Z obsahu:
• Svazek obcí regionu Písecko má
nového předsedu.
• GDPR – jaká je aktuální situace?
• Proběhlo Listování v rámci
společného projektu Vzdělávání
na Písecku II (MAP II)
• Jak pokračuje stavba tělocvičny
v Čížové
• Co je nového ve společném
projektu obcí Pasporty
• Zajímavé akce v našich
obcích
zdroj: http://www.pisek.eu/en/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=1003&width=412

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 kvalitnější 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 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 naší činnosti.
Na webových stránkách naleznete také Seznam veřejných služeb: http://www.sorp.cz/projekty/centrum-spolecnychsluzeb-obci/seznam-verejnych-sluzeb/
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Zábavná hodina matematiky
Dne 13. prosince 2018 byl zvolen valnou hromadou nový
předseda Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko. Do
této funkce byl zvolen 1. místostarosta města Písku pan
Petr Hladík. Dalšími členy Rady regionu (výkonný orgán
svazku) jsou Ivan Radosta (Milevsko), Tomáš Korejs
(Čížová), Petr Kápl (Záhoří), Pavla Poláčková (Skály),
Markéta Honzíková (Zbelítov), Slavomír Harbáček
(Smetanova Lhota) a Lubomír Málek (Kestřany).

Ve středu 20. února 2019 se v ZŠ T. Šobra sešlo dvacet matikářů
ze sedmi škol z Písecka, aby se naučili, jak žákům zatraktivnit
hodiny matematiky. Jak aktivně zapojit všechny děti ve třídě?
Musejí ti rychlejší „za odměnu“ jen dostávat příklady navíc? Jak
se nenápadně naučit intervaly, prostorovou orientaci,
geometrii, logiku? Malý i velký počtář jistě ocení, když si bude
moci v hodině vyzkoušet zábavné hlavolamy, využije různé
matematické úkony při hrách a soutěžích a ani nezpozoruje, že
právě delší dobu aktivně počítal. Jak na to, to si matikáři
vyzkoušeli s lektorem Mgr. Janem Vodičkou a nakonec
neodolali, a každý si zakoupil nějaké hry i pro své potřeby.
Nápadů na podobné akce mají členové pracovní skupiny pro
matematickou gramotnost ještě spoustu a doufáme, že se
mnohé podaří v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na Písecku II, realizovaného Svazkem obcí regionu
Písecko, během čtyřech let jeho trvání uskutečnit.

Projekt Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku,
zkráceně Pasporty
Svazek obcí regionu Písecko si v roce
2019 připomíná 15. výročí od založení.
Svazek vznikl na základě ustavující
Valné hromady konané dne 4. 2. 2004
v Písku. Tehdy se jeho zakládajícími
členy stalo 62 obcí z regionu Písecka a
Milevska. Aktuálně svazek obcí se
svými 72 členskými obcemi pokrývá
téměř celé území bývalého okresu
Písek. K výročí 15 let existence svazku
budou během letošního roku vydány
drobné propagační předměty a budou
uskutečněny
Budova
propagační
fary před
a informační
rekonstrukcí
činnosti k připomenutí tohoto výročí.

Jedná se o projekt spolufinancovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
s dobou trvání od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020 a celkovými způsobilými náklady
9 910 838 Kč (spolufinancování ze strany svazku ve výši 5 %, tj. 495 541,91 Kč). Jeho
cílem je pořízení 126 koncepčních a strategických dokumentů pro 30 obcí v rámci
Svazku obcí regionu Písecko. Ze zadávacích řízení vzešli zpracovatelé 124
dokumentů, firmy MDP GEO, s. r. o., Atregia s. r. o., ENVIPARTNER, s. r. o., MK
Consult, v. o. s., Ing. Milan Dvořák, Ph.D. a Ing. Ondřej Čížek. V současné době stále
probíhá zadávací řízení na poslední 2 dokumenty, Plán udržitelné zeleně a Plán
udržitelné mobility města Písek.
Po podepsání smluv o dílo proběhly v kanceláři Svazku informativní schůzky
zástupců obcí se zpracovateli plánů odpadového hospodářství, pasportů zeleně a
pasportů a dokumentů z oblasti dopravy a technické infrastruktury, na kterých byli
přítomní seznámeni s postupem prací i výstupy.
Nyní jsou již hotové pasport mobiliáře a drobných sakrálních staveb obce Čížová,
plány odpadového hospodářství a pasporty veřejného osvětlení a rybníků, ostatní
dokumenty jsou zpracovávány. Převedení hotových pasportů na jednotlivé obce
proběhne na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi Svazkem a obcí a
zaplacení 5% spoluúčasti formou mimořádného členského příspěvku.
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Smělé plány škol se
stávají skutečností
Sedm setkání v pracovních skupinách, dva
semináře, zhodnocení akčního plánu i
ustavující jednání Řídícího výboru mají za
sebou od začátku tohoto školního roku
organizace zapojené do projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II
(zkráceně MAP II Písecko). Tento projekt 1.
září 2018 odstartoval další vlnu podpory
spolupráce,
komunikace,
výměny
zkušeností a informací v oblasti vzdělávání.
Navazuje tak na předchozí MAP, který
Svazek obcí regionu Písecko realizoval
v letech 2016 – 2017 a školy a školky od
Protivína až po Mirovice a Orlík si zvolily
hlavní témata, která budou v období čtyř
let řešit.
V září se zástupci škol na pracovním setkání
ve
Vráži
u
Písku
seznámili
s harmonogramem aktivit MAP
a
ze zástupců pedagogů se začaly vytvářet
pracovní skupiny. 14. listopadu proběhlo
setkání zástupců škol se zástupci
poradenských center. Ti si společně
stanovili témata, kterými se bude zabývat
pracovní skupina pro rovné příležitosti.
Mezi tato témata patří např. vyjasnění rolí
a kompetencí mezi institucemi a školami,
komunikace s rodiči, výměna informací i
ochrana osobních údajů, podpora
vytvoření střediska výchovné péče v Písku,
řešení témat jako je záškoláctví, práce
s cizinci a mnoho dalšího. Mezi členy této
skupiny patří zástupci škol, pedagogicko
psychologické poradny, Naděje, MěÚ Písek
i Agentury pro sociální začleňování.
Zástupci pracovních skupin pro čtenářskou
a matematickou gramotnost začali
plánovat aktivity pro kolegy a žáky ve svých
předmětech. Výsledkem je mnoho
zajímavých nápadů, které budou žáky
motivovat a prohloubí tak jejich zájem o
matematiku a literaturu. Učitelé mají zájem
zapojit do výuky českého jazyka více
dramatickou
výchovu,
prohloubit
spolupráci se základní uměleckou školou
např. v rámci ilustrace vlastní povídky,
knihy, tvorby komixu. Matikáři se zamýšlejí
nad otázkou, jak žákům přiblížit
matematiku pro běžný život. Zájem o tento
předmět chtějí podpořit např. využíváním
netradičních pomůcek nebo zapojením
robotiky do výuky. Rodí se také nápad
únikové hry, kde žákům vyhrát pomohou
právě znalosti z matematiky a logiky.
Zájem o tento předmět chtějí podpořit
např. využíváním netradičních pomůcek
nebo zapojením robotiky do výuky. Rodí se
také nápad únikové hry, kde žákům vyhrát
pomohou právě znalosti z matematiky a
logiky.

V rámci programu Poznej svůj region se budou
moci mateřské školy vzájemně navštěvovat a
organizovat společné akce. Děti si společně s
učiteli vyzkouší, jak připravit zajímavý
program pro své hosty. Pedagogové také
získají nové informace z oblasti polytechniky,
ekologické výchovy a vzdělávání. Děti budou
mít možnost prezentovat své výtvory na
společných akcích. Spolupracovat budou
také pracovníci školních družin, organizace
zájmového a neformálního vzdělávání a
zřizovatelé škol, pro které je důležitá výměna
informací a zkušeností a společná koordinace
a plánování některých aktivit.
Pracovní
skupina pro financování hledá vhodné zdroje
financí na záměry a potřeby aktérů MAP II
Písecko a informuje je o aktuálních
možnostech.
„Je samozřejmé, že všechno nejde vždy
hladce. Některé potřeby a záměry škol půjde
naplnit jen pomalu, něco se možná nepodaří
vůbec. Když už tu ale nějaké možnosti v MAP
jsou, je potřeba je co nejlépe využít“, řekla
manažerka projektu Taťána Mládková. Místní
akční plánování rozvoje vzdělávání probíhá
celorepublikově a na Písecku bude trvat do
31. srpna 2022. Bližší informace o projektu
naleznete na:
http://www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko/
a také na facebooku:
www.facebook.com/sorp.cz
Zdroj: fotoarchiv SORP

Svazek dál pomáhá s řešením
otázek v oblasti ochrany osobních
údajů v obcích a školských
zařízeních
25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
Toto Nařízení nahradilo v ČR platný
zákon č. 101/2000 Sb.
Zaměstnanci svazku ještě před začátkem
platnosti tohoto nařízení začali aktivně
pomáhat partnerským obcím a školským
zařízením s aplikací nové legislativy
v jednotlivých úřadech.
Po „zmapování“ stavu ochrany osobních
údajů v obcí a školách se nadále pracuje
na odstraňování nedostatků.
Aktivně se předávají všem obecním
úřadům a školám aktuální informace, řeší
se dotazy statutárních zástupců, ale i
například jejich zástupců.
Díky novým komunálním volbám došlo
k některým personálním změnám, a to
často vede k opakovanému vysvětlování
skutečností „fungování“ úřadu ve vztahu
ke GDPR.
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Čížová

Vedle školy v Čížové probíhá čilý stavební ruch. Roste tu
zbrusu nová tělocvična, která je pro obec jednou z
největších investičních akcí za poslední roky.
,,Obec každým rokem areál školy a školky modernizuje.
Dlouhodobě však škole chybí tělocvična a vyučující se
potýkají s nedostatečnými prostorami pro základní
školu. V roce 2018 se obci, ve spolupráci se Svazkem
obcí regionu Písecko, podařilo zajistit dotaci od
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR ve výši
15 800 000 korun. Svazek obcí regionu Písecko také
zadministroval výběrové řízení na zhotovitele stavby a
pomáhá obci s administrací dotace“, uvedl Tomáš
Korejs, starosta obce. Stavba tělocvičny za budovou
školy již začala. Bude se jednat o železobetonový skelet,
dozdívaný cihlami. Součástí projektu je i vybudování
nové kmenové učebny ve stávající budově školy, takže
jak vyučující, tak děti získají nové prostory pro výuku.
Celkové náklady včetně vybavení tělocvičny činí 22
milionů korun a doplatek k dotaci hradí obec Čížová z
vlastních zdrojů. „Tělocvična by měla být hotova do 15.
srpna letošního roku a mám radost z toho, že již dnes je
firma Uniko Písek, s.r.o. v předstihu oproti
harmonogramu,“ dodal Tomáš Korejs.

Učitelé se učili LISTOVAT
29. ledna se více než 80 češtinářů ze
základních škol, pedagogů z
mateřských škol i školních družin a
dalších zájemců sešlo v aule
Základní škole E. Beneše na
workshopu LiStoVáNí skupiny
Lukáše Hejlíka. Akci, jejímž cílem je
podporovat čtenářskou gramotnost
dětí, pro ně připravil Svazek obcí
regionu Písecka. Učitelé mají
nelehký úkol zažehnout v dětech
chuť po poznání a podle autorů
může být právě LiStOVáNí tou
správnou
zápalkou. Divadelní
představení s knihou v ruce přináší
dětem zcela nový zážitek. Kostýmy,
rekvizity, vizuální a hudební efekty
přenesou publikum do jiného světa.

Na programu byly ukázky ze tří knih –
detektivní příběh ze ZOO Komisař
Vrťapka od Petra Morkese, Pachatelé
dobrých skutků od Miloše Kratochvíla a
Straka v říši entropie od Markéty
Baňkové. Profesionální herci - členové
Jihočeského divadla České Budějovice Věra Hollá a Pavel Oubram dokázali i
ukázky pro školky předvést tak, že
dospělí
slzeli
smíchy.
Celým
programem provázel slovem Lukáš
Hejlík, který vše učitelům vysvětloval a
předával zkušenosti z jiných vystoupení
ve školách i pro dospělé: „Začíst se do
knihy, to je jako dívat se na film, který
jste si sami zrežírovali. Každý má svou
vlastní představu o hrdinech a
prostředí, ve kterém se pohybují. Byla
by škoda, kdyby tato dobrodružství
dnešní děti neprožívaly.“
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Věrní návštěvníci písecké Sladovny i knihovny projekt LiStOVáNí dobře
znají. Existuje už od roku 2003 s cílem představit divákům všech generací
zajímavé knihy neotřelou formou tzv. scénického čtení. Záměrem autorů
je na knihu upozornit jako na neoddělitelnou součást života. Akce pro
učitele se konala v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na Písecku II“. Na tento workshop budou později navazovat setkání k
dramatickému čtení ve spolupráci s paní Věrou Lukášovou ze Základní
školy Kluky. „Knihy, které LiStOVání představuje, jsou také skvělým tipem
na dárky pro naše děti. Můžeme se spolehnout, že zaujmou a budou je
bavit.“, uzavírá za pořadatele Taťána Mládková.
Reflexe účastníků
Sedíte spolu s češtináři z Písku a okolí jako žáčci, a jako žáčci se
královsky bavíte při LiStOVáNí. Závidím dnešním dětem, protože
mají příležitost se učit čtení a o čtení takto zajímavou formou.
Vendula Bílková, ZŠ T. Šobra, Písek

Měli jsme u nás na škole LiStOVáNí (L.
Hejlík a spol.) už několikrát pro žáky. V
úterý 29.1. 2019 jsem v aule ZŠ E. Beneše
mohl zažít, jaké to je, když pobaví
scénické čtení plný sál dospěláků
češtinářů z Písku a okolí. V každém je kus
dítěte, malý i velký čtenář ocení příběh a
práci s postavami. Vydařená akce
pracovní skupiny čtenářská gramotnost
MAP II Písecko.
Jaroslav Volf, ZŠ T. Šobra, Písek

Co zajímavého se chystá v našich obcích
Obec Čížová
8.března 19:00 MDŽ (Hostinec U
Štálichů)
16.března Hasičský bál (SDH
Bošovice)
19. března 9:00 – 16:00 Den
otevřených dveří (MŠ a ZŠ
Čížová)

18.dubna 14:00-15:00 Velikonoční
koledování (ZŠ a MŠ Čížová)
23.dubna Den Země (ZŠ a MŠ
Čížová)
30.dubna Stavění Máje (SDH, Obec
Čížová, Borečnická chasa, všechny
místní části)
1.května 11:00 Procesí ke kapličce
Panny Marie Lurdské (Obec Čížová,
Borečnická chasa)

30. března 10:00 Den otevřených
dveří - Prohlídka stájí Luka (Ing.
Václav Luka)

2.května 10:00 – 16:30 Zápis do MŠ
(MŠ Čížová)

5. dubna Zápis do ZŠ (ZŠ Čížová)

7. května 20:30 74. výročí
osvobození, lampiónový průvod

8.dubna Vynášení Morany (ZŠ a
MŠ Čížová)
13.dubna Vítání občánků (obec
Čížová)

23.května 16:00 Den matek - školní
zahrada/Hostinec U Štálichů (ZŠ a
MŠ Čížová)

10.června 9:00 Pasování na
čtenáře(knihovna obce) Obec
Čížová, ZŠ Čížová

Město Mirovice

20.června 16:00 Slavnostní
rozloučení s předškoláky, školní
zahrada/U Štálichů (MŠ Čížová)

8. března 20:00 Šibřinky KD

22.června 100 let fotbalu
v Čížové (TJ Sokol Čížová)

10. – 11. května Mirovický jarmark –
30. ročník Masarykovo náměstí
celodenní

27.června 16:00 Slavnostní
rozloučení s žáky 5.r., školní
zahrada/Uštálichů (ZŠ Čížová)

10. března 14:00 Dětský maškarní bál
KD Mirovice

22. červen 100 let Sportovního klubu
Mirovice (oddíl kopané) + 125 let
Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice –

Obec Drhovle

Sportovní areál u Kulturního domu v
Mirovicích

26.května 14:00 sál Dubí Hora
stolnětenisová exhibice Milana
Orlowski-Jindřicha Panského
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Název akce

Datum konání

Místo konání

Popis
Představení oděvů píseckých měšťanů v 19. a na
Malé výstavní síně
začátku 20. století tak, jak je uchovaly sbírky
PM Písek
Prácheňského muzea.
Výstava k 70. výročí založení nejznámějšího
píseckého podniku připomene jedinečný a stále v
paměti lidí živý fenomén. Soustředí se na léta
1949 až 1989. Doplní ji řada doprovodných
Galerie PM Písek
programů - od komentovaných prohlídek, přes
edukační programy pro školy až po tematické
prohlídky městem, závodem a výrobou. Vernisáž
1. 3. 2019 v 17 hodin.
Historicko-dokumentační výstava k dějinám módy
a životního stylu na Západě v letech 1949-1989 na
Chodba knihovny PM
příkladu módní značky z partnerského města
Písek
Deggendorf. Společná vernisáž s výstavou Jitex 70
1. 3. 2019 v 17 hodin.

Písecká móda před Jitexem

01.03.2019

9.00 17.00

Jitex 70

01.03.2019

9.00 17.00

Lucie Linden

01.03.2019

9.00 17.00

Reprezentační ples Schneider
Electric

02.03.2019

19.00

kulturní dům Písek

AC/DC Špejbls Helprs

02.03.2019

20.30

divadlo Pod čarou
Písek

Dnes pijeme kávu s …
Židovské hřbitovy na Písecku

06.03.2019

18.45

Kávový klub
Vykulená sova Písek

Obecní ples Dobev

09.03.2019

Měsíc knihy

12.03.2019

20.00
9.30 11.00

Louisiana - 30 let taneční
15.03.2019
skupiny
BOULDER CUP + BOULDER KID 16.03.2019 13.00 CUP 2019
18:00

Gaia Mesiah

16.03.2019

20.30

Prague Philharmonia Wind
Quintet

18.03.2019

19.00

Festival klasické hudby
PONTES

22.03.2019

19.00

Michal Hrůza a Kapela Hrůzy

22.03.2019

20.30

Hrajeme pro Slona

29.03.2019

20.00

UDG

30.03.2019

20.30

Dnes pijeme kávu s …
Všechno z kamene – II.díl

03.04.2019

18.45

Bukov vs. Portyč

06.04.2019

15.00

Depeche Mode revival

13.04.2019

20.30

Jarní slavnost na Kamenném
mostě

20.04.2019

10.00

Luboš Pospíšil a 5P

26.04.2019

20.30

LezeTop s.r.o. Písek

Prácheňské
muzeum

Prácheňské
muzeum

Prácheňské
muzeum

Centrum kultury
Jeden z nejlepších revivalů legendární skupiny
AC/DC.
Spolupracovnice Židovského muzea v Praze Mgr.
Blanka Rozkošná o židovství a hřbitovech kolem
nás.

kulturní dům Písek
SeneCura Písek

Pořadatel

Autorské čtení klientům.

Již čtvrtý ročník boulderových závodů s 30
bouldery pro dospělé a 5 hodinovým limitem v
sobotu a 20 bouldery a 2,5 hodinovým limitem
pro děti v neděli. Cesty budou postavené jak na
boulderovce, tak i v prostoru samotné stěny.
divadlo Pod čarou Kapela vydává novou desku a vyjíždí na klubové
Písek
turné.
Orchestr byl založen v roce 2007 z podnětu sólistů
dechové sekce orchestru PKF - Prague
Trojice Písek
Philharmonia. Členové tělesa jsou laureáty
národních i mezinárodních interpretačních
soutěží.
Divadlo Fráni Šrámka Koncert Píseckého komorního orchestru
Písek
připomene geniálního houslistu.
Michal Hrůza – písničkář pohybující se na scéně již
více než 15 let. Zpěvák, skladatel a textař. V roce
divadlo Pod čarou
2006 se vydal na sólovou dráhu a založil novou
Písek
kapelu Hrůzy, se kterou od té doby vydal již čtyři
studiové desky.
divadlo Pod čarou
Benefiční koncert pro dům U Slona
Písek
Kapela UDG. To jsme my. Hrajeme na hudební
nástroje, zpíváme, pijeme pivka, kouříme retka,
divadlo Pod čarou někdy i trochu sportujeme, máme se rádi,
Písek
hádáme se, jezdíme dodávkou, jíme bagety na
pumpách, ale někdy zajdeme i do Mekáče. Máme
svý holky a pak je zas třeba nemáme.
Jiří Hladký a pokračování povídání z připravované
Kávový klub
knihy o tom, jak dokáže kámen člověku sloužit,
Vykulená sova Písek
pomáhat mu ale také ho obohacovat.
Na obou stranách řeky už to začíná houstnout!
hokejbalové hřiště U Schyluje se totiž opět k neúprosné "banďákové"
Václava Písek
bitvě mezi Portyčákama a Bukounama. Kdo letos
získá pohár Ježka v kleci?
divadlo Pod čarou Do Podčáry přijíždí revival kultovní kapely. Tak
Písek
všichni do černého a jdeme na to!
Tradiční velikonoční
Kamenný most Písek setkání s programem pro celou rodinu ,
jarmarkem a dobrou náladou.
divadlo Pod čarou Koncert legendy české big beatové scény a jeho
Písek
kapely.

divadlo Pod
čarou
Přátelé
Kamenného
mostu Písek
Centrum kultury
SeneCura Písek
a.s.

LezeTop s.r.o.

divadlo Pod
čarou

Centrum kultury

Písecký komorní
orchestr
divadlo Pod
čarou
Přátelé domu U
Slona

divadlo Pod
čarou

Přátelé
Kamenného
mostu Písek
divadlo Pod
čarou
divadlo Pod
čarou
Přátelé
Kamenného
mostu Písek
divadlo Pod
čarou
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Rockem proti rakovině

04.05.2019

Mistrovství světa belgických
ovčáků

06.05.2019

Pískoviště

10.05.2019

Otevřené mistrovství ČR
v Line dance

17.05.2019

Svatojánská slavnost na
Kamenném mostě

18.05.2019

Šrámkův Písek

24.05.2019

Duhové divadlo

29.05.2019

Dotkni se Písku

07.06.2019

Mirotické setkání loutek a
hudby

14.06.2019

Mezinárodní folklorní festival

22.08.2019

Cool v plotě

30.08.2019

Neobyčejný festival
loutkových divadel

05.09.2019

Slavnosti piva

06.09.2019

13.00
po celý
den
po celý
den
po celý
den
10.00
dle
programu
dle
programu
dle
programu
dle
programu
dle
programu
dle
programu
9.00 19:30
dle
programu

amfiteátr Ražice

16. ročník open air festivalu.

Z celého světa se do Písku sjedou chovatelé
belgických ovčáků aby předvedli jejich umění.
Obří sochy z písku v Písku a bohatý doprovodný
centrum města Písku
program pro celou rodinu.
Přijďte se podívat na špičky v Line dance z celého
kulturní dům Písek
světa
kostel Narození
Panny Marie,
Slavnostní procesí k uctění památky sv. Jana
Kamenný most Nepomuckého.
Písek
centrum města Písku

divadlo Pod
čarou
Českomoravská
kynologická unie
Sladovna
TCS Louisiana
Přátelé
Kamenného
mostu Písek

Písek
Písek
centrum města Písku Městská slavnost.
Mirotice, říční ostrov
centrum města Písku
centrum města Písku
okolí Děkanského
kostela v Písku

Přehlídka amatérských a profesionálních
loutkových divadel.

LS Nitka

Palackého sady Písek

Školení pro spisovou službu a IT
Dne 13.2.2019 uspořádal Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci
se Svazkem obcí Milevska a Svazkem obcí Blanicko-otavského
regionu školení pro partnerské obce a základní školy na téma GDPR
ve vztahu ke spisové službě a informačním technologiím.
Na konci loňského roku se konaly komunální volby. V některých
obcích došlo ke změnám na postech starostů a to byl také jeden
z důvodů proč připravit osvětu v těchto tématech pro zaměstnance
malých úřadů. Pozvání do prostor MÚ v Písku, kde se seminář konal,
přijal vedoucí oddělení archivní a předarchivní péče státního archivu
v Českých Budějovicích Mgr. Karel Matuška.

Z jeho projevu bylo patrné, že absolvoval řadu
přednášek a ví, co potřebují úředníci malých obcí
pro výkon své práce slyšet. Někteří účastníci se
aktivně zapojovali do diskuzí během přednášky.
Došlo samozřejmě i na další dotazy po téměř
tříhodinovém monologu lektora, který odcházel
se zaslouženým potleskem.
V odpoledním bloku vystoupil pan Martin Illich,
který v podstatně kratším časovém prostoru
zdůraznil nejdůležitější zásady práce s výpočetní
technikou tak aby nedocházelo k porušování
ochrany osobních údajů.
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Křížovka anglicko-česká

Kontaktní údaje:
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 Ing.
Petr Hladík – místostarosta města Písku a místopředsedou je pan Ing.
Ivan Radosta – starosta Města Milevska.

Projekt Centra společných služeb
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
Jitka Soldátová
tel.: 775 595 600, e-mail: soldatova@sorp.cz

Kancelář: Velké nám. 1, 397 01 Písek
Web: www.sorp.cz
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