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Rok Centra společných služeb:
Je tomu již více než rok co se Svazek obcí regionu Písecko zapojil do projektu Svazu
měst a obcí ČR se zkráceným názvem „Centra společných služeb obcí“. Za tuto
krátkou dobu získal Svazek pro obce úspěšně dotace téměř 15 milionů Kč, zajistil
administraci 10 výběrových řízení a to nejen zakázek malého rozsahu, ale také
zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Mezi
úspěšné společné projekty patří například projekt „Domácí kompostéry“, kdy
Svazek získal dotaci ve výši téměř 6 milionů korun na pořízení kompostérů pro
obyvatele Písecka za účelem předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
ze zahrad a domácností. Dále projekt „Kontejnery/nádoby na tříděný odpad“ se
schválenou dotací více než 3,5 milionů korun, kdy dojde ke zkvalitnění vybavenosti
obcí pro třídění odpadů. Díky projektu Herní prvky pro děti v obci Slabčice, kdy
Svazek pomohl s administrací projektu, mají děti v místních částech Slabčice,
Písecká Smoleč a Nemějice novou věž s houpačkami, skluzavkou a trojhrazdou,
a maminky tak mají místo k odpočinku se svými ratolestmi. Obdobně díky
spolupráci se Svazkem vybavila Obec Orlík nad Vltavou školku novými pomůckami
a hračkami pro práci s dětmi. Obcím pomáháme také při běžném chodu a činnosti
orgánů obcí, sem patří pomoc starostům při řešení každodenních situací,
nejčastěji formou konzultací nebo přímo vypracováním vzorových dokumentů
(např. vnitřní směrnice, vyhlášky apod.).

Svazek za rok úspěšně získal pro
obce dotace za téměř 15 mil. Kč,
více se dozvíte na str. 3
Začátek školního roku a provoz
první lesní mateřské školky v
regionu str.2
Nevíte kam vyrazit? Zajímavé
tipy najdete na str.4
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POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Novelou školského zákona (č. 561-2004 Sb.) vydanou pod číslem
178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní
vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017. Rodičům
tak vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1.
9. 2017 pěti let, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní
docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla
od 8:00 do12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná
není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu
provozu.
Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to
bud ústně, telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání
bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské
potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin
postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.
Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017
dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená
to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní
docházky se školné neplatí.
Podrobnější informace:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informaceo-povinnem-predskolnim-vzdelavani

JINÉ ZPŮSOBY PLNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVANÍ
Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
1. individuální vzdělávání dítěte - bez pravidelné denní
docházky dítěte do mateřské školy,
2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální,
3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve
které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.
Tyto způsoby mají také svá pravidla, podrobnější informace jsou
zveřejněny na www.msmt.cz

10. května 2017 zahájila provoz
první lesní mateřská škola
v regionu. Jejím zřizovatelem je
spolek Lesní klub U tří soviček.
Školka má zázemí na malebné
lesní mýtině na břehu Nového
rybníka,
sevřeného
mezi
lesnatými svahy U Honzíčka.
Chcete-li se dozvědět více,
navštivte www. u3sovicek.cz

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU

Strana 2

PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
„Nejčastější poruchy zdraví u dětí
předškolního věku“
pro pedagogy mateřských škol
Seminář je akreditován MŠMT 373/2017-1139 v DVPP
Která se koná v úterý 24. října 2017 od
13:00 hodin, v Písku (místo konání bude
upřesněno podle počtu přihlášených
účastníků)
Seminář obsahuje dva samostatné tematické
bloky – první pomoc u dětí předškolního
věku a nejčastější infekční onemocnění u
dětí předškolního věku. Hodinová dotace:
4,5 hodiny (celé hodiny). Po absolvování
obdrží pedagogové osvědčení o absolvování
akce akreditované MŠMT 373/2017-1-139 v
DVPP. Provozní zaměstnanci absolvováním
první části splní podmínku zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, část pátá:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava
I: Předcházení ohrožení života a zdraví při
práci § 102 odst. 6. Obdrží osvědčení o
absolvování kurzu první pomoci.

„Seminář ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj“
pro obce a DSO
předběžný termín: říjen 2017
Předpokládaný program semináře: Národní
dotace MMR, webová aplikace ObcePRO
(tvorba, realizace a hodnocení programu
rozvoje obce/mikroregionu), Hodnocení
strategií
CLLD
(stručná
informace),
Prezentace publikace „Průměrné ceny
dopravní a technické infrastruktury obcí“,
Rozvoj cestovního ruchu v obcích, Péče o
zeleň v obcích - doporučení pro obce,
Prevence před přívalovými povodněmi doporučení pro obce

USKUTEČNĚNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Potřebuje obec územní plán?
Vzdělávací seminář proběhl ve středu 21.
června 2017 ve 12:30 a akce byla určena
starostům obcí, dozvěděli se odpovědi na
otázky související s územním plánem jako
např.: Objednat si územní plán u orgánu
územního
plánování
nebo
létajícího
pořizovatele? Jaké jsou dotace kraje na
pořízení územního plánu? Nebo jaké jsou
termíny a platnost územního plánu a jeho
změny? Lektorem byl Ing. Miroslav Sládek –
předseda Rady regionu SORP, pořizovatel
územních plánů od roku 1991, Městský úřad
Písek a Milevsko, létající pořizovatel.

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOTACÍ
SCHVÁLENÉ
- Domácí kompostování v obcích na
Písecku
- Pořízení kontejnerů/nádob na tříděný
odpad pro obce regionu Písecko
- Modernizace a rozvoj lyžařského svahu
Hradiště – 1. etapa (Město Písek)
- Oprava božích muk a křížů v obci
Drhovle
- Oprava hřbitova – márnice v obci Orlík
nad Vltavou
- Rozvoj polytechnických dovedností a
pohybových aktivit dětí v MŠ Orlík nad
Vltavou
- Herní prvky pro děti v obci Slabčice
- Zkvalitnění nakládání s bioodpady v obci
Ostrovec
- Rekonstukce fary v Pohoří na startovací
byty - 2. etapa
- Projektová dokumentace - Vybudování
pěšiny k železniční zastávce (Obec
Nerestce)

PROJEKTY VE STÁDIU HODNOCENÍ
- Oprava hasičské zbrojnice v obci Orlík
nad Vltavou
- Oprava památníku vojáků v obci Orlík
nad Vltavou
- Společný
projekt
Segmentové
koncepční dokumenty pro obce na
Písecku – zapojeno 31 obcí
- Rekonstrukce a doplnění sportovního
areálu Čížová
- Oprava komunikace Staré Sedlo –
Višňovka (obec Orlík nad Vltavou)

SETKÁNÍ STAROSTŮ
Proběhlo 3. setkání starostů obcí v rámci
projektu Centra společných služeb obcí
dne 1. června 2017 v Kulturním domě
v Písku.

KUKUŘIČNÝ LABYRINT PÍSEK
Kukuřičné bludiště je druh rodinné zábavy,
který je u nás novinkou. Bludiště se nachází
v blízkosti severní průmyslová zóna Písek u
Krašovického rybníka. Parkování je přímo u
vstupu, u pokladny je k dispozici stojan na
kola.Do bludiště můžete s kočárky i s pejsky
na vodítku. Otevírací dobu a podrobnější
informace
naleznete
na:
http://www.kukuricaci.cz/oteviraci-doba

CYKLISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ
AKCE U NÁS A V OKOLÍ
3.9. Za krásami mezivodí – pořádá DSO
Mezi Vltavou a Otavou a Obec Slabčice,
kontakt: J. Bouška, starosta@slabcice.cz,
tel.724 862 002
9.9. Bechyňská osma – pořádá KČT
Bechyně, Muzeum turistiky, (km 10-100),
kontakt: Petr Chaloupek,
bechyne.kct@seznam.cz ,tel.737 529 220
9.9. Cesta k Protivínu – Protivín, náměstí
(km 20-50), TJ Slavoj Protivín, kontakt:
Svatava Nečasová, svatavane@centrum.cz,
tel.605 010 145
23.9. Krajem Ladislava Stroupežnického –
Cerhonice, (km 20, 40), kontakt: Marcela
Vašínová, tel.728 514 160
29.9. Šlápota – Týn nad Vltavou, (km 10,
25), kontakt: Ladislav Sochor,
sochorladislav@gmail.com, tel.724
290 822
8.10. Cyklistické loučení s létem – Buzice u
Blatné, kontakt: V. Šavrda,
v.savrda@seznam.cz, tel. 607 836 892
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Název akce

Kdy

Průvod loutek
městem

Kde

Co

_

po celý den

Palackého sady

Tradiční dvoudenní festival dobrého piva a gastronomie s bohatým
kulturním programem. Vstup zdarma.

02.09.2017

po celý den

Heřmaň

Jarmark, pouť a oslavy výročí obce.

5.9. - 1.10.2017

9:00 - 18:00

Galerie Prácheňského
muzea

Autorská fotografická výstava, která nabídne dva výrazné cykly –
zátiší a cestopisnou dokumentaci z cesty po Nepálu z roku 1973.

06.09.2017

9:00 - 18:00

Parkány Prácheňského
muzea

Výstava jednoho dne - dle počasí.

07.09.2017

od 16.00

start na Bakalářích

Velkým průvodem začíná letošní Neobyčejný festival loutkových
divadel v Písku.

Slavnosti piva Písek 1. - 2.9.2017
Oslavy výročí obce
Heřmaň
Petr Sirotek Okamžiky
uplynulých let
Petr Staněk Kovové objekty

V kolik

Neobyčejný
festival loutkových
divadel

8. - 9. 9. 2017

9 - 19.30

Cool v plotě

8. - 9. 9. 2017

po celý den

EHD 2017

09.09.2017

po celý den

Den evropských
památek

9. - 10.9. 2017

od 11:00

Neobyčejný festival loutkových divadel je přehlídkou amatérských,
ale i profesionálních spolků z celé České republiky a ze zahraničí.
Písek Bakaláře – šapitó Diváci mohou shlédnout rozličná představení ať už různorodostí
loutek nebo pojetím her. Jako doprovodné akce je výstava loutek,
výtvarná dílnička a jiné.....
8. ročník mezinárodního multižánrového festivalu jednoho umělce.
centrum města
Festival se odehrává na několika místech v historickém centru
města Písku.
zúčastněné památkové
Den otevřených dveří památek v Písku
objekty
Výstava o historii domu U Slona a o životě Jaromíra Stacha
Černína, komentované prohlídky domu. Na zahradě domu zahájíme
v 11 hodin vernisáží výstavy o historii domu U Slona a o životě
předchozího majitele domu JUDr. et. PhDr. Jaromíra Stacha
zahrada a dům U Slona
Černína. V sobotu i v neděli odpoledne proběhnou každou hodinu
komentované prohlídky domu. První začíná vždy ve 13hodin,
poslední v 16 hodin. Prohlídku domu je nutné rezervovat na emailu sebestova@dumuslona.cz.
Do Píseckých hor se sjede na 1500 závodníků v orientačním běhu z
hájovna u Hromové
celé republiky, včetně reprezentační elity. Nenechte si ujít tuto
Jedle - Mehelník mimořádnou dvoudenní sportovní událost, které bude naše město
Ostrý Vrch
svědkem vůbec poprvé ve své historii. Startovní listina je otevřena i
zájemcům z řad veřejnosti.
3. ročník orientačního běhu a chůze po píseckých věžích a
město Písek
vyhlídkách, na které se běžně nedostanete. Start v nádvoří
Sladovny.

Závod v
orientačním běhu 9. - 10. 9. 2017
žebříček B Čechy,
veřejný závod

Start: 9.9. 10:00
Konec: 10.9. ca
15:00

Písecké věže

10.09.2017

10:00 - 17:00

Šárka Ziková Ilustrace a obrazy
pro malé i velké

12. 9. - 15. 10.
2017

po celou otevírací
dobu

Malá galerie Sladovny

Autorka mnoha večerníčků a loutkových filmů, jejíž umění bylo
oceněno několika prestižními českými i zahraničními cenami.
Vernisáž výstavy se koná 12. 9. v 17 hodin.

#LABORATOŘ

14.09.2017

po celou otevírací
dobu

Sladovna

Oblíbená kreativní laboratoř ve Sladovně nabídne návštěvníkům
nové téma. Vernisáž se koná 14. 9. v 17 hodin.
V. ročník minimaratonu mezi píseckými mosty pro celou rodinu.Je
to závod pro běžecké nadšence i amatérské závodníky. Pro
zájemce bude k dispozici lezecká stěna a k vpodvečernímu posezení
zahraje kapela.
V roce 2017 je tématem Fotofestivalu: IDentita. Díky více než
desetileté tradici se organizátorům daří získávat pro účast na
festivalu skutečné osobnosti české fotografie a stává se z něj
renomovaný festival fotografie, o kterém se mluví i za hranicemi
ČR.

Běh mezi mosty

16.09.2017

od 15:00

Kamenný most

Blatenský
fotofestival

16. - 17. 9. 2017

dle programu

Blatná

po celý den

Lesovna, Flekačky
2641,Písek

Již 4.ročník výpalu milíře doprovázený bohatým programem, 16.9.
lesní naučná stezka s píseckými lesníky nejen pro děti,
dřevosochání, lukostřelba, tesání trámu, dílny a další. Během
celého týdne po dobu výpalu milíře akce pro školy.

10.00 - 16.00

start u Kamenného
mostu

Tento unikátní závod se poběží převážně podél zlatonosné řeky
Otavy. Start a cíl je u nejstaršího kamenného mostu v České
republice. Nejedná se o městský závod, ve městě se běží menší
část. Z větší části se běží na stezkách v lese, nebo podél břehu řeky.

Den s Lesy města
16.9. -23.9.2017
Písku a výpal milíře

Královský maraton
města Písek

01.10.2017
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Soutěž Mistr Jan
Hus následníkům

26.09.2017

od 8:00

Husovo náměstí Písek

znalostní soutěž k připomenutí nadčasových myšlenek Mistra Jana
Husa pro žáky ZŠ z Písku a Písecka - 3 ročník.

Václavská zábava

26.09.2017

od 14:00

Seniorský dům Písek

Hudební zábava. K poslechu a tanci hraje Pepa Kozák.

Kateřina Můrová a
Jan Wdowyczyn

28.09.2017

od 17.00

Kavárna Psychiatrické
nemocnice Písek

Koncert píseckého muzikanta Jana Wdowyczyna a vernisáž výstavy
písecké malířky Kateřiny Můrové.

29.09.2017

od 20:30

Divadlo Pod čarou

Koncert punk rockových kapel na společné tour.

01.10.2017

9:00-14:00

rybník Řežabinec u
Ražic

Děti Lví srdce

03.10.2017

v době otevírací
doby Sladovny

Sladovna

Experiment VŘSR

3.10. - 26.11.2017 9:00-18:00

Chodba knihovny
Prácheňského muzea

Dnes pijeme kávu
s…

04.10.2017

od 19:00

kávový klub Vykulená
Sova

Kroužkování a pozorování ptáků na tahu, s komentářem muzejních
zoologů.
Nová interaktivní výstava na motivy příběhu Astrid Lindgrenové
Bratři Lví srdce. Vernisáž se koná 3. 10. od 17 hodin.
Výstava u příležitosti kulatého výročí připomene jednu z
nejdůležitějších událostí 20. století, jež se výrazně promítla i v
českých a československých dějinách.
O lidech, pro které je záchrana lidského života povoláním a
posláním, bude J. Hladký mluvit s MUDr. V. Němečkem, ředitelem
písecké Zdravotnické záchranné služby.

Jindra Viková Obrazy, objekty,
Pavel Baňka Fotografie

6.10. - 5.11.2017

9:00-18:00

Galerie Prácheňského
muzea

Sonitus Písek &
Jaroslav Svěcený

06.10.2017

od 18:00

07.10.2017

od 15:00

07.10.2017

od 10:00

Znouzectnost +
NVÚ
Světový festival
ptactva

Drakiáda
Festival očima
generací
Petr Skala Alchymie světla
11. mezinárodní
konference
asociace Hands
On!
Trautenberk

7.10. - 31.10.2017 9:00-18:00

děkanský kostel
Narození Panny Marie
v Písku
Heřmaň
Městská knihovna
Písek
Malé výstavní síně
Prácheňského muzea

Autorská výstava.
Slavnostní koncert ke 40. výročí vzniku pěveckého sboru Sonitus.
Jako host vystoupí světový houslový virtuos Jaroslav Svěcený za
kytarového doprovodu Miloslava Klause.
Podzimní pouštění draků.
Sobotní multižánrový program v rámci Týdne knihoven 2017.
Autorská výstava k 70. výročí narození píseckého rodáka, filmového
experimentátora.
Putovní konference plná neobyčejných zážitků, zajímavých mluvčí a
kvalitních workshopů otevírající pohled na muzea a galerie jako
místa vzdělávání a rozvoje dětí.

13.10.2017

po celý den

Sladovna

13.10.2017

od 20:30

Divadlo Pod čarou

Mezinárodní
festival
13. - 15.10. 2017
studentských filmů

dle programu

Kino Portyč, Kulturní
dům a další

Antonio Lopmo Obrazy

17. 10. - 12. 11.
2017

po celou otevírací
dobu

Malá galerie Sladovny

UK SUBS
Lampionový
průvod

20.10.2017

od 20:30

Divadlo Pod čarou

Koncert tanz metalové kapely.
Centrum kultury města Písek ve spolupráci s píseckými filmovými
školami pořádá 17. ročník festivalu, který navazuje na dlouholetou
tradici MFSF pořádaného od roku 1997. Festival není určen pouze
studentům, ale i široké veřejnosti.
Italský malíř, který v současné době žije a pracuje v Jižních Čechách
uvede své olejomalby krajin s impresionistickým nádechem.
Vernisáž výstavy se koná 17. 10. v 17 hodin.
Koncert britské punkové legendy.

27.10.2017

od 17:00

Heřmaň

Podvečer ve světle lampionů.

Czech Open

3 - 4.11.2017

po celý den

Kulturní dům Písek

Václav Švejcar Pocta slunci

14. 11. - 17. 12.
2017

po celou otevírací
dobu

Malá galerie Sladovny

18.11.2017

od 20:30

Divadlo Pod čarou

UDG vyjíždějí na klubové tour a přizvali si zajímavé hosty.

25.11.2017

od 20:00

Divadlo Pod čarou

Tradiční koncert spřátelených punkových kapel

Klíč - 35 let

16.12.2017

od 19:30

Divadlo Pod čarou

Michael Wellner
Pospíšil - Paříž můj
osud

19. 12. 2017 - 28.
1. 2018

po celou otevírací
dobu

Malá galerie Sladovny

UDG, Pokáč, O5 a
Radeček
E!E + SPS Pogotour 2017

Kvalifikační soutěž pro Mistrovství světa v Line dance. Největší
soutěž v Evropě. Představí se tanečníci z více než 15 zemí. Pro
návštěvníky připraveny workshopy se zahraničními lektory.
Píseckému rodákovi Václavu Švejcarovi (1962-2008) umožnil
prožitek klinické smrti nahlédnout do jiných světů. On si pak našel
cestu, jak prostřednictvím svých obrazů sdělovat nesdělitelné.
Vernisáž výstavy se koná 14. 11. v 17 hodin.

Renesančně folková skupina Klíč slaví 35 let a vyráží no turné v
kompletní sestavě.
Autor který, prožil mnoho let v Paříži, kde působil např. jako ředitel
Českého centra, představí průřez svou tvorbou, kde se vyznává ze
své lásky k městu nad Seinou. Vernisáž výstavy se koná 19. 12. v 17
hodin.
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Poznali jste obec z fotografie?
Vráž
Vráž (někdy také Vráž u Písku) je lázeňská obec, ležící asi
8 km severně od města Písek, na levém břehu řeky
Otavy, od níž je vzdálená 1 km. Obec má rozlohu 7,38
km² a čítá asi 300 obyvatel. Východně od obce se v
lesích na břehu řeky Otavy nachází přírodní rezervace
Žlíbky, severovýchodně přírodní rezervace Dědovické
stráně a na západ od obce přírodní rezervace Čertova hora u Vráže a Hrby.
Obec Vráž je rozdělena na
dvě části, jižní (Stará Vráž) je
starší (nejstarší budova je ze
17. století), nachází se zde
lázeňský areál, jehož střediskem je někdejší novogotický zámek, a hasičská
zbrojnice. Severní (Nová Vráž) vznikla teprve na přelomu 19. a 20. století
poblíž železniční stanice Vráž u Písku. Novogotický zámek ve Vráži postavili v
roce 1875 Lobkowiczové, kteří v něm měli do roku 1926 letní rezidenci. Pak
byl zámek odkoupen pro účely zdravotnictví; nemocenská pojišťovna v
zámeckém parku postavila lázeňské pavilóny a v roce 1936 tu otevřela
sanatorium - klimatické a
rehabilitační
lázně,
specializované na nervové choroby, poruchy pohybového ústrojí a
onemocnění dýchacích cest. V roce 1978 byl obci Vráž přiznán lázeňský
statut.
Památky v obci
Kaple z roku 1877 na návsi v části Stará Vráž je zasvěcená svatému Václavu.
Před kaplí se nachází kamenný kříž, který nese dataci 1877. Na kapli je
umístěna pamětní deska na počest padlým v I. světové válce. Boží muka kaplička U Panenky Marie v zámeckém parku.
Místní části
Obec Vráž se skládá ze tří částí, které leží v katastrálním území Vráž u Písku:
Jistec, Nová Vráž, Stará Vráž
1
2
3
4
5

1 – Na jakém břehu řeky Otavy leží obec Vráž, 2 – Komu je zasvěcená kaple z roku 1877 na návsi v části Stará
Vráž, 3 – Zámek ve Vráži postavil jaký rod?, 4 – V jakém stylu je postaven zámek ve Vráži, 5 – Jakým směrem
od města Písku leží obec Vráž?

Svazek obcí regionu Písecko
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.
Ostatní informace
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 informace – zaměstnanci svazku:
Vladimír Drye, tel.: 725 047 311 , e-mail: drye@sorp.cz; Helena Šedivá, tel.: 775 929 600, e-mail: sediva@sorp.cz;
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Taťána Mládková, tel.: 775 039 600, e-mail: mladkova@sorp.cz; Renata Krůtová, tel. 775 099 600, e-mail: vpp@sorp.cz.

