zdivem či k zesílení 
základových konstrukcí.  
 

Budova zchátralé fary uprostřed 
vesničky Pohoří na Mirovicku se 
mění před očima. Po téměř roce a 
půl od zahájení stavebních prací se 
blíží oprava bývalé fary do svého 
cíle. V budově vznikne celkem šest 
startovacích bytů, určené 
především pro mladé rodiny.  
„Vše by mělo být hotovo do konce 
září,“ uvedl Vladimír Čelakovský, 
starosta obce Mišovice, pod které 
Pohoří spadá. Slavnostní otevření 
pro veřejnost včetně možnosti 
prohlídky nově opravené budovy je 
plánováno na sobotu 22. září od 13 
hodin. Rekonstrukce fary přijde 
obec, která je vlastníkem budovy i 
přilehlého areálu, na více než 
jedenáct milionů korun, z toho přes 
tři miliony korun je hrazeno 
z krajské dotace. Obec Mišovice při 
přípravě a administraci žádosti o 
dotaci spolupracuje se Svazkem 
obcí regionu Píseckou, jehož jsou 
Mišovice členskou obcí. 
„Díky pomoci svazku jsme 
opakovaně úspěšně získali krajské 
dotace z programu Rozvoj 
hospodářsky slabých oblastí 
Jihočeského kraje, celkem byly obci 
schváleny čtyři na sebe navazující 
dotace, pracovníci svazku nám 
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19. září se ve Vráži sejdou ředitelé a vedoucí učitelky základních a mateřských 
škol z Písecka. Zahájí tímto takzvaný MAP II – tedy Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na Písecku, čtyřletý projekt na podporu rozvoje vzdělávání. Seznámí 
se s aktuálním plánem činností v rámci MAP II, budou proškoleni v oblasti 
školské legislativy panem Mgr. Pavlem Zemanem, aktuální informace předá 
také Národní institut pro další vzdělávání, Asociace pro sociální začleňování či 
centrum Naděje z Písku. 
 
Prostřednictvím MAP II bude pokračovat podpora rozvoje vzdělávání na 
Písecku, plánování společných aktivit jednotlivých subjektů, setkávání, výměna 
informací a zkušeností, vzájemné vzdělávání a stanovování dalších cílů tak, jak 
byl tento proces zahájen již v letech 2016 – 2017. Aktivity budou oproti tzv. 
MAP I rozšířeny o množství společných akcí ve spolupráci více škol. Na jejich 
přípravě se podílely a zapojeny do nich v průběhu následujících čtyř let budou 
školy, školky, ZUŠ, DDM,knihovny, neziskové organizace a další aktéři v oblasti 
zájmového a neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit. „Jsem ve své 
funkci teprve krátce a jsem proto rád, že zde existuje platforma, kde se mohu 
setkat s dalšími zástupci škol nejen z Písku, ale i  z venkova. Spolupráce mezi 
školami, jejich řediteli, pedagogy i žáky je velmi důležitá pro rozvoj těchto škol. 
Získáme neocenitelné rady, postřehy a informace, které nás zase mohou 
posunout o kus dál“, sdělil ředitel ZŠ Edvarda Beneše v Písku pan Mgr. Filip 
Rádr. 
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Do jednotlivých akcí budou zapojeni nejen pedagogové, děti a žáci, ale i široká veřejnost. Budou zaměřeny na 
zatraktivnění výuky českého jazyka například workshopy pro žáky na téma Jak vzniká kniha, na zpestření výuky 
matematiky v rámci celoročních soutěží různorodých žákovských týmů, na rozvoj digitálních dovedností pedagogů, žáků 
i jejich rodičů a veřejnosti, na poznávání regionu, podporu ekologické výchovy a zintenzivnění komunikace a spolupráce 
škol a poradenských center. Výsledky svých prací a průzkumů budou moci školy a školky prezentovat na společných 
setkáních třeba ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek nebo Základní uměleckou školou. Děti a žáci pak budou 
odměněni atraktivním výletem či zajímavými pomůckami. 
 
Do spolupráce v rámci projektu MAP II se do budoucna také nově zapojí Agentura pro sociální začleňování a ve větší 
míře pobočka Naděje z Písku, která realizuje vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách v předškolních, školních 
klubech a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. „V rámci probíhající komunikace se zástupci Svazku obcí regionu 
Písecko jsme zjistili, že máme spoustu společných potřeb, námětů v sociální oblasti na téma inkluze a vzdělávání. Chceme 
tedy postupné kroky k jejich naplnění spojit a zintenzivnit tak jejich dopad na území prostřednictvím intenzivní 
spolupráce a pravidelné výměny informací a společného plánování“, uzavřela téma vedoucí pobočky Naděje v Písku paní 
Mgr. Petra Martíšková. 



 
 
 
 
NADĚJE, je spolek, charitativní nezisková organizace s celostátní působností. Pobočka NADĚJE Písek byla založena v roce 
2001 a spadá pod oblast Plzeň, kde sídlí oblastní ředitel a management pro celou oblast. V Písku se snažíme pomáhat 
potřebným již více než 17 let.  
NADĚJE v Písku pracuje s dětmi, dospělými a také s rodinami, které se ocitly 
v tíživé životní situaci. Spolek má registrované 3 sociální služby – terénní 
programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahový klub pro 
děti a mládež. Dále NADĚJE nabízí ubytování na ubytovnách v Pukraticích či na 
ubytovně Svatoplukova. Ubytovny jsou určeny pro rodiny s dětmi, které mají 
trvalý pobyt ve městě Písku a nemají na přechodnou dobu kam jít. Ubytování by 
mělo sloužit jako první krok k nalezení si vlastního bydlení. Samotné ubytování 
je provázáno s přímou podporou rodiny  ve formě sociální práce.  
Od 1.7.2016 do 30.6.2019 je na území města Písku a ve vyloučených lokalitách 
města realizován projekt s názvem Bez obav spolu (BOS). Projekt má za cíl 
podpořit děti předškolního věku z vyloučených lokalit a také děti školního věku, 
které zažívají často školní neúspěch díky socioekonomickému původu či 
sociálnímu vyloučení. Projekt se snaží tyto skutečnosti řešit. Díky projektu je 
podpořena činnost předškolních klubů, zajištěno doučování dětí a možnost 
spolupráce s rodiči v rámci rodičovských klubů, kde dochází k pravidelnému 
setkávání rodičů, dětí a lektorek klubů. Při setkání je řešeno vzdělávání dětí, 
otázky inkluze, školní zralost a jiná témata z oblasti vzdělávání.  
NADĚJE se věnuje dlouhodobě práci s dětmi a mládeží nejen 
v nízkoprahových klubech pro děti a mládež, ale také v  předškolních 
klubech či  doučováním dětí. NADĚJE má 3 předškolní kluby – Chaloupka 
(ubytovna Svatoplukova), U Rybníčku (ubytovna Purkratice) a klub 
Margaretka (nábřeží 1. máje). Kapacita těchto klubů je celkem  cca 25 dětí. 
V předškolních klubech je možné plnit povinný rok předškolního 
vzdělávání dětí v rámci individuálního vzdělávacího plánu dítěte. V těchto 
případech předškolní klub spolupracuje s kmenovou MŠ dítěte.  
Doučování dětí je jednou z velmi využívaných aktivit ze strany dětí i rodičů 
z oblastí vyloučených lokalit v Písku, ale také ze sídliště Portyč. Lektorky 
klubů spolupracují s pedagogy ze základních škol a snaží se podpořit dítě, 
aby zvládalo probíranou látku a mělo možnost připravit se na vyučování. 
Děti mají šanci napsat si domácí úkoly, připravit se na test, napsat 
společně referát aj.  Domácí prostředí často dětem neumožňuje plně se 
věnovat přípravě do školy. Chybí vlastní zázemí pro děti, školní pomůcky 
a rodiče často zadaným úkolům nerozumí či nejsou schopny s dětmi 
doma pracovat. Služeb doučování využije za školní rok cca 85 dětí.  
Jednou z činností NADĚJE je také podpora zájmů dětí a  jejich 

volnočasových aktivit. V rámci 
NADĚJE fungují 3 taneční uskupení, 
které vznikly na bázi dobrovolnosti a 
nadšení pro hudbu a tanec. Děti 
docházejí pravidelně do klubů 
tancovat, hrát na hudební nástroje a 
zpívat. Své dovednosti potom mají 
možnost předvést na společných 
kulturních akcích ve městě. Jedná se o např. Pískoviště, Dotkni se Písku, hudební 
festivaly aj.  
NADĚJE se snaží o vzájemné spojení a sblížení generací a lidí ve společnosti v rámci 
pořádání mezigeneračních činností v domovech pro seniory, v nemocnicích a ostatních 
zařízeních. Lektorky předškolních klubů nacvičují s dětmi pásma písniček, říkanek a 
drobných pohybových aktivit za účelem společného představení v domovech pro 
seniory. Akce se líbí jak dětem, tak i seniorům, kteří vítají společnost malých dětí. 
Výjimkou není ani společná tvorba nějakého drobného upomínkového předmětu na 
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danou akci. Děti si velmi často připravují pro seniory drobné dárečky.  Další z činností, kterou NADĚJE bude ve městě Písku 
zajišťovat je potravinová pomoc pro lidi v nouzi. NADĚJE bude od září 2018 spolupracovat s Potravinovou bankou 
Jihočeského kraje a distribuovat trvanlivé potraviny rodinám s dětmi a jednotlivcům, kteří budou danou pomoc 
potřebovat. V případě, že budete potřebovat obrátit se na jakoukoliv sociální službu či potřebujete poradit ohledně 
bydlení, sociálních dávek, dluhů a vzdělávání dětí kontaktujte nás: na tel. 736 772 321 a nebo na email: 
petra.martiskova@nadeje.cz. Další informace o našich činnostech naleznete na webových stránkách www.nadeje.cz.  
Zpracovala: Mgr. Petra Martíšková, vedoucí pobočky NADĚJE Písek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otavská cyklistická cesta – putování krajem Karla Klostermanna 
Otavská cyklistická cesta, krajem Karla Klostermanna je páteřní linie od Modravy až po soutok s Vltavou. Mnohá města 
na trase: Sušice- Horažďovice-Strakonice a Písek spolupracují a realizují úseky této cesty. A právě města postoupila 
velmi daleko. Stává se pak, že malé úseky zůstávají na okolních obcích. Obec Putim velmi dobře opravila úsek od Putimi 
k soutoku. Zbývající část byla v majetku církve a státu. Postupná jednání vedla k tomu, že postupně obec získala 
vlastnické právo a mohla zadat projektovou dokumentaci na opravu povrchu. Tak se podaří propojit dlouho velmi 
špatný povrch Otavské cesty v délce 350 m (1920 qm) a dopřát cyklistům po místní komunikaci kvalitní svezení. 
Realizátorem opravy komunikace bude Vialit Soběslav. Celkové náklady 1.149 tis. Kč jsou sníženy o příspěvek Svazku 
obcí regionu Písecko ve výši 750 tis. Kč, který byl poskytnut v minulosti Nadací jihočeské cyklostezky. V září se tak podaří 
dokončit dlouho připravovaný úsek. Povrchy nejsou pouze asfaltové, většina úseku je provedena jílo-betonovou 
zpevněnou frakcí, utaženou válcováním. Toto provedení je velmi šetrné k okolní přírodě, zvláště na Šumavě. 
 

V neděli 26. srpna uspořádal Svazek obcí regionu Písecko 

cykloturistickou sportovní akci „Písecké cyklování“. Přestože hrozilo deštivé počasí, sjely se do Sladovny v Písku 

pětadvacet párů - sportovních nadšenců. Na startu obdrželi mapy se zákresem 30. kontrol. Trasu a taktiku si zvolili 

sami. Oblast, kam se ještě nikdy na kole nepodívali, je natolik zaujala, že v cíli slíbili, že se do těch krásných míst musí 

znovu podívat. A nejen to, na Jistci - Louce je čekalo dobrodružství. Na každém břehu kontrola, ale jak překonáme 

vodní tok Otavy? Kdo se ptal rybářů, prohrál. Ti, kdo se nebáli a brodili, vyhráli. Šalamounské bylo i přemluvení rybáře 

k převozu na druhou stranu. Bylo to sice zdržení, ale stálo to za výhodu pokračovat v objevování kontrol na protějším 

břehu. V cíli si všichni v družné náladě předávali zkušenosti, vítězové VIPrahlí vorli tradičně vlezli do fontány na 

nádvoří.  Svorně si slíbili, že za rok na to půjdou chytřeji, než letos. I počasí se změnilo ve slunečné. Proto se rádi do 

těchto malebných míst s dalekými rozhledy zase rádi navrátí. Akci podpořily Nadace Jihočeské cyklostezky, Progress 

Písek a Cyklošvec Písek – děkujeme. Za píseckou skupinu Mirek Sládek 

                                                                      

 

Svazek obcí regionu Písecko je zapojen do projektu 
Svazu měst a obcí ČR se zkráceným názvem „Centra 
společných služeb obcí“ - CSS. V rámci těchto center 
jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s 
důrazem na samosprávné kompetence, ale i v 
přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější 
poskytování veřejných služeb občanům. Centra mají 
pomáhat především malým obcím při zvládání 
administrativních povinností a při činnostech pro 
rozvoj celého regionu. CSS pomáhá starostům v 
různých oblastech. Obcím pomáháme řešením 
odborných aktivit, se kterými se musejí potýkat při 

běžném chodu a činnosti orgánů obcí. Patří sem například pomoc starostům při řešení každodenních situací, nejčastěji 
formou konzultací nebo přímo vypracováním vzorových dokumentů (např. vnitřní směrnice, vyhlášky apod.). Během 
uplynulého období se centrum zabývalo podchycením celé řady legislativních změn a povinností, které z nich obcím 
vyplývají, přípravou a realizací projektových záměrů svazku a jeho členských obcí, nebo také organizací a administrací 
výběrových řízení. Pracovníci CSS se účastní vzdělávacích akcí v rámci projektu, aby mohli pomáhat s agendami, které 
přinesou obcím nejen časovou ale i finanční úsporu. Snažíme se postupně rozšiřovat odborný servis nabízený obcím a 
zajistit spokojenost starostů s poskytovanými činnostmi. Součástí práce centra je také komunikace a práce s veřejností. Na 
webových stránkách svazku www.sorp.cz  jsou průběžně umisťovány informace o činnosti centra.  
Na webových stránkách naleznete také Seznam veřejných služeb: http://www.sorp.cz/projekty/centrum-spolecnych-
sluzeb-obci/seznam-verejnych-sluzeb/  
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Prezentace aktérů MAP II na Písecku 
Královská školka 

 

Královská školka je projekt, který si klade nemalé cíle. Především se v ní musí děti cítit jako královny a králové, princové a 
princezny, jako středobod světa, kde se jejich přání hrát si na cokoliv plní ve skutečnost. Chtěla bych, aby se našim 
dětem vybavily vzpomínky asi takovéto: 
Celý den se nám věnovaly naše učitelky, četly nám pohádky, chodila za námi kouzelná babička (nebo dědeček) a 
vyprávěli nám pohádky, s dětmi jsme si společně hráli na všechno možné, naše třídy byly nádherně barevné a k jídlu 
jsme dostávali dobroty. Také jsme hodně chodili ven a každý den jsme se tam těšili. 
 

Královská školka v Heřmani 
V Heřmani jsme opravili školu, vytvořili jsme zde krásnou hernu pro 12 dětí a máme z této proměny velkou radost. 

 

 

 

 

 

          

Na venkově moc školek není, a když ano, tak jsou plné dětí. Není nic lepšího, než mít školku kousek od svého domu a 
nemuset ráno jezdit do města. Děti získají kamarády ze své vsi už odmalička a znáte to, co se v mládí naučíš, ve stáří jak 
když najdeš. A kamarádů není nikdy dost. Dále působíme v Písku a Strakonicích. 

Více informací na www.kralovskaskolka.cz 
 

Královský maraton města Písku      
Tento unikátní závod se poběží převážně podél zlatonosné řeky Otavy. Běžíme i po nejstarším 
kamenném mostě v České republice. Nejedná se o městský závod, ve městě se běží jen menší 
část. Z větší části se běží na stezkách v lese, nebo podél břehu řeky. 

Akce je podporována městem Písek.   

 "Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton".Emil Zátopek 

Ročník 2018 
Sobota 29. září 2018 se bude konat 5. ročník Královského maratonu. Čekali jsme na schválení podpory města Písek, což 
se v únoru stalo a my máme velkou radost, že se náš závod stal stálicí v podpoře naší radnicí :-) 
Už máme zarezervovaný atletický okruh, začínáme oslovovat sponzory stálé i nové, abychom mohli opět zajistit 
bezchybné zázemí pro sportovce. A začínáme se těšit :-) 
 

Více informací a registrace na www.kmmp.cz Strana 8 
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Za krásami mezivodí 2.9.2018 
dle 

programu 
Křenovice 

II. ročník cyklistické akce, která vás provede nádhernou krajinou mezi 
Vltavou a Lužnicí. 

Josef  Krček – Vltava – i 
nejmenší pramen zpívá 

5.9.2018 18:45 

Písek -Kávový 
klub 

Vykulená 
sova 

Dokumentární film s průvodním slovem Alfreda Strejčka.  Scénárista a 
kameraman  J. Krček bude vyprávět o svém putování po řece a  o tom, 
jak celý film vznikal. 

Neobyčejný festival 
loutkových divadel 

7.9.2018 
8.9.2018 

9:00 -19:30 

Písek - 
prostranství 

před 
Děkanským 

kostelem 

Neobyčejný festival loutkových divadel ( dále jen NFLD ) je složen nejen 
z představení pohádek, ale i z výtvarné dílničky a dalších doprovodných 
akcí. Rodiče i děti mohou shlédnout během dvou dnů spoustu 
kvalitních loutkových představení, která svým zaměřením pokrývají 
celou škálu loutkoherectví – od klasického pojetí až po současné 
nejnovější trendy.  Dáváme příležitost prezentovat se na naší akci i 
dalším píseckým spolkům. Náš NFLD vstoupil během 6. ročníků do 
podvědomí loutkových nadšenců natolik, že se nám samy soubory hlásí 
do programu , a to nejen z Čech, ale i ze zahraničí. 
Celé této akci předchází a vlastně ji i startuje čtvrteční loutkový průvod 
městem. V průvodu jsou prezentovány naše dobové i současné loutky . 
NFLD začíná v pátek ráno tradičně představeními pro MŠ  

Slavnosti piva 
7.9.2018 
8.9.2018 

dle 
programu 

Písek - 
Palackého 

sady 

V letošním roce se pořadatelé zaměřují na kvalitnější gastro nabídku a 
to nejen v podobě občerstvení na místě. Součástí akce se stane též 
farmářský trh a design market, které budou probíhat celou sobotu od 
rána. 
Součástí celé akce by se měly stát i divadelní a chůdařské představení. 

Cesta k Protivínu 8.9.2018 
7:30 - 
16:00 

Písecko, 
Protivínsko 

Pěšky nebo na kole jižním Píseckem a Protivínskem, 30. ročník. 

Fotografie dírkovou 
komorou 

8.9.2018 
30.9.2018 

9:00 - 
18:00 

Písek - Malé 
výstavní síně 

PM 

Autorská výstava snímků Davida Balihara, která představí historickou 
fotografickou techniku – fotografii „dírkovou komorou“.  

Koncert JH BAND 8.9.2018 18:00 Čížová, hřiště Zábava s dobrou hudbou a posezením. 

EHD 2018 9.9.2018 
9:00 - 
18:00 

různé lokality 
ve městě 

Písku 

Projekt Dny evropského dědictví (EHD) otevírá veřejnosti dveře běžně 
nepřístupných historických památek. V některých objektech je také 
připraven výklad nebo doprovodný program. 

Dny evropského 
dědictví 

9.9.2018 10:00 
Písek - dům 

U Slona 

Vernisáž výstavy Dům U Slona a 100 let republiky  v 10.00 hod 
Komentované prohlídky domu u Slona. Začátek ve 13 hod. Rezervace 
na e-mail sebestova@dumuslona.cz 

Písecké věže 9.9.2018 
14:00 - 
18:00 

Písek 

Zpříjemníte si druhou zářiovou neděli, kdy v klidu města navštívíte 
věže, na které se jinak nedostanete. Pobavíte se, zasportujete si, 
poznáte zajímavá místa a zákoutí královského města, kam jste se ještě 
neodvážili vydat. Start je v nádvoří Sladovny 

8. Písecké Nocturno - 
Magická flétna Malého 
prince 

9.9.2018 19:00 
Písek - 

kulturní dům 
Excelentní flétnistka Aneta Brogelová představuje různé druhy fléten, 
Malého prince čte Eduard Cupák. 

Běh mezi mosty 15.9.2018 15:00 
Písek - 

Kamenný 
most 

VI. ročník tradičního  běhu pro celou rodinu a pro každého,  kdo 
běhá  pro radost.  Start na Kamenném mostě v 15.00. 

Den otevřených dveří 
Lesů města Písku 

15.9.2018 
dle 

programu 

Písek- 
Lesovna na 
Flekačkách 

Lesní naučná stezka s píseckými lesníky nejen pro děti, dřevosochání, 
lukostřelba,sokolník, kynologové,ukázka jízdy koně v crossové trati, 
dílny a další. 

Z hor, lesů a strání – 
Albrechtické cyklování 

16.9.2018 
dle 

programu 
Albrechtice 
nad Vltavou 

Nová cykloakce, která je zároveň letošním slavnostním ukončením 
cyklistické sezóny na jihu Čech. 

Bezpečně na kole 21.9.2018 
15:00 - 
17:00 

Písek - Velké 
náměstí 

Propagační akce v rámci Dne bez aut. 

Chcete-li Kestřanské 
tvrze viděti, na kole 
musíte přijeti 

22.9.2018 
dle 

programu 
Kestřany Na kole kolem kestřanských tvrzí a nádhernou krajinou Pootaví. 

Japonsko-české hudební 
setkání 

22.9.2018 19:30 
Lázně Hotel 

Vráž 
MINORI NAKAUNE (Japonsko) – housle,  MAMORU YABUKI (Japonsko) 
– klavír 

Japonsko-české hudební 
matiné 

23.9.2018 16:00 
Písek - 

koncertní síň 
Trojice 

MINORI NAKAUNE (Japonsko) – housle ,  MAMORU YABUKI (Japonsko) 
– klavír, JIŘÍ VOTÝPKA(housle), MARCELA ŠKABROUDOVÁ (klavír), 
RADEK ŽITNÝ – mluvené slovo 

Mistr Jan Hus 
následovníkům 

25.9.2018 
8:00 - 
13:00 

Písek, 
Husovo 
náměstí 

Vědomostní a dovednostní soutěž pro žáky základních škol. 
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Svatováclavské hody 25.9.2018 
15:00 - 
18:00 

Seniorský 
dům Písek 

Grantová akce pod záštitou starostky města Písku zaměřená na oživení 
tradic související s posvícením. Vystoupí Písečan, zazní hudba Pepy 
Kozáka. 

Big Band Gustava 
Broma 

25.9.2018 19:00 
Písek - 

divadlo Fráni 
Šrámka 

Na vystoupení Big Bandu Gustava Broma bude pořízen záznam, který 
následně odvysílá Český rozhlas České Budějovice. 

Královský maraton 
města Písek 

29.9.2018 10:00 
start 

Atletický 
okruh Písek 

5. ročník krásné běžecké akce jejíž trasa vede po Kamenném mostě a v 
okolí řeky Otavy. 

100x republice 2.10.2018 
8:00 - 
14:00 

Písek - areál 
Lesnických 

škol 
Branná soutěž pro žáky středních škol . 

Písek 1918-1992. Krátké 
československé století v 
dějinách města 

2.10.2018 
25.11.2018 

9:00 - 
18:00 

Písek - 
Chodba 

knihovny PM 
Výstava u příležitosti stého jubilea vzniku Československa. 

Karel Klátil – Jak Písek 
sloužil císaři pánu II.  

3.10.2018 18:45 

Písek - 
Kávový klub 

Vykulená 
sova 

Další povídání znalce písecké vojenské historie třeba o tom, jak s 
vojskem souvisí  hradišťský  kopec, břeh řeky Otavy a nebo  kde 
třeba  byl vrch Prachárna. 

Zdeněk Javůrek, 
Fotografie 

4.10.2018 
4.11.2018 

9:00 - 
18:00 

Písek - Malé 
výstavní síně 

PM 
Výstava k 70. narozeninám autora. 

Hydrokinetické plastiky 
Františka Svátka a 
koláže Barbory 
Blahutové 

5.10.2018 
28.10.2018 

9:00 - 
18:00 

Písek - Malé 
výstavní síně 

PM 

Autorská výstava akademického sochaře F. Svátka, který dokáže 
pomocí vody rozpohybovat kámen a jeho ženy B. Blahutové, která je 
rovněž sochařkou.  

Světový festival ptactva 7.10.2018 
9:00 - 
13:00 

rybník 
Řežabinec 

Kroužkování a pozorování ptáků na tahu, s komentářem muzejních 
zoologů. 

Papučový den 8.10.2018 po celý den Písek 
Připojte se ke kampani DOMA a podpořte mobilní hospicovou péči. 
Přijďte dne 8.10.2018 do práce v PAPUČÍCH. 

Audience 9.10.2018 20:00 
Písek - 

Divadlo Pod 
čarou 

Jan Potměšil a Jakub Špalek ve slavné aktovce Václav Havla. 

Vyhlášení republiky 14. 
10. 1918 v Písku 

11.10.2018 16:00 
Písek 

Přednáškový 
sál PM 

Přednáší PhDr. Jiří Prášek.  

Demokracie - vernisáž 
výstavy  

13.10.2018 17:00 
Písek - 

Sladovna 
Podívejte se společně s námi blíže na uplynulých 100 let, kdy u nás 
občas vládne demokracie. 

O 14 dní dříve 
13.10.2018 
14.10.2018 

dle 
programu 

Písek - 
Divadlo Pod 

čarou 

Premiéra divadelní hry, která s nadhledem vypráví písecké události 
kolem vzniku Československa v roce 1918. 

Monkey Business 13.10.2018 20:00 
Písek - 

Kulturní dům 
Koncert 

Vždy o krok napřed 14.10.2018 
10:00 - 
17:00 

Písek - 
centrum 

města 

Velkolepá oslava předčasného vyhlášení samostatné republiky 
Československé, ke kterému došlo v Písku už 14. října 1918. 

Fešáci – 50 let 18.10.2018 19:00 
Písek - 

divadlo Fráni 
Šrámka 

Koncert legendární české country kapely Fešáci, kteří letos oslaví 50 let 
od svého založení. 

Janet Robin (USA) 26.10.2018 20:30 
Písek - 

Divadlo Pod 
čarou 

Koncert vynikající americké kytaristky a zpěvačky. 

Trash Nightmare vol. 6 27.10.2018 18:00 
Písek - 

Divadlo Pod 
čarou 

6. ročník festivalu thrashových kapel. 

Sestry Havelkovy: 100 
let První republiky + 
módní přehlídka "První 
republika" 

28.10.2018 19:00 
Písek - 

divadlo Fráni 
Šrámka 

Pořad „100 let První republiky“ v provedení skupiny Sestry Havelkovy 
navozuje, skvělou swingovou hudbou období 20 – 40. let minulého 
století, atmosféru dané doby. 

Halooweenská párty 30.10.2018 
14:00 - 
16:00 

Písek - 
Seniorský 
dům Písek 

Rej strašidelných masek v doprovodu hudby Pepy Kozáka. 

Czech Open - 
kvalifikační soutěž pro 
Mistrovství světa v Line 
dance 

2.11.2018 
4.11.2018 

PÁ od 9:00 
- 24:00, SO 
od 8:00 - 
24:00, NE 
od 8:00 - 

19:00 

Písek - 
Kulturní dům 

Největší kvalifikační soutěž pto MS v Evropě v Line dance v kategoriích 
sólo, pár a skupina. Pro veřejnost jsou připravené workshopy pod 
vedením zahraničních lektorů. Pořádá TCS Louisiana za podpory města 
Písku a Jihočeského kraje pod záštitou starostky města Písku Mgr. Evy 
Vanžurové. 
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Poletíme? 9.11.2018 20:30 
Písek - 

Divadlo Pod 
čarou 

Koncert skupiny dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk 
future jazz kántry v turbošansonovém duchu. 

Pogo Tour 2018 17.11.2018 20:30 
Písek - 

Divadlo Pod 
čarou 

Kapely E!E a SPS na své tradiční tour. 

Trautenberk 23.11.2018 20:30 
Písek - 

Divadlo Pod 
čarou 

Koncert tanz - metalové kapely. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Centra společných služeb obcí 

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Operační program Zaměstnanost 

Zaměstnanci svazku: 

Vladimír Drye 

tel.: 725 047 311, e-mail: drye@sorp.cz  

Helena Šedivá 

 tel.: 775 929 600, e-mail: sediva@sorp.cz  

Taťána Mládková 

 tel.:775 039 600, e-mail: mladkova@sorp.cz 

Dagmar Voldřichová 

 tel.:778 510 600, e-mail: volbrichova@sorp.cz 

Petr Koblic 

 tel.: 778 514 600, e-mail: koblic@sorp.cz 

Renata Krůtová 

 tel.:  775 099 600, e-mail: vpp@sorp.cz 

Základní informace 
Svazek obcí regionu Písecko (SORP) vznikl na základě ustavující Valné 
hromady dne 4. 2. 2004 v Písku a byl zaregistrován u Krajského úřadu 
Jihočeského kraje dne 20. 4. 2004 pod pořadovým číslem 
54/DSOPI/2004 DSO. V současné době je SORP se svými 72 členskými 
obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř 
celé území bývalého okresu Písek. 
Hlavním předmětem činnosti DSO je: 
Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoje 
samosprávy obcí,   hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, 
vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. 
Statutární orgány svazku: 
Statutárními orgány svazku obcí jsou: Valná hromada, Rada regionu a 
Revizní komise. V současné době je předsedou Rady regionu pan 
Miroslav Sládek – člen Rady města Písku a místopředsedy jsou pan Ing. 
Ivan Radosta – starosta Města Milevska a pan Pavel Souhrada – starosta 
Městysu Bernartice.  

Kontaktní údaje: 
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